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Módosítás 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített 
kibocsátásadatokkal igazolt 
összmennyiségnél. Minden ezt követő 
évben az e létesítmények részére összesen 
kiosztott kibocsátásiegység-mennyiséget a 
9. cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy az említett létesítmények az egyes létesítményekre vagy a létesítmények 
egyfajta csoportosulására vonatkoznak. Az sem egyértelmű, hogy a korrekciós tényezőt mire 
kell alkalmazni és milyen célból. A következményes kibocsátás kