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Módosítás 293
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A 10. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

„10. cikk
Kibocsátási egységek értékesítése árverés 

útján
(1) A tagállamok 2013-tól kezdődően a 
10a. cikkel összhangban ingyenesen ki 
nem osztott valamennyi kibocsátási 
egységet árverés útján értékesítik.
(2) Az egyes tagállamok által árverés 
útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség a következő 
részekből tevődik össze:
a) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 90%-át 
olyan arányban kell szétosztani a 
tagállamok között, amilyen arányban azok 
a közösségi rendszerben a 2005. évben –
hitelesített kibocsátásadatokkal igazolt 
módon – a kibocsátásból részesültek;
b) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 10%-át – a 
Közösségen belüli szolidaritás és 
gazdasági növekedés céljára figyelemmel 
– bizonyos tagállamok között kell 
szétosztani oly módon, hogy a 
tagállamnak árverés útján történő 
értékesítés céljára az a) pont alapján jutó 
kibocsátásiegység-mennyiséget a IIa. 
mellékletben előírt százalékokkal 
megnöveljük.
Az a) pont alkalmazásában azon 
tagállamok részesedését, amelyek 2005-
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ben nem vettek részt a közösségi 
rendszerben, a közösségi rendszerbeli 
2007. évi hitelesített kibocsátásadatokból 
kell kiszámítani.
Az első albekezdés b) pontjában említett 
százalékokat szükség szerint arányosan ki 
kell igazítani oly módon, hogy az 
újraelosztás mértéke 10% legyen.
(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át 
a következő célokra kell felhasználni:
a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, 
valamint a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;
b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 
céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 
2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli;
c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;
d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban;
e) a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
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alkalmazkodása elősegítésére;
f) a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, 
például az energiahatékonyság és a 
hőszigetelés javítására;
g) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre.
(4) A tagállamok a 280/2004/EK határozat 
értelmében benyújtott jelentéseikben 
információt szolgáltatnak bevételeiknek a 
felsorolt célokra történő felhasználásáról.
(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2010. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányul, ezért [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.”

Or. en

Indokolás

A kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében lebonyolított árverés maximális költséget 
jelent valamennyi fogyasztó számára, anélkül, hogy további előnyökkel járna a CO2-
kibocsátás terén. Nem kevesebbet jelent, mint hogy a fogyasztóknak kell megfizetniük a CO2-
re kivetett új adót. Annak érdekében, hogy évente akár 55 milliárd eurót megtakarítsunk az 
EU fogyasztói számára, és az ETS hatékonyságának megkérdőjelezése nélkül 20–30 €/MWh-
val alacsonyabb szinten tartsuk az energiaárakat, a rendszer nem alapulhat az árverésen. A 
viszonyítási értékeken és a tényleges termelésen alapuló szabad kiosztás költséghatékony és 
ökológiailag is hatékony eszközt kínálhat.



PE409.650v01-00 6/70 AM\734732HU.doc

HU

Módosítás 294
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2013-tól kezdődően a 
10a. cikkel összhangban ingyenesen ki 
nem osztott valamennyi kibocsátási 
egységet árverés útján értékesítik.

(1) 2013-tól kezdődően egy közösségi 
intézmény a 10a. cikkel összhangban 
ingyenesen ki nem osztott valamennyi 
kibocsátási egységet árverés útján 
értékesíti.

(2) Az egyes tagállamok által árverés 
útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség a következő 
részekből tevődik össze:
a) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 90%-át 
olyan arányban kell szétosztani a 
tagállamok között, amilyen arányban azok 
a közösségi rendszerben a 2005. évben –
hitelesített kibocsátásadatokkal igazolt 
módon – a kibocsátásból részesültek;
b) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 10%-át – a 
Közösségen belüli szolidaritás és 
gazdasági növekedés céljára figyelemmel 
– bizonyos tagállamok között kell 
szétosztani oly módon, hogy a 
tagállamnak árverés útján történő 
értékesítés céljára az a) pont alapján jutó 
kibocsátásiegység-mennyiséget a IIa. 
mellékletben előírt százalékokkal 
megnöveljük.
Az a) pont alkalmazásában azon 
tagállamok részesedését, amelyek 2005-
ben nem vettek részt a közösségi 
rendszerben, a közösségi rendszerbeli 
2007. évi hitelesített kibocsátásadatokból 
kell kiszámítani.
Az első albekezdés b) pontjában említett 
százalékokat szükség szerint arányosan ki 
kell igazítani oly módon, hogy az 
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újraelosztás mértéke 10% legyen.
(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

(3) A kibocsátási egységek árverés útján 
történő értékesítéséből származó bevételek
100 %-át az Európai Unió a következő 
célokra fogja felhasználni:

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági, 
megújulóenergiaforrás- és nem 
széntartalmúenergia-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 
céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 
2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli;

b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 
céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 
2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli;

c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;

c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;

ca) a tisztaenergia-hordozók fejlesztése;
d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban;

d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban;

e) a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodása elősegítésére;

e) támogatás egyes tagállamoknak – e 
tagállamok számára az árverések 
bevételeinek 10 %-a erejéig – a 
Közösségben a szolidaritás és a növekedés 
érdekében, a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodása elősegítésére;



PE409.650v01-00 8/70 AM\734732HU.doc

HU

f) a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, például 
az energiahatékonyság és a hőszigetelés 
javítására; és

f) a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, például 
az energiahatékonyság és a hőszigetelés 
javítására; és

g) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre.

g) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre, az 
árverések teljes bevételének 
[meghatározandó x %-a] erejéig.

(4) A tagállamok a 280/2004/EK határozat 
értelmében benyújtott jelentéseikben
információt szolgáltatnak bevételeiknek a 
felsorolt célokra történő felhasználásáról.

(4) A Bizottság információt szolgáltat a 
bevételeknek a felsorolt célokra történő 
felhasználásáról.

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2010. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányul, ezért [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.»

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2009. december 31-
ig rendeletet fogad el a 23. cikk (3) 
bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árverési rendszert úgy 
kell megszervezni, hogy folyamatosan 
likvid és átlátható piacot biztosítson.

E célkitűzések biztosítása érdekében az 
első albekezdésben említett rendeletnek a 
következő elveken kell alapulnia:
- egyetlen, távolról elérhető, egyszerű (egy 
fordulós), nagyteljesítményű, megfizethető 
áron rendelkezésre álló rendszert kell 
használni, amelynek sérthetetlenségét 
egyetlen, közösségi szintű üzemeltető 
biztosítja;
- minimális áron kell biztosítani az 
árverésekhez való hozzáférést mindazon 
szereplők számára, amelyek igazolják 
fizetőképességüket, és rendelkeznek a 
kibocsátási egységek nyilvántartásában 
nyitott számlával;
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- magában a rendeletben meg kell 
határozni az árverésre bocsátott 
kibocsátási egységek ütemezését, amely 
koherens a kibocsátási egységek 
leadásának határidejével, valamint a 
vállalkozások pénztáraira vonatkozó 
kötelezettségekkel, és amely kizárja, hogy 
az egész időszakra vonatkozóan egyetlen 
árverést tartsanak.
E rendelet előírja, hogy a piac felügyeletét 
egy meglévő vagy létrehozandó szervezet 
látja el, amelynek feladatai hasonlítanak 
a nyersanyagok piacainak felügyeletét
ellátó szervezet feladataira.

Or. fr

Indokolás

Az árveréseket közösségi szinten kell végrehajtani és nem tagállamonként. Sürgető, hogy az 
EU többet tudjon beruházni az energiatechnológiákba és a CO2-kibocsátások csökkentésével 
kapcsolatos technológiákba, amelyek alapvetőek ahhoz, hogy 2050-ig előkészítsék a 
csökkentési erőfeszítéseket. A bevételek közösségi szintű felhasználása lehetővé fogja tenni, 
hogy az Egyesült Államokhoz és különösen Japánhoz viszonyítva jól szervezzék az európai 
kutatást.

Módosítás 295
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2013-tól kezdődően a 
10a. cikkel összhangban ingyenesen ki 
nem osztott valamennyi kibocsátási 
egységet árverés útján értékesítik.

(1) A tagállamok 2013-tól kezdődően
valamennyi kibocsátási egységet árverés 
útján értékesítik.

Or. en
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Indokolás

A széndioxid árát teljes mértékben be kell építeni a termékekbe, hogy a piacot a fokozottan
éghajlatbarát fogyasztás irányába tereljék. Az ingyenes kiosztás torzítja a piaci 
mechanizmusok működését, míg az összes kibocsátási egység árverése sok bürokráciát 
takarítana meg, és a leghatékonyabban jutalmazná a legjobb környezeti teljesítménnyel 
rendelkezőket. Az importált áruk után kötelezően vásárolandó kibocsátási egységekkel 
semlegesíteni kell a következményes kibocsátást és az európai termeléssel szemben olyan 
országok által támasztott tisztességtelen versenyt, amelyek nem kötelezték el magukat átfogó 
nemzetközi éghajlat-változási megállapodás mellett.

Módosítás 296
Jens Holm

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2013-tól kezdődően a 
10a. cikkel összhangban ingyenesen ki 
nem osztott valamennyi kibocsátási 
egységet árverés útján értékesítik.

(1) A tagállamok 2013-tól kezdődően
valamennyi kibocsátási egységet árverés 
útján értékesítik.

Or. en

Indokolás

A teljes körű árverésnek haladéktalanul általános szabállyá kell válnia. Ez akkor szükséges, 
ha a cégeknek hatékony ösztönzőkre van szükségük a termelésük által kiváltott környezeti 
költségek csökkentése érdekében. Egy hétéves átmeneti időszak lehetővé teszi a cégek számára 
annak elkerülését, hogy túl hosszú ideig foglalkozzanak intézkedéseik környezeti költségeivel.

Módosítás 297
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok által árverés útján 
értékesítendő teljes kibocsátásiegység-
mennyiség a következő részekből tevődik 
össze:

(2) Az egyes tagállamok által árverés útján 
értékesítendő teljes kibocsátásiegység-
mennyiség megegyezik az érintett 
tagállamnak a közösségi rendszer szerinti 
2005-ös hitelesített kibocsátásaival.

a) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 90%-át 
olyan arányban kell szétosztani a 
tagállamok között, amilyen arányban azok 
a közösségi rendszerben a 2005. évben –
hitelesített kibocsátásadatokkal igazolt 
módon – a kibocsátásból részesültek;
b) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 10%-át – a 
Közösségen belüli szolidaritás és 
gazdasági növekedés céljára figyelemmel 
– bizonyos tagállamok között kell 
szétosztani oly módon, hogy a 
tagállamnak árverés útján történő 
értékesítés céljára az a) pont alapján jutó 
kibocsátásiegység-mennyiséget a IIa. 
mellékletben előírt százalékokkal 
megnöveljük.
Az a) pont alkalmazásában azon 
tagállamok részesedését, amelyek 2005-
ben nem vettek részt a közösségi 
rendszerben, a közösségi rendszerbeli 
2007. évi hitelesített kibocsátásadatokból 
kell kiszámítani.

E célból azon tagállamok részesedését, 
amelyek 2005-ben nem vettek részt a 
közösségi rendszerben, a közösségi 
rendszerbeli 2007. évi hitelesített 
kibocsátásadatokból kell kiszámítani.

Az első albekezdés b) pontjában említett 
százalékokat szükség szerint arányosan ki 
kell igazítani oly módon, hogy az 
újraelosztás mértéke 10% legyen.

Or. en

Indokolás

(2) bekezdés: az éghajlat-politikai eszközöknek – mint amilyen az EU ETS is – egyértelműen 
egyenlő versenyfeltételeket kell megállapítaniuk. A kohéziós kérdésekkel más politikai 
eszközök foglalkoznak.
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Módosítás 298
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok által árverés útján 
értékesítendő teljes kibocsátásiegység-
mennyiség a következő részekből tevődik 
össze:

(2) Az egyes tagállamok által árverés útján 
értékesítendő teljes kibocsátásiegység-
mennyiség a következő részekből tevődik 
össze:

a) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 90%-át
olyan arányban kell szétosztani a 
tagállamok között, amilyen arányban azok 
a közösségi rendszerben a 2005. évben –
hitelesített kibocsátásadatokkal igazolt 
módon – a kibocsátásból részesültek;

a) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 45%-át
olyan arányban kell szétosztani a 
tagállamok között, amilyen arányban azok 
a közösségi rendszerben a 2005. évben –
hitelesített kibocsátásadatokkal igazolt 
módon – a kibocsátásból részesültek;

b) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 10%-át – a 
Közösségen belüli szolidaritás és gazdasági 
növekedés céljára figyelemmel – bizonyos 
tagállamok között kell szétosztani oly 
módon, hogy a tagállamnak árverés útján 
történő értékesítés céljára az a) pont 
alapján jutó kibocsátásiegység-
mennyiséget a IIa. mellékletben előírt 
százalékokkal megnöveljük.

b) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 5%-át – a 
Közösségen belüli szolidaritás és gazdasági 
növekedés céljára figyelemmel – bizonyos 
tagállamok között kell szétosztani oly 
módon, hogy a tagállamnak árverés útján 
történő értékesítés céljára az a) pont 
alapján jutó kibocsátásiegység-
mennyiséget a IIa. mellékletben előírt 
százalékokkal megnöveljük.

ba) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 50%-át a 
Bizottság számára kell elkülöníteni 
árverezés céljából, hogy ebből 
finanszírozzák az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentését, az 
erdőirtás és a degradáció elkerülését, 
valamint az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást azokban az országokban, 
amelyek nem felei az ENSZ éghajlat-
változási keretegyezménye I. 
mellékletének.

Az a) pont alkalmazásában azon Az a) pont alkalmazásában azon 
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tagállamok részesedését, amelyek 2005-
ben nem vettek részt a közösségi 
rendszerben, a közösségi rendszerbeli 
2007. évi hitelesített kibocsátásadatokból 
kell kiszámítani.

tagállamok részesedését, amelyek 2005-
ben nem vettek részt a közösségi 
rendszerben, a közösségi rendszerbeli 
2007. évi hitelesített kibocsátásadatokból 
kell kiszámítani.

Az első albekezdés b) pontjában említett 
százalékokat szükség szerint arányosan ki 
kell igazítani oly módon, hogy az 
újraelosztás mértéke 10% legyen.

Az első albekezdés b) pontjában említett 
százalékokat szükség szerint arányosan ki 
kell igazítani oly módon, hogy az 
újraelosztás mértéke 5% legyen.

Or. en

Indokolás

Az árverésből származó bevételek legalább 50%-át a fejlődő országokban megvalósítandó 
éghajlat-politikai intézkedések finanszírozására kell elkülöníteni. A tagállamokban az éves 
költségvetési eljárásokhoz kapcsolatos problémák elkerülése érdekében, a kibocsátási 
egységek megfelelő arányát a Bizottságnak kell árverésre bocsátania, majd a bevételeket 
felhasználni erre a célra.

Módosítás 299
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok által árverés útján 
értékesítendő teljes kibocsátásiegység-
mennyiség a következő részekből tevődik 
össze:

(2) Az egyes tagállamok által árverés útján 
értékesítendő teljes kibocsátásiegység-
mennyiség a következő részekből tevődik 
össze:

(a) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 90%-át 
olyan arányban kell szétosztani a 
tagállamok között, amilyen arányban azok 
a közösségi rendszerben a 2005. évben –
hitelesített kibocsátásadatokkal igazolt 
módon – a kibocsátásból részesültek.

(a) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 70%-át 
olyan arányban kell szétosztani a 
tagállamok között, amilyen arányban azok 
a közösségi rendszerben a 2005. évben –
hitelesített kibocsátásadatokkal igazolt 
módon – a kibocsátásból részesültek.

(b) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 10%-át – a 
Közösségen belüli szolidaritás és gazdasági 

(b) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 30%-át – a 
Közösségen belüli szolidaritás és gazdasági 
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növekedés céljára figyelemmel – bizonyos 
tagállamok között kell szétosztani oly 
módon, hogy a tagállamnak árverés útján 
történő értékesítés céljára az a) pont 
alapján jutó kibocsátásiegység-
mennyiséget a IIa. mellékletben előírt 
százalékokkal megnöveljük.

növekedés céljára figyelemmel – bizonyos 
tagállamok között kell szétosztani oly 
módon, hogy a tagállamnak árverés útján 
történő értékesítés céljára az a) pont 
alapján jutó kibocsátásiegység-
mennyiséget a IIa. mellékletben előírt 
százalékokkal megnöveljük.

Az a) pont alkalmazásában azon 
tagállamok részesedését, amelyek 2005-
ben nem vettek részt a közösségi 
rendszerben, a közösségi rendszerbeli 
2007. évi hitelesített kibocsátásadatokból 
kell kiszámítani. 

Az a) pont alkalmazásában azon 
tagállamok részesedését, amelyek 2005-
ben nem vettek részt a közösségi 
rendszerben, a közösségi rendszerbeli 
2007. évi hitelesített kibocsátásadatokból 
kell kiszámítani.

Az első albekezdés b) pontjában említett 
százalékokat szükség szerint arányosan ki 
kell igazítani oly módon, hogy az 
újraelosztás mértéke 10% legyen.

Az első albekezdés b) pontjában említett 
százalékokat szükség szerint arányosan ki 
kell igazítani oly módon, hogy az 
újraelosztás mértéke 30% legyen.

Or. pl

Indokolás

A javasolt 10%-os kiosztások a szolidaritás jegyében, továbbá a Közösségen belüli növekedés 
érdekében összehasonlíthatatlanul elenyésző mértékűek azon országok fejlesztési 
szükségleteihez képest, amelyek próbálják behozni sok évtizedes gazdasági 
lemaradottságukat, valamint amelyeknek az alternatív energiaforrások irányába történő 
gyors átállása társadalmi, környezeti és gazdasági okoknál fogva sem lehetséges.

Módosítás 300
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 90%-át
olyan arányban kell szétosztani a 
tagállamok között, amilyen arányban azok 
a közösségi rendszerben a 2005. évben –
hitelesített kibocsátásadatokkal igazolt 

a) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 80%-át
olyan arányban kell szétosztani a 
tagállamok között, amilyen arányban azok 
a közösségi rendszerben a 2005–2007. 
évben – hitelesített átlagos 
kibocsátásadatokkal igazolt módon – a 
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módon – a kibocsátásból részesültek; kibocsátásból részesültek;

Or. en

Indokolás

A tagállamokban a reális kibocsátási tendenciák biztosítása és az időjárási feltételekből 
adódó egyenlőtlenségek – pl. a meleg telek stb. – elkerülése érdekében egy három éves 
megközelítést kell bevezetni (2005–2007 átlaga), amelynek keretében elsimíthatók az 
évenkénti kibocsátási eltérések.

Módosítás 301
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 2 bekezdés - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az árverés útján értékesítendő teljes
kibocsátásiegység-mennyiség 90%-át
olyan arányban kell szétosztani a 
tagállamok között, amilyen arányban azok 
a közösségi rendszerben a 2005. évben –
hitelesített kibocsátásadatokkal igazolt 
módon – a kibocsátásból részesültek;

a) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 80%-át
olyan arányban kell szétosztani a 
tagállamok között, amilyen arányban azok 
a közösségi rendszerben a 2005–2007. 
évben – hitelesített átlagos 
kibocsátásadatokkal igazolt módon – a 
kibocsátásból részesültek;

Or. en

Indokolás

A tagállamokban a reális kibocsátási tendenciák biztosítása és az időjárási feltételekből 
adódó egyenlőtlenségek – pl. a meleg telek stb. – elkerülése érdekében egy három éves 
megközelítést kell bevezetni (2005–2007 átlaga), amelynek keretében elsimíthatók az 
évenkénti kibocsátási eltérések.
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Módosítás 302
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 2 bekezdés - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 90%-át 
olyan arányban kell szétosztani a 
tagállamok között, amilyen arányban azok 
a közösségi rendszerben a 2005. évben –
hitelesített kibocsátásadatokkal igazolt 
módon – a kibocsátásból részesültek;

a) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 90%-át 
olyan arányban kell szétosztani a 
tagállamok között, amilyen átlagos
arányban azok a közösségi rendszerben a 
2005-től 2007-ig tartó időszakban –
hitelesített kibocsátásadatokkal igazolt 
módon – a kibocsátásból részesültek;

Or. fi

Indokolás

A kibocsátási egységek elosztásának kiszámítási alapjául nem az egyes évek adatait kellene 
felhasználni, hanem legalább két év átlagát. A kibocsátásiegység-mennyiségben természetes 
okokból származó eltérések is vannak, így megalapozott az év helyett az időszak használata. A 
Bizottság javaslata is tartalmaz említést arról, hogy a Bizottság kész azonnal felhasználni az 
összehasonlításban a 2006-os kibocsátási adatokat, amint az adatok rendelkezésre állnak. 

Fontos figyelembe venni, hogy több év felhasználása kiszámítási alapként nem változtat a 
Közösség teljes kibocsátásiegység-mennyiségén. 

Módosítás 303
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 2 bekezdés - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 90%-át 
olyan arányban kell szétosztani a 
tagállamok között, amilyen arányban azok 

a) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 90%-át 
olyan arányban kell szétosztani a 
tagállamok között, amilyen arányban azok 
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a közösségi rendszerben a 2005. évben –
hitelesített kibocsátásadatokkal igazolt 
módon – a kibocsátásból részesültek;

a közösségi rendszerben a 2005–2007. 
évben – hitelesített átlagos 
kibocsátásadatokkal igazolt módon – a 
kibocsátásból részesültek;

Or. en

Indokolás

Instead of one single year, a longer period should be applied as the basis for calculating 
auctioning allowances in the EU ETS so that yearly variations and volatilities due to natural 
circumstances can be smoothened out.

Application of a reference period in allocation of the auctioning allowances would not change 
the EU ETS emissions cap or the so called effort sharing between Member States in the non-
ETS sectors. The Commission has already declared in footnote 11 of the explanatory 
memorandum its willingness to consider the application of the average verified emissions of 
years 2005-2006 as a basis for calculation.

Módosítás 304
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 10%-át – a 
Közösségen belüli szolidaritás és 
gazdasági növekedés céljára figyelemmel 
– bizonyos tagállamok között kell 
szétosztani oly módon, hogy a 
tagállamnak árverés útján történő 
értékesítés céljára az a) pont alapján jutó 
kibocsátásiegység-mennyiséget a IIa. 
mellékletben előírt százalékokkal 
megnöveljük.

törölve

Or. de
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Indokolás

Az éghajlat-változási politika keretében nincs értelme szolidaritási mechanizmust bevezetni a 
tagállamok között. Az Európai Unióban a szolidaritást a már létező pénzügyi eszközökön –
például a strukturális alapokon vagy a közösségi költségvetéshez való hozzájáruláson –
keresztül gyakorolják. A módosítás előterjesztője emellett támogatja az előadót abban a 
célkitűzésében, hogy az árverés keretében bevételként befolyt pénzeszközök egy jelentős részét 
harmadik országokra – különösen a fejlődő országokra – kell fordítani. Ebből a szempontból 
is el lehet tekinteni a szabályozástól.

Módosítás 305
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 10%-át a 
tagállamok között osztják el a Kiotói
Jegyzőkönyv kiinduló éve és a 2005. év 
között elért eredményekkel összhangban, 
annak érdekében, hogy figyelembe vegyék 
a közösségi rendszer bevezetésének 
időpontjáig tett erőfeszítéseket.

Or. en

Indokolás

Olyan megközelítést kell bevezetni, amely megfelelően tükrözi az egyes országok kiotói
vívmányait, amint azt a 2007. és 2008. tavaszi Európai Tanács következtetései is előírják. A 
javaslatban világosan meghatározzák, hogy az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 10%-át a tagállamok között kell elosztani a Kiotói Jegyzőkönyv 
kiinduló éve(i) és a 2005. év között elért eredményekkel összhangban.
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Módosítás 306
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 2 bekezdés- b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 10%-át a 
tagállamok között osztják el a Kiotói 
Jegyzőkönyv kiinduló éve és a 2005. év
között elért eredményekkel összhangban, 
annak érdekében, hogy figyelembe vegyék 
a közösségi rendszer bevezetésének 
időpontjáig tett erőfeszítéseket.

Or. en

Indokolás

Olyan megközelítést kell bevezetni, amely megfelelően tükrözi az egyes országok kiotói
vívmányait, amint azt a 2007. és 2008. tavaszi Európai Tanács következtetései is előírják. A 
javaslatban világosan meghatározzák, hogy az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 10%-át a tagállamok között kell elosztani a Kiotói Jegyzőkönyv 
kiinduló éve(i) és a 2005. év között elért eredményekkel összhangban.

Módosítás 307
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában azon 
tagállamok részesedését, amelyek 2005-
ben nem vettek részt a közösségi 
rendszerben, a közösségi rendszerbeli 
2007. évi hitelesített kibocsátásadatokból 
kell kiszámítani.

Az a) pont alkalmazásában azon 
tagállamok részesedését, amelyek 2005-
ben vagy 2006-ban nem vettek részt a 
közösségi rendszerben, a közösségi 
rendszerbeli 2007. évi hitelesített 
kibocsátásadatokból kell kiszámítani.
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Or. en

Indokolás

Instead of one single year, a longer period should be applied as the basis for calculating 
auctioning allowances in the EU ETS so that yearly variations and volatilities due to natural 
circumstances can be smoothed out. Application of a reference period in allocation of the 
auctioning allowances would not change the EU ETS emissions cap or the so called effort 
sharing between Member States in the non-ETS sectors. The Commission has already 
declared in footnote 11 of the explanatory memorandum its willingness to consider the 
application of the average verified emissions of years 2005-2006 as a basis for calculation.

Módosítás 308
Johannes Lebech

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben egy tagállam nem éri el 
az [erőfeszítések megosztásáról szóló 
határozat] szerinti éves csökkentési 
célkitűzést az említett határozat 3. 
cikkében és a mellékletében 
meghatározottak szerint, az arra az évre 
vonatkozó kibocsátáscsökkentési hiánnyal 
egyenértékű kibocsátásiegység-
mennyiséget levonják a tagállamok ezen 
irányelv 9a. cikke és 10. cikke szerinti 
kibocsátásiegység-mennyiségéből. A 
levont kibocsátási egységeket elosztják és 
árverésre bocsátják az [erőfeszítések 
megosztásáról szóló határozat]-ot teljesítő 
tagállamok körében, hogy érintetlenül 
hagyják a közösségi rendszer szerint 
meghatározott összkvótát. 

Or. en
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Módosítás 309
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság az árverés bevételeit a 
kiadott kibocsátási jogok arányában osztja 
szét a tagállamok között, figyelembe véve 
a IIa. mellékletben foglalt elosztási 
kulcsot.

Or. nl

Indokolás

Minden tagállam arányosan részesedik a közösségi rendszerben szervezett árverés 
bevételéből. Amennyiben olyan döntés születne, hogy az árverést a tagállamok tartják, akkor 
célszerű arról gondoskodni, hogy minden tagállam egyenlő mértékben részesedjen a 
bevételekből. 

Módosítás 310
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

(3) A (2) bekezdésben említett kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek 80%-át 
– beleértve az annak b) pontjában említett 
árverésből származó összes bevételt is – a 
közösségi rendszer esetleges negatív 
gazdasági hatásainak csökkentésére 
használják fel. A tagállamok arra is 
felhasználhatják a bevételeket, hogy 
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kompenzálják a fogyasztókat a magasabb 
árakért, a vállalatokat pedig a magasabb 
költségekért. Foglalkozni lehet a szociális 
szempontokkal is, mint amilyen a 
villamosenergia-árak lehetséges 
növekedése az alacsonyabb vagy közepes 
jövedelmű háztartásokban.
A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is –20%-át a 
következő célokra kell felhasználni, 
fontossági sorrendben:

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, 
valamint a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

a) az erdőirtás megelőzését szolgáló 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban, valamint az 
erdőtelepítésre és újratelepítésre;

b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése
céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 
2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli;

b) az éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodásra és a fejlődő országok 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodásának elősegítésére;

c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére
és geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;

c) az üvegházhatású gázok elkülönítésének
és geológiai tárolásának ideiglenes 
támogatására, különösen a széntüzelésű 
erőművek vonatkozásában; és

d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban;

d) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségek
fedezésére.

e) a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
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alkalmazkodása elősegítésére;
f) a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, 
például az energiahatékonyság és a 
hőszigetelés javítására;
g) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre.

Or. en

Indokolás

A bevételek rendeltetésének meghatározása növeli az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések 
teljesítésének jóléti költségeit, mivel a tagállamok lehetőségei beszűkülnek azon a téren, hogy 
jövedelemadókkal vagy alacsonyabb társasági adókkal ellentételezzék a fogyasztókat a 
tényleges széndioxidár növekedése miatt. Ezért csak az árverésből származó bevételeknek 
csak 20%-át szabad meghatározott rendeltetésű célokhoz kötni. Ekkor az erdőirtás elkerülése 
és az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásba való befektetés a legfontosabb 
befektetési opciók. Az erdőirtás jelentős forrása a CO2-kibocsátásnak, és óriási veszteséggel 
jár a biodiverzitásra nézve.

Módosítás 311
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételeket –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is –a következő 
célokra használják fel:

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, 

a) egynegyedét az erdőirtást megelőző, az 
újraerdősítést és az erdők újratelepítését 
támogató intézkedésekhez hozzájáruló 
alapokra azokban az országokban, 
amelyek ratifikálták a jövőbeli nemzetközi 
megállapodást, figyelembe véve a 
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valamint a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

következőket:

- őslakos népek jogai és szükségletei;

- a biológiai sokféleség megőrzése; és

- az erdészeti erőforrások fenntartható 
felhasználása;

b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 
céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 
2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli;

b) felét a kibocsátások csökkentésére az 
Európai Unióban és más országokban, 
amelyek ratifikálták a jövőbeli nemzetközi 
megállapodást, például kutatáson és 
fejlesztésen keresztül, energiahatékony 
termékek forgalomba helyezésével, a 
környezetbarát technológiákra vonatkozó
adók és díjak csökkentésével – mint 
amilyenek a környezetbarát közlekedési 
módok, például a busz és a vasút –, 
valamint technológiaátadással olyan 
országok számára, amelyek ratifikálták a 
jövőbeli nemzetközi megállapodást, 
például a globális energiahatékonysági és 
megújuló energia alapon keresztül; és

c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;

c) egynegyedét az éghajlatváltozás negatív 
hatásaihoz való alkalmazkodás 
megkönnyítésére olyan országokban, 
amelyek ratifikálták az éghajlatváltozásról 
szóló jövőbeli nemzetközi megállapodást.

d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban;
e) a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodása elősegítésére;
f) a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, 
például az energiahatékonyság és a 
hőszigetelés javítására;
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g) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre.

Or. en

Indokolás

A módosítás előterjesztője osztja az előadó általános megközelítését, azonban javítani kíván 
azon. A Parlament célját annak kell képeznie, hogy valamennyi pénzt az irányelv céljaira 
használják fel. Helyénvalónak tűnik az a megközelítés, hogy ne csak a harmadik országokban, 
hanem az Európai Unióban is a maximális összeget fordítsák a kibocsátáscsökkentésre, és 
támogassák a kutatást és a technológiákat. Az alacsony kibocsátású közlekedést – például a 
vasutat – jelenlegi formájában negatívan érintheti az irányelv. Ezért a pénz egy részét a 
költségek csökkentésére kell felhasználni.

Módosítás 312
Anders Wijkman

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek
legalább 50%-át a tagállamoknak át kell 
utalniuk egy közösségi vagy nemzetközi 
szinten létrehozott alapba a következő 
célokra:

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, 
valamint a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

a) egynegyedét kapacitásépítésre azokban 
a fejlődő országokban, amelyek 
ratifikálták a jövőbeli nemzetközi 
megállapodást, hogy megteremtsék a
hiteles és piaci alapon működő, az 
erdőirtás elkerülését, valamint az 
erdőtelepítést és újratelepítést célzó 
projektek és tevékenységek alapját 
ezekben az országokban, figyelembe véve 
a következőket:
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- őslakos népek jogai és szükségletei;
- a biológiai sokféleség megőrzése; és
- az erdészeti erőforrások fenntartható 
felhasználása;

b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 
céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 
2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli;

b) egynegyedét a kibocsátások 
csökkentésére azokban a fejlődő 
országokban, amelyek ratifikálták a 
jövőbeli nemzetközi megállapodást, 
valamint a technológiaátadásra ezen
országok számára, például a szén-dioxid-
elkülönítési és -tárolási technológiák 
fejlesztésének és alkalmazásának 
támogatásán és finanszírozásán, valamint
a globális energiahatékonysági és 
megújuló energia alapon keresztül; és

c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;

c) az éghajlatváltozás negatív hatásaihoz 
való alkalmazkodás megkönnyítésére azon
fejlődő országokban, amelyek ratifikálták 
az éghajlatváltozásról szóló jövőbeli 
nemzetközi megállapodást, az 
éghajlatváltozás elleni globális 
szövetséghez való hozzájáruláson 
keresztül is.

d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban;
e) a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodása elősegítésére;
f) a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, 
például az energiahatékonyság és a 
hőszigetelés javítására;
g) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre.

Or. en
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Módosítás 313
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek 45%-át
– beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – amely megfelelő 
módon a tagállamok költségvetésébe 
folyik be – a következő célokra kell 
felhasználni:

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 
céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 
2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli;

b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 
céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 
2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli;

c) az üvegházhatású gázok 
elkülönítésére és geológiai tárolására, 
különösen a széntüzelésű erőművek 
vonatkozásában;

c) az üvegházhatású gázok 
elkülönítésére és geológiai tárolására, 
különösen a széntüzelésű erőművek 
vonatkozásában;

d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 

d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
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fejlett országokban; fejlett országokban;
e) a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodása elősegítésére;

e) a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodása elősegítésére;

f) a kis és közepes jövedelmű 
háztartások szociális aspektusainak 
kezelésére, például az energiahatékonyság 
és a hőszigetelés javítására;

f) a kis és közepes jövedelmű 
háztartások szociális aspektusainak 
kezelésére, például az energiahatékonyság 
és a hőszigetelés javítására;

g) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre.

g) a közösségi rendszer országos 
szintű igazgatásával kapcsolatos 
adminisztrációs költségekre.

h) szociális hatások enyhítésére, hogy 
enyhítsék azokat a szociális hatásokat, 
amelyek a végfelhasználót az energiaárak 
emelkedése okán érik;;
i) az éghajlatváltozás okainak 
korlátozására, vagy az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra szánt 
intézkedésekre;
j) munkahelyek létesítésére, az 
energiahatékony iparágak számára 
szükséges szakképzésre és átképzésre;
A (2) bekezdésben felsorolt kibocsátási 
egységek árveréséből származó bevételek 
45%-a – beleértve a (2) bekezdés b) pontja 
alapján megvalósuló értékesítésből 
származó valamennyi bevételt is –, 
megfelelő módon azoknak a vállalatoknak 
a költségvetésébe folyik be, amelyeknek 
kibocsátási egységeit árverezték és az 
energiahatékony technológiák 
bevezetésére és munkahelyek teremtésére, 
szakképzésre és az alkalmazottak olyan 
irányú átképzésére használják fel, ami 
szükséges az új energiahatékony 
technológiák üzemeltetéséhez.
A (2) bekezdésben felsorolt kibocsátási 
egységek árveréséből származó bevételek 
10%-a – beleértve a (2) bekezdés b) pontja 
alapján megvalósuló értékesítésből 
származó valamennyi bevételt is –, egy, a 
közösségi rendszer működtetésével 
kapcsolatos költségeket fedező, külön 
közösségi alapba folyik be.
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Or. ro

Indokolás

Az éghajlatváltozás valóság. Sajnos a közösségi költségvetés nem tükrözi az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem elsődlegességét.  Az árverésekből nagy bevétel keletkezik. Szükség van arra, 
hogy e bevételek felhasználására iránymutatásokat dolgozzunk ki, úgy közösségi, mint 
országos szinten, összhangban azokkal a célokkal, amelyek elérésére a rendszer létrejött.

Módosítás 314
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 
céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 

b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 
céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 
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2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli;

2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli, beleértve a koncentrált 
napenergiára irányuló befektetéseket is az 
EU-ban és harmadik országokban;

c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;
d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban;

d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, illetve a talaj és az erdők 
degradációjának megfordítására irányuló 
projektekre, különösen a legkevésbé fejlett 
országokban;

e) a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodása elősegítésére;

e) a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodása elősegítésére; és

f) a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, például 
az energiahatékonyság és a hőszigetelés 
javítására;

f) a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, például 
az energiahatékonyság és a hőszigetelés 
javítására.

g) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre.

Or. en

Indokolás

A szénelkülönítést és -tárolást (CCS) a 10. cikk (3a) bekezdésére irányuló módosítás 
szabályozza, amely arra kötelezi a tagállamokat, hogy az árverésből származó bevételek 
legalább 50%-át fizessék vissza a bevont vállalatoknak, azzal a feltétellel, hogy ezek a 
vállalatok alacsony széndioxid-kibocsátású technológiákra fordítják ezt az összeget, köztük a 
CCS-re. Az igazgatási költségeket ki lehet fizetni az ETS fennmaradó bevételeiből.

Módosítás 315
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek 
legalább 20%-át a következő célok közül 
egyre vagy többre kell felhasználni:

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
és demonstrációs projektek 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 
céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 
2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli;

b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 
céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 
2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli;

c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;

c) tiszta széntechnológiákra, többek között 
az üvegházhatású gázok elkülönítésére és 
geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;

ca) széntüzelésű égetőművek 
korszerűsítésére, illetve ezek kevesebb 
CO2-kibocsátást okozó, hatékonyabb 
egységekre való lecserélésére;

d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban;

d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé
fejlett országokban;

e) a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 

e) a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
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alkalmazkodása elősegítésére; alkalmazkodása elősegítésére;
f) a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, például 
az energiahatékonyság és a hőszigetelés 
javítására;

f) a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, például 
az energiahatékonyság és a hőszigetelés 
javítására;

g) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre.

g) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre.

Or. en

Indokolás

Az EU energiaforrás-összetételének megváltoztatása időt vesz igénybe, és a 
költséghatékonyság elvén kell alapulnia. A szenet használni kell a jövőben, ezzel garantálva 
az energiabiztonságot. Ennek megvalósítása érdekében további támogatásra van szükség 
ahhoz, hogy új technológiákat vezessenek be a szénalapú energiaágazatban.

Módosítás 316
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek 
legalább 20%-át a következő célok közül 
egyre vagy többre kell felhasználni:

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
a kibocsátáscsökkentést és az
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
és demonstrációs projektek 
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stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 
céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 
2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli;

b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 
céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 
2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli;

c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;

c) tiszta széntechnológiákra, többek között 
az üvegházhatású gázok elkülönítésére és 
geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;

ca) széntüzelésű égetőművek 
korszerűsítésére, illetve ezek kevesebb 
CO2-kibocsátást okozó, hatékonyabb 
egységekre való lecserélésére;

d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban;

d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban;

e) a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodása elősegítésére;

e) a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodása elősegítésére;

f) a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, például 
az energiahatékonyság és a hőszigetelés 
javítására;

f) a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, például 
az energiahatékonyság és a hőszigetelés 
javítására;

g) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre.

g) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre.

Or. en

Indokolás

Az EU energiaforrás-összetételének megváltoztatása időt vesz igénybe, és a 
költséghatékonyság elvén kell alapulnia. A szenet használni kell a jövőben, ezzel garantálva 
az energiabiztonságot. Ennek megvalósítása érdekében további támogatásra van szükség 
ahhoz, hogy új technológiákat vezessenek be a szénalapú energiaágazatban.
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Módosítás 317
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételeket –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – egy közösségi 
szinten a Bizottság, illetve a Bizottság által 
kijelölt illetékes szerv által kezelt és külön 
erre a célra létrehozott alapban kell 
felhasználni a következő célokra:

Or. en

Indokolás

Az EU ETS nem egy általános adó. Alapvető fontosságú, hogy az árverésből származó 
bevételeket 100%-ban a kibocsátáscsökkentési intézkedésekre, a közösségi rendszer esetleges 
negatív hatásainak mérséklésére, valamint a fejlődő világ támogatására használják fel. Mivel 
ez egy uniós rendszer, az éghajlatváltozás kezelése pedig kollektív uniós cél, logikus, hogy a 
bevételeket egy közösségi szintű alapban kezeljék. Ez hatékonyabb lesz, és biztosítani fogja az 
erőforrások nagyobb mértékű összevonását.

Módosítás 318
Jens Holm

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
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értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

értékesítéséből származó bevételeket a 
következő célokra kell felhasználni:

Or. en

Indokolás

A probléma súlyossága és sürgőssége miatt a kibocsátási egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó összes bevételt az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentésére szolgáló intézkedésekre, a megújuló energia fejlesztésére, az erdőirtás elleni 
küzdelemre, a fejlődő országoknak az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásban 
való támogatására, valamint a kis és közepes jövedelmű háztartásoknak az 
energiafelhasználási hatékonyságuk javításában történő megsegítésére kell fordítani.

Módosítás 319
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételeket –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – a következő 
célokra kell felhasználni:

Or. en

Módosítás 320
Marie-Noëlle Lienemann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés - bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó összes bevételt 
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – a következő
célokra kell felhasználni:

Or. en

Indokolás

Az árverésből származó bevételek eszközt kínálnak a tagállamoknak ahhoz, hogy az EU-ban 
éghajlatbarát kezdeményezésekbe és a technológiaátadásba fektessenek be, hogy csökkentsék 
a káros hatásokat az I. mellékletben nem szereplő országokban, és segítsék a fejlődő 
országokat az éghajlatváltozás negatív következményeihez való alkalmazkodásban.

Módosítás 321
Linda McAvan, Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételeket –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – a következő 
célokra kell felhasználni:

Or. en

Indokolás

Az árverésből származó összes bevételt az éghajlatváltozás kezelésére kell fordítani.
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Módosítás 322
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó összes bevételt –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – a következő 
célokra kell felhasználni:

Or. en

Indokolás

Az árverésből származó bevételek eszközt kínálnak a tagállamoknak ahhoz, hogy az EU-ban 
éghajlatbarát kezdeményezésekbe és a technológiaátadásba fektessenek be, hogy csökkentsék 
a káros hatásokat az I. mellékletben nem szereplő országokban, és segítsék a fejlődő 
országokat az éghajlatváltozás negatív következményeihez való alkalmazkodásban.

Módosítás 323
Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó összes bevételt –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – a következő 
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következő célokra kell felhasználni: célokra kell felhasználni:

Or. en

Indokolás

Az árverésből származó bevételek eszközt kínálnak a tagállamoknak ahhoz, hogy az EU-ban 
éghajlatbarát kezdeményezésekbe és a technológiaátadásba fektessenek be, hogy csökkentsék 
a káros hatásokat az I. mellékletben nem szereplő országokban, és segítsék a fejlődő 
országokat az éghajlatváltozás negatív következményeihez való alkalmazkodásban.

Módosítás 324
Patrick Louis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20 %-át a 
következő célokra kell felhasználni:

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 50 %-át a 
következő célokra kell felhasználni:

Or. fr

Indokolás

A kibocsátási egységek árverésre bocsátásának azt kell eredményeznie, hogy a pénzeszközöket 
a szennyező iparágakból a megújuló energiákat fejlesztő tevékenységekbe csoportosítsák át, 
amelyek széntárolók vagy elkerülik a széntárolás csökkentését. A fenntartható fejlődésre 
vonatkozó helsinki hat kritériumot, különösen a társadalmi-gazdasági hasznokról szóló 6. 
kritériumot betartó igazolási eljárásnak kell lennie az alapvető feltételnek a trópusi erdők 
hasznosításának folytatása tekintetében. Az Európai Unióban az erdők és a faanyag ágazata 
az üvegházhatású gázok kibocsátásnak 10–20 %-át kompenzálja.
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Módosítás 325
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 50%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

Or. nl

Indokolás

A kibocsátási jogok árverés útján történő értékesítésének nem az a célja, hogy kiegészítő 
pénzeszközöket generáljon az állam számára, hanem az, hogy hatékony és piacorientált 
elosztási mechanizmusként szolgáljon. A bevételeknek ezért újra vissza kell kerülniük a 
létesítményekhez, amelyek így rendelkeznek azokkal az eszközökkel, amelyek az innovatív 
energiatakarékos technológiákba való beruházásokhoz szükségesek.

Módosítás 326
Daciana Octavia Sârbu

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 50%-a 
többek között a következő célokra 
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használható fel:

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem céljából hozott intézkedések és cselekvések listájának a 
lehető legrugalmasabbnak kell lennie. A bevételek meghatározott célokhoz való rendelésének 
biztosítania kell, hogy a pénzt a javasolt célkitűzések teljesítésére használják fel az egyes 
tagállamok prioritásaival és kapacitásaival összhangban.

Módosítás 327
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve az 
energiahatékonyságot szolgáló nemzeti 
támogatási intézkedéseket és a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra – különös 
figyelemmel a helyi egészségügyi és 
szociális infrastruktúrára –, valamint a 
kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

Or. fr

Indokolás

Conscient de l'urgence du changement climatique et des conséquences importantes sur la 
santé des citoyens,  le secteur des soins médicaux veut y apporté des réponses concrètes au 
plus vite, parce que le changement climatique. Pour répondre à ces défis importants et 
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réduire son propre emprunte environnementale, le secteur de la santé aura besoin de 
nouvelles ressources et de soutien supplémentaire. De plus, il est important d'équiper les 
autorités locales d'infrastructures répondant aux risques engendrés par le changement 
climatique et capables de répondre à la demande sociale et aux problèmes d'équité sociale 
des citoyens.

Módosítás 328
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
iparágak kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatásának és 
fejlesztésének finanszírozására, ideértve az 
európai stratégiai energiatechnológiai 
tervben foglalt kezdeményezésekben és az 
európai technológiai platformokban való 
részvételt is;

Or. en

Indokolás

Mivel a közösségi rendszer egyik alapfeltevése az, hogy a hatálya alá tartozó létesítmények 
képesek jelentős mértékben hozzájárulni az EU szennyezéscsökkentési célkitűzéseihez, az 
ezektől a létesítményektől szerzett bevételeket ezekhez kell átirányítani. Az EU technológiai 
platformjai sikeres eszközök, és ezeket erősíteni kell.
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Módosítás 329
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

(a) a globális energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulásra, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

Or. pl

Indokolás

Az üvegházhatású gázok kibocsátása korlátozásának kivételével a (3) bekezdésben említett 
összes célkitűzés indokolt, beleértve a gáz- és porkibocsátás általános korlátozását is. Ennek 
ellenére indokolatlan a jogos környezeti célok közül első helyre helyezni az üvegházhatású 
gázok drasztikus csökkentését, ugyanis ez a korlátozások és célok teljesen más kategóriájára 
vonatkozik.

Módosítás 330
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés - b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 

b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 
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céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 
2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli;

céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, különösen a „smart grid” 
(intelligens rácshálózat) kiépítésére, 
valamint a Közösség azon vállalásának 
teljesítése céljából, hogy 2020-ig az 
energiahatékonyságot 20%-kal növeli;

Or. en

Módosítás 331
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés - b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
ágazatokban az energiahatékonyság és a 
tiszta technológiák terén a kutatási és 
fejlesztési tevékenységek finanszírozása.

Or. fr

Indokolás

Elvi megfontolásból az árverések bevételeit arra kell használni, hogy létrehozzák a jövőbeni, 
alacsony szénkibocsátású ágazatokat. Ennek érdekében a pénzeszközöket újra be kell fektetni 
az érintett ágazatokba. Az árverések bevételeinek egy kiegyensúlyozott energiapolitika 
végrehajtását is meg kell könnyíteniük, különösen energiahatékonysági intézkedések révén.

Módosítás 332
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;

c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására;

Or. en

Indokolás

Mivel a közösségi rendszer egyik alapfeltevése az, hogy a hatálya alá tartozó létesítmények 
képesek jelentős mértékben hozzájárulni az EU szennyezéscsökkentési célkitűzéseihez, az 
ezektől a létesítményektől szerzett bevételeket ezekhez kell átirányítani. Az EU technológiai 
platformjai sikeres eszközök, és ezeket erősíteni kell.

Módosítás 333
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;

c) a szén gázzá alakítására a széntüzelésű 
erőművekben;

Or. en

Módosítás 334
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen a 

(c) az üvegházhatású gázok 
környezetvédelmi szempontból 
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széntüzelésű erőművek vonatkozásában biztonságos elkülönítésére és geológiai 
tárolására, különösen a széntüzelésű 
erőművek vonatkozásában

Or. el

Indokolás

A Tanács 2007 tavaszi csúcstalálkozója kérte a széndioxid-tárolási és elkülönítési 
technológiák környezetvédelmi szempontból biztonságos használatát.

Módosítás 335
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés - c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a tiszta energiahordozók – például a 
hidrogén – további fejlesztésének lehetővé 
tételére;

Or. en

Módosítás 336
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés - c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a megújuló energiahordozók – például 
a hidrogén – további fejlesztésére;

Or. nl
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Módosítás 337
Catherine Guy-Quint, Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban;

d) az erdőirtás elleni küzdelmet és az 
erdősítés támogatását, valamint az erdők 
megőrzését és a faanyag építési célokra, 
ipari célokra (fatáblák, papíripari 
rostanyag stb.) vagy faenergia céljára 
történő felhasználását célzó 
intézkedésekre, mind az Unióban, mind a 
legkevésbé fejlett országokban, létrehozva 
vagy támogatva a fa értékláncát az 
erdőkben begyűjtött fa felhasználásához, 
az erdők fenntartható kezelése, valamint a 
biológiai sokféleség megőrzése és 
támogatása keretében;

Or. fr

Indokolás

Des études ont montré que la situation actuelle des forêts pourrait représenter une part non 
négligeable des émissions de CO2 dues aux énergies. Le Conseil européen de mars 2007 a 
pris acte de cette situation. Les forêts et les arbres captent du CO2 qu’ils stockent pour une 
large partie et qu’ils ne relâchent dans l’atmosphère que lors de la combustion. Il est donc 
nécessaire de promouvoir la chaîne du bois, de la conservation et l’entretien des forêts à la 
production de produits en bois. Pour ce faire une partie des recettes des mises aux enchères 
doit être allouée à la filière bois, pour ainsi permettre une gestion durable des forêts.

Módosítás 338
Patrick Louis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban.

d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban, különösen az igazolás 
fejlesztésével, valamint a tagállamok és a 
régióik kiegészítő intézkedéseivel annak 
érdekében, hogy javítsák az erdőknek és a 
fahasználatnak az éghajlat felmelegedése 
elleni hozzájárulását, miközben megőrzik 
az erdők egyéb funkcióit.

Or. fr

Indokolás

A kibocsátási egységek árverésre bocsátásának azt kell eredményeznie, hogy a pénzeszközöket 
a szennyező iparágakból a megújuló energiákat fejlesztő tevékenységekbe csoportosítják át, 
amelyek széntárolók vagy elkerülik a széntárolás csökkentését. A fenntartható fejlődésre 
vonatkozó helsinki hat kritériumot, különösen a társadalmi-gazdasági hasznokról szóló 6. 
kritériumot betartó igazolási eljárásnak kell lennie az alapvető feltételnek a trópusi erdők 
hasznosításának folytatása tekintetében. Az Európai Unióban az erdők és a faanyag ágazata 
az üvegházhatású gázok kibocsátásnak 10 %–20 %-át kompenzálja.

Módosítás 339
Linda McAvan, Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, például 
az energiahatékonyság és a hőszigetelés 
javítására;

f) a kiszolgáltatott, különösen az alacsony 
jövedelmű háztartások szociális 
aspektusainak kezelésére, amelyeknek 
nehézséget okoz az energiaszámlák 
kifizetése és az energiaszegénység 
áldozataivá váltak. Ezen intézkedéseknek 
ki kell terjedniük a pénzügyi 
segítségnyújtásra és a háztartások 
energiahatékonyságát javító 
intézkedésekre;
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Or. en

Indokolás

Az árverésből származó bevételeket az energiaszegénység kezelésére kell fordítani.

Módosítás 340
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, például 
az energiahatékonyság és a hőszigetelés 
javítására;

f) a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, például 
az energiahatékonyság és a hőszigetelés 
javítására, illetve az éghajlatbarát 
közlekedési módok támogatására;

Or. en

Módosítás 341
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) bekezdésben említett árverésből 
származó bevételek többi részét vissza 
lehet juttatni azokhoz a létesítményekhez, 
amelyek részt vettek az említett árverésben 
és/vagy az villamosenergia-ágazatban 
tartott árverés következtében magasabb 
árat kellett fizetniük az villamos 
energiáért. Az említett visszajuttatás 
történhet más adók és/vagy a 
társadalombiztosítási járulékok
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csökkentésének vagy a technológiai 
eszközök rendelkezésre bocsátásának 
formájában.

Or. nl

Indokolás

A kibocsátási jogok árverés útján történő értékesítésének nem az a célja, hogy kiegészítő 
pénzeszközöket generáljon az állam számára, hanem az, hogy hatékony és piacorientált 
kiosztási mechanizmusként szolgáljon. A bevételeknek ezért újra vissza kell kerülniük a 
létesítményekhez, amelyek így rendelkeznek azokkal az eszközökkel, amelyek az innovatív 
energiatakarékos technológiákba való beruházásokhoz szükségesek.

Módosítás 342
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés - 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bevételek legalább 50%-át az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésének, az 
erdőirtás és a degradáció elkerülésének, 
valamint azokban az országokban az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásnak a finanszírozására kell 
fordítani, amelyek nem felei az ENSZ 
éghajlat-változási keretegyezménye I. 
mellékletének.

Or. en

Módosítás 343
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok az állami támogatások 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
szabályaival összhangban a kibocsátási 
egységek (2) bekezdésben említett, árverés 
útján történő értékesítéséből származó 
bevételek – beleértve az annak b) 
pontjában említett árverésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 50%-át 
visszafizetik azoknak a területükön lévő 
vállalatoknak, amelyek részt vettek az
árverésben, azzal a feltétellel, hogy ezt az 
összeget az alacsony széndioxid-
kibocsátású technológiákra fordítják, 
beleértve az üvegházhatású gázok 
elkülönítését és geológiai tárolását is. A 
villamosenergia-termelők nem 
részesülnek visszatérítésben, kivéve az 
ipari hőfogyasztással összefüggésben vagy 
egy ipari folyamat maradványanyagaiból 
előállított villamos energia tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az árverésből származó bevételek legalább 50%-át azoknak a vállalatoknak kell visszafizetni, 
amelyek részt vesznek az árverésben, azzal a feltétellel, hogy ÜHG-kibocsátáscsökkentési 
technológiákkal kapcsolatos beruházásokra fordítják a pénzt. A tagállamok az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok alapján támogatást nyújthatnak a vállalatok 
környezetvédelmi beruházásaihoz, azonban a vállalatok között az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása érdekében kívánatos, hogy a tagállamok az árverésből származó bevételeket 
egyenlő arányban fizessék ki a résztvevő vállalatoknak. Az energiatermelő ágazat nem 
részesül a bevételekből, mivel az könnyen át tudja hárítani a költségeket a fogyasztókra.

Módosítás 344
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az árverésből származó bevételeket a 
fejlődő és a gazdasági átalakulás 
korszakát élő országokba kell irányítani 
az éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodás, valamint a 
kibocsátáscsökkentés elősegítésére. A 
fejlődő és a gazdasági átalakulás 
korszakát élő országokat a legjobb 
gyakorlatokkal, a legjobb 
technológiákkal, valamint a megújuló 
energiaforrások használatba vételében 
kell segíteni. Meg kell vizsgálni, hogy a 
meglévő finanszírozási mechanizmusokat 
milyen formában lehet hasznosítani az 
árverésből származó bevételek célirányos 
felhasználásában, hogy azok szétosztása 
nyíltan és átláthatóan történjen, és a 
segítségükkel valós kibocsátáscsökkentést 
lehessen elérni.

Or. fi

Módosítás 345
Jens Holm

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A pénzeszközök (3) bekezdésben 
felsorolt célokra való kiosztásának széles 
körű egyensúlyt kell biztosítania az Unión 
belüli kiadások és a fejlődő országokban 
teljesített kiadások között.

Or. en



PE409.650v01-00 52/70 AM\734732HU.doc

HU

Indokolás

A fejlődő országok valószínűleg aránytalanul nagy mértékben szenvednek az éghajlatváltozás 
hatásaitól, jóllehet az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának túlnyomó része eddig az 
iparosodott országok felelőssége, vagy közvetlenül, vagy pedig a fejlődő országokban gyártott 
áruk végfelhasználójaként. Ezért kívánatos cél, hogy az árverésből származó bevételeket 
szétosszák egyrészt a fejlődő országok – amelyek közül soknak nincsenek forrásai a 
szennyezéscsökkentő intézkedésekre –, másrészt az Unión belüli projektek között.

Lásd: AM 15/PR/727283

Módosítás 346
Kathy Sinnott

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (3) bekezdés alapján fel nem 
használt bevételeket, beleértve a (2) 
bekezdés b) pontjában említett 
árverésekből származó összes bevételt is, a 
következőkre kell felhasználni:
a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, 
valamint a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai terv 
kezdeményezéseiben való részvételt is;
b) megújuló energiaforrások 
kifejlesztésére annak érdekében, hogy a 
Közösség 2020-ig teljesíteni tudja a 20% 
megújuló energiahasználatra vonatkozó 
kötelezettségvállalását;
c) annak érdekében, hogy a Közösség 
2020-ig teljesíteni tudja a 20%-os 
energiahatékonyság-növelésre vonatkozó 
kötelezettségvállalását;
d) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen a 



AM\734732HU.doc 53/70 PE409.650v01-00

HU

széntüzelésű erőművek vonatkozásában;
e) az energiahatékonysággal és a tiszta 
fenntartható technológiákkal kapcsolatos 
kutatás és fejlesztés finanszírozására az 
irányelv hatálya alá tartozó iparágakban;
f) további intézkedésekre az erdőirtás 
megakadályozása, valamint a 
fenntartható újraerdősítés és 
erdőgazdálkodás támogatása érdekében 
Európában, továbbá a fenntartható 
biomassza előállítására és mobilizálására 
a Közösségben;
g) a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, 
például energiahatékonyságuk és a 
hőszigetelés javítására;
h) az alacsony kibocsátású közlekedési 
formákra történő átállás ösztönzésére, 
beleértve a modális átcsoportosítást is, és 
az elektromos vonatás megnövekedett 
energiaköltségeinek ellensúlyozására a 
vasúti ágazatban; továbbá
i) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre.

Or. en

Indokolás

Valamennyi új és fejlesztés alatt álló energiaforrásnak fenntarthatónak kell lennie, és az 
Európai Parlamentnek adott esetben támogatnia kell a fenntarthatóságot.

Lásd: AM 15/PR/727283

Módosítás 347
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (3) bekezdés alapján felhasználásra 
nem kerülő bevételeket – beleértve az 
összes, a 2. bekezdés b) pontjában említett 
árverési bevételeket is – a következőkre 
kell felhasználni:
a) üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodás és a 
kibocsátás csökkentését és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, beleértve az európai 
energetikai technológiai stratégiai tervvel 
kapcsolatos kezdeményezésekben való 
részvételt is;
b) megújuló energiák kifejlesztése a 
Közösség arra vonatkozó 
kötelezettségvállalásainak teljesítése 
érdekében, hogy 2020-ig 20%-ban 
megújuló energiákat használ fel;
c) az energiahatékonyság 2020-ig 20%-
kal történő növelését célzó közösségi 
kötelezettségvállalás teljesítése; 
d) különösen a szénüzemű erőművekből 
származó üvegházhatású gázok 
elkülönítése és geológiai tárolása, a 
szükséges szállítási és tárolási 
infrastruktúrába való befektetéssel; 
e) az irányelv hatálya alá tartozó 
szektorok energiahatékonyságával és a 
tiszta technológiákkal kapcsolatos kutatás 
és fejlesztés finanszírozása;
f) az európai erdőgazdálkodás, valamint a 
közösségi biomassza termelését és tartós 
használatát célzó, az erdők pusztulását 
elkerülő eszközök megteremtésére, azok 
támogatására;
g) az alacsony és középszínvonalú 
jövedelemmel rendelkező háztartások 
társadalmi aspektusainak tekintetbe 
vételére, így pl. az energiafelhasználás 
ésszerűsítésére és a lakóépületek 
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hőszigetelésének javítására;
h) az alacsony kibocsátású szállítási 
módokra való áttérés ösztönzése, beleértve 
a modális váltást, valamint a vasúti 
ágazatban a villamos energia vontatás 
miatt megnövekedett költségek 
ellensúlyozása; és
i) a közösségi rendszer kezelésével 
kapcsolatos igazgatási költségek fedezése.

Or. pl

Indokolás

A bevételek nem korlátozhatók csak a szénerőművek esetére, azokat ki kell terjeszteni az 
infrastrukturális kérdésekre is.

See AM 15/PR/727283

Módosítás 348
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (3) bekezdés alapján fel nem 
használt bevételeket, beleértve a (2) 
bekezdés b) pontjában említett 
árverésekből származó összes bevételt is, a 
következőkre kell felhasználni:
a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, 
valamint a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai terv 
kezdeményezéseiben való részvételt is;
b) megújuló energiaforrások 
kifejlesztésére annak érdekében, hogy a 
Közösség 2020-ig teljesíteni tudja a 20% 
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megújuló energiahasználatra vonatkozó 
kötelezettségvállalását;
c) annak érdekében, hogy a Közösség 
2020-ig teljesíteni tudja a 20%-os 
energiahatékonyság-növelésre vonatkozó 
kötelezettségvállalását;
d) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen az 
erőművek vonatkozásában, beleértve a 
szállításhoz és tároláshoz szükséges 
infrastrukturális beruházásokat;
e) az energiahatékonysággal és a tiszta 
fenntartható technológiákkal kapcsolatos 
kutatás és fejlesztés finanszírozására az 
irányelv hatálya alá tartozó iparágakban;
f) további intézkedésekre az erdőirtás 
megakadályozása, valamint a 
fenntartható újraerdősítés és 
erdőgazdálkodás támogatása érdekében 
Európában, továbbá a fenntartható 
biomassza előállítására és mobilizálására 
a Közösségben;
g) a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, 
például energiahatékonyságuk és a 
hőszigetelés javítására;
h) az alacsony kibocsátású közlekedési 
formákra történő átállás ösztönzésére, 
beleértve a modális átcsoportosítást is, és 
az elektromos vonatás megnövekedett 
energiaköltségeinek ellensúlyozására a 
vasúti ágazatban; továbbá
i) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre.

Or. en

Indokolás

A bevételek felhasználása nem korlátozódhat csak a széntüzelésű erőművekre, hanem az 
infrastrukturális kérdésekre is ki kell terjednie.
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Módosítás 349
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A (3a) bekezdés alapján felhasznált 
bevételeket a különböző ágazatokban 
végrehajtandó projektekre kell fordítani, 
figyelembe véve azt, hogy az ágazatok 
milyen mértékben járultak hozzá a 
felhalmozódott összegekhez.

Or. en

Módosítás 350
Jens Holm

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a 280/2004/EK határozat 
értelmében benyújtott jelentéseikben 
információt szolgáltatnak bevételeiknek a 
felsorolt célokra történő felhasználásáról.

(4) A tagállamok a 280/2004/EK határozat 
értelmében benyújtott jelentéseikben 
információt szolgáltatnak bevételeiknek a 
felsorolt célokra történő felhasználásáról és 
a bevételek felhasználásának földrajzi 
megoszlásáról.

Or. en

Indokolás

Fontos az átláthatóság javítása, annak lehetővé tétele, hogy értékeljék a 10. cikk (3a) 
bekezdésében szereplő kötelezettségek teljesítését, és hogy biztosítsák, hogy az Unió 
erőfeszítéseit összességében hatékonyan osztják el.
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Módosítás 351
Marie-Noëlle Lienemann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok a (3) bekezdésben 
említett bevételek legalább 30%-át a (3) 
bekezdés a), d) és e) pontjában említett 
politikák és intézkedések számára osztják 
ki. Ez a bekezdés csak azokra a 
tagállamokra alkalmazandó, amelyek a 
2005. évi kibocsátásokhoz viszonyítva 
szigorúbb 2020-as célkitűzésekkel 
rendelkeznek az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentése terén.

Or. en

Indokolás

Az I. mellékletben nem szereplő országokban a hatásmérséklő intézkedések finanszírozása 
elengedhetetlen ahhoz, hogy globális megállapodást érjenek el az éghajlatváltozásról. 
Szükséges, hogy az EU és más, I. mellékletben szereplő országok vállalják történelmi 
felelősségüket az általuk kibocsátott üvegházhatást okozó gázok által a fejlődő országokban 
okozott kárért.

Módosítás 352
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2010. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2009. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
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vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására irányul, 
ezért [a 23. cikk (3) bekezdésében] előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

vonatkozásairól

A Bizottság valamennyi érdekelt féllel 
konzultál az említett intézkedés 
benyújtását megelőzően. Az árveréseket 
úgy kell megszervezni és lebonyolítani, 
hogy:

a) az árverés célja az legyen, hogy a 
kibocsátási egységeket a piac által 
meghatározott áron osszák ki az 
üzemeltetők és/vagy a piaci közvetítők 
között, és nem az, hogy maximalizálják a 
bevételeket, vagy előre meghatározott 
árakat érjenek el;
b) mindenkor fenntartsák a piac elégséges 
likviditását, különös tekintettel 2013-ra. E 
célból a folyamatnak kiszámíthatónak kell 
lennie, különösen az árverések ütemezését 
és egymásutániságát, valamint a 
rendelkezésre bocsátott mennyiségeket 
illetően;
c) az árverések nyitottak a közösségi 
rendszer minden olyan számlatulajdonosa 
számára, amelyek képesek pénzügyi 
biztosítékot nyújtani arra, hogy az ajánlati 
árat kifizetik;
d) az üzemeltetők, különösen pedig a 
közösségi rendszer hatálya alá tartozó kis-
és középvállalkozások igazságos és 
egyenlő hozzáférést kapjanak a 
rendszerhez, és teljes körűen részt 
vehessenek benne;
e) a részvétel ne hárítson ésszerűtlen 
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terhet az üzemeltetőkre;
f) valamennyi résztvevő ugyanazokhoz az 
információkhoz ugyanabban az időben 
férjen hozzá; és

g) a résztvevők titokban ne 
működhessenek együtt vagy ne 
járhassanak el egyéb olyan módon, hogy 
ellehetetlenítsék el az árverés lefolytatását. 

Ez az intézkedés ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányul, ezért [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az árveréseknek meg kell felelniük az átláthatóság, nyíltság és egyszerűség alapelveinek. 
Annak biztosítása érdekében, hogy a piac a lehetséges mértékben mentes legyen a 
manipulációtól, fontos, hogy az ajánlatok több forrásból érkezhessenek, beleértve az 
energiatermeléssel közvetlen kapcsolatban nem álló a magánszemélyeket, szervezeteket és 
vállalatokat is.

Módosítás 353
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2010. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2009. december 31-
ig rendeletet fogad el a [23. cikk (3) 
bekezdésében] említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árverési rendszert úgy 
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középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányul, ezért [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.»

kell megszervezni, hogy folyamatosan 
likvid és átlátható piacot biztosítson. E 
célkitűzések biztosítása érdekében az első 
albekezdésben említett rendeletnek a 
következő elveken kell alapulnia:

- minimális áron kell biztosítani az 
árverésekhez való hozzáférést mindazon 
szereplők számára, amelyek igazolják 
fizetőképességüket, és rendelkeznek a 
kibocsátási egységek nyilvántartásában 
nyitott számlával;
- magában a rendeletben meg kell 
határozni az árverésre bocsátott 
kibocsátási egységek ütemezését, amely 
koherens a kibocsátási egységek 
leadásának határidejével, valamint a 
vállalkozások pénztáraira vonatkozó 
kötelezettségekkel, és amely kizárja, hogy 
az egész időszakra vonatkozóan egyetlen 
árverést tartsanak.

Or. fr

Indokolás

A komitológiai eljárással elfogadandó rendeletnek a jelenlegi javaslatban szereplőknél 
objektívebb és pontosabb kritériumokon kell alapulnia, mivel ennek a mechanizmusnak döntő 
hatása lesz a piac működésére. 2009. december 31-ig el kell tudni fogadni a rendeletet. 
Egyébként ezt a jegyzéket az érintett szereplők kérésére legkésőbb 2009. júniusig ki kell tudni 
egészíteni. A végleges jegyzéket nem kell 3 évente felülvizsgálni, mivel az elfogadhatatlan 
jogbizonytalanságot okozna.

Módosítás 354
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2010. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányul, ezért [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2009. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árveréseket a IIb. 
mellékletben megállapított elveket 
figyelembe véve úgy kell megszervezni, 
hogy az üzemeltetők, különösen pedig a 
közösségi rendszer hatálya alá tartozó kis-
és középvállalkozások teljes mértékben 
hozzáférjenek a kibocsátási jogokhoz, és 
elkerülhető legyen a spekuláció. A 
rendelet biztosítja, hogy az árverési 
rendszernek az új tagállamokra gyakorolt 
hatása egyenlően oszlik meg a tagállamok 
gazdasági ereje szerint is, amit a bruttó 
haza termék alapján mérnek, nem csupán 
az egyedi nemzeti CO2-kibocsátások 
alapján. Erről a megoldásról az Európai 
Parlament és a Tanács köt megállapodást 
az együttdöntési eljárás keretében.

Or. en

Indokolás

Az európai rendeletek végrehajtásával kapcsolatban a hatások arányos megosztásának elve 
az Európai Unió jelenlegi működésének egyik alapelve.

Módosítás 355
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2010. december 31-

(5) Az árverések nyílt, átlátható, 
harmonizált és megkülönböztetésmentes 
lefolytatása érdekében a Bizottság 2010. 
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ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányul, ezért [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással
összhangban kell elfogadni.

június 30-ig rendeletet fogad el az 
árverések időütemezéséről, igazgatásáról 
és egyéb vonatkozásairól. Az árveréseket 
úgy kell megszervezni, hogy az 
„elsődleges piachoz” való hozzáférést 
csak a közösségi rendszer hatálya alá 
tartozó létesítményekre korlátozzák, és az 
általuk megvásárolt kibocsátási egységek 
mennyiségét a termelési kapacitásukra 
korlátozzák, és e célból biztosítsák, hogy
az üzemeltetők, különösen pedig a 
közösségi rendszer hatálya alá tartozó kis-
és középvállalkozások teljes mértékben 
részt vehessenek rajtuk, és az esetleges 
többi résztvevő ne lehetetleníthesse el az 
árverés lefolytatását. Egy piaci alapú 
eszközt is be kell vezetni, hogy 
megakadályozzák a kibocsátási egységek 
árának komolyabb ingadozását, és 
biztosítsák a makrogazdasági környezet 
fenntarthatóságát.
Ezt az intézkedést a Szerződés 251. 
cikkében megállapított eljárással
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelkezés célja a kibocsátók kibocsátási egységekhez való hozzáférésének 
biztosítása az egész EU-ban, ideértve a szegényebb uniós tagállamokat is. Őket védeni kell a 
nagyobb pénzügyi közvetítők spekulációitól is. Foglalkozni kell a CO2 kibocsátási egységek 
árának 2012 utáni, várhatóan óriási ingadozásával is, mégpedig egy piaci alapú 
mechanizmus keretében, amely nem akadályozza a széndioxidpiac integritását és 
rugalmasságát.

Módosítás 356
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2010. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását.

(5) Az árverések nyílt, átlátható, 
harmonizált és megkülönböztetésmentes 
lefolytatása érdekében a Bizottság 2010. 
június 30-ig rendeletet fogad el az 
árverések időütemezéséről, igazgatásáról 
és egyéb vonatkozásairól. Az árveréseket 
úgy kell megszervezni, hogy az 
„elsődleges piachoz” való hozzáférést 
csak a közösségi rendszer hatálya alá 
tartozó létesítményekre korlátozzák, és az 
általuk megvásárolt kibocsátási egységek 
mennyiségét a termelési kapacitásukra 
korlátozzák, és e célból biztosítsák, hogy
az üzemeltetők, különösen pedig a 
közösségi rendszer hatálya alá tartozó kis-
és középvállalkozások teljes mértékben 
részt vehessenek rajtuk, és az esetleges 
többi résztvevő ne lehetetleníthesse el az 
árverés lefolytatását.

Egy piaci alapú eszközt is be kell vezetni, 
hogy megakadályozzák a kibocsátási 
egységek árának komolyabb ingadozását, 
és biztosítsák a makrogazdasági környezet 
fenntarthatóságát.

Ez az intézkedés ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányul, ezért [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással
összhangban kell elfogadni.

Ezt az intézkedést a Szerződés 251. 
cikkében megállapított eljárással
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelkezés célja a kibocsátók kibocsátási egységekhez való hozzáférésének 
biztosítása az egész EU-ban, ideértve a szegényebb uniós tagállamokat is. Őket védeni kell a 
nagyobb pénzügyi közvetítők spekulációitól is. Foglalkozni kell a CO2 kibocsátási egységek 
árának 2012 utáni, várhatóan óriási ingadozásával is, mégpedig egy piaci alapú 
mechanizmus keretében, amely nem akadályozza a széndioxidpiac integritását és 
rugalmasságát.
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Módosítás 357
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2010. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására irányul, 
ezért [a 23. cikk (3) bekezdésében] előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2009. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására irányul, 
ezért [a 23. cikk (3) bekezdésében] előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A 2013-ra vonatkozó árverésnek 2010–2011-ben kell elkezdődnie, ahhoz, hogy az üzemeltetők 
a III. szakasz kezdete előtt vásárolhassák meg a kibocsátási egységeket. Ezért azt az 
időpontot, ameddig a Bizottságnak el kell fogadnia az árverés szabályairól szóló rendelet, 
előre kell hozni 2009-re.

Módosítás 358
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 5 bekezdés
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(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2010. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására irányul, 
ezért [a 23. cikk (3) bekezdésében] előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2010. június 30-ig
rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására irányul, 
ezért [a 23. cikk (3) bekezdésében] előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy az ipar számára megfelelő szintű biztonságot garantáljunk, az árverési 
szabályoknak a lehető leghamarabb ismertté kell válniuk, ezért ezt az időpontot előre kell 
hozni.

Módosítás 359
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2010. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2010. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
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vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására irányul, 
ezért [a 23. cikk (3) bekezdésében] előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.”

vonatkozásairól. Az árveréseket európai 
szinten egységesen úgy kell megszervezni, 
hogy az üzemeltetők, különösen pedig a 
közösségi rendszer hatálya alá tartozó kis-
és középvállalkozások teljes mértékben 
részt vehessenek rajtuk, és az esetleges 
többi résztvevő ne lehetetleníthesse el az 
árverés lefolytatását. Az árverések 
időpontjait és az Európa-szerte a 
tagállamokban tartott árverések számát a 
tranzakciós költségek csökkentése, az 
egyértelmű árjelzések és a 
megkülönböztetésmentesség érdekében 
európai szinten harmonizálni kell, és 
rendszeres időközönként tartott árverések 
formájában vagy európai 
energiatőzsdéken történő folyamatos 
értékesítés keretében kell kialakítani. Ez 
az intézkedés ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányul, ezért [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.”

Or. de

Indokolás

Die Versteigerungsmodalitäten bilden für die ersteigernden Marktteilnehmer eine der 
wichtigsten Komponenten der zukünftigen Ausgestaltung.  Es sind angesichts des gewaltigen 
jährlichen Zertifikats- und Marktvolumens einfache und transparente Abläufe, 
Diskriminierungsfreiheit, eine Eindeutigkeit des Preissignals, Transaktionskosteneffizienz und 
somit ein etabliertes, festgeschriebenes und allgemein akzeptiertes Vertragswerk für die 
Abwicklung der Versteigerung nötig.

Die Versteigerungen sollten in regelmäßigen Abständen mit immer gleichen Mengen über die 
gesamte Handelsperiode verteilt durchgeführt werden.
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Módosítás 360
Jens Holm

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2010. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására irányul, 
ezért [a 23. cikk (3) bekezdésében] előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében, amely minimalizálja a 
spekuláció hatókörét, a Bizottság 2010. 
december 31-ig rendeletet fogad el az 
árverések időütemezéséről, igazgatásáról 
és egyéb vonatkozásairól. Az árveréseket 
úgy kell megszervezni, hogy az 
üzemeltetők, különösen pedig a közösségi
rendszer hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására irányul, 
ezért [a 23. cikk (3) bekezdésében] előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.”

Or. en

Indokolás

Az első kereskedési időszak tapasztalatai azt mutatták, hogy az engedélyek száma erőteljesen 
változhat, ami bizonytalanságot okoz azok számára, akik megújuló energiával kapcsolatos 
projektekbe akarnak fektetni, és így kevésbé vonzóak ezek a befektetések. Az új rendszernek 
olyan intézkedéseket kell tartalmaznia, amelyek visszatartják a spekulációt, mint amilyenek a 
tranzakciós díjak, amelyeket differenciáltan lehetne kivetni az olyan kereskedőkre, aki 
átlagosan rövid ideig tartják meg a kibocsátási engedélyeket.



AM\734732HU.doc 69/70 PE409.650v01-00

HU

Módosítás 361
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új belépők tartalékából 60 millió 
kibocsátási egységet 2015. december 31.ig 
tartalékolni kell az első 12 olyan 
létesítmény számára, amely ez időpontot 
megelőzően megkezdi a szén-dioxid 
kereskedelmi célú megkötését és geológiai 
tárolását, egy egységet biztosítva minden 
tonna tartósan tárolt szén-dioxid után 
2016-ig. A 12 létesítményről a Bizottság 
2013. január 1-jéig dönt.

(5a) 2015. december 31-ig 60 millió 
kibocsátási egységet kell finanszírozási 
forrásként elkülöníteni a Bizottság 
számára árverezés céljából, garantált 25 
EUR/1 tonna tárolt vagy nem kibocsátott 
CO2 áron, az első olyan létesítmények 
számára, amelyek vagy ezt az időpontot 
megelőzően kezdték meg a szén-dioxid 
kereskedelmi célú megkötését és geológiai 
tárolását, vagy pedig az áramtermelés 
során CO2-kibocsátást takarítanak meg az 
átlagos CO2-kibocsátás / GWh energia 
értékhez képest megújuló technológiák 
alkalmazásával, mint amilyen a 
koncentrált napenergia, a 
nagyteljesítményű vagy nyílt tengeri 
szélerőművek vagy a hullámenergia-
erőművek. Ez a lehetőség azokra a 
technológiákra vonatkozik, amelyeket 
korábban kereskedelmileg nem 
valósítottak meg, továbbá olyan EU-beli 
vagy harmadik országokban lévő 
létesítményekre, amelyek ratifikálták a 
jövőbeli nemzetközi megállapodást, 
feltéve, hogy megállapodást kötöttek a 
technológiával kapcsolatos szellemi 
tulajdonjogokról. A garantált ár csökken, 
ha a közösségi rendszer ára meghaladja a 
35 EUR-t, hogy 60 EUR/tonna tárolt vagy 
nem kibocsátott CO2 árban 
maximalizálják a közösségi rendszer 
kombinált jutalmazását és a garantált 
árat.

Or. en
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Indokolás

Az előadó 22. módosítása alapján azokat a megújuló energiaforrásokra vonatkozó 
technológiákat, amelyeket kereskedelmileg még nem próbáltak ki, beépítik a különleges 
finanszírozási mechanizmusba. A megújuló energiák terén megvalósított új, nagy volumenű 
innovációk valós lehetőségeket kínálnak az olyan technológiák fellendítésére, amelyek mind 
az EU-ban, mind globálisan jelentős mértékben hozzájárulnak a célok eléréséhez. A 
jutalmazás felső határát az ETS széndioxidára alapján kell meghatározni.

Módosítás 362
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A kormányok és a Bizottság által 
kijelölt szerv vehet és értékesíthet 
kibocsátási egységeket a piacon a 
széndioxidár ingadozásának 
minimalizálása érdekében.

Or. en

Indokolás

A széndioxidár nőhet vagy csökkenhet, azonban a túl nagy fluktuáció kárt okozna a piacon. 
Kívánatos a lehető legkisebbre csökkenteni a fluktuációt. Ezt megtehetnék például a 
kormányok vagy az EKB.
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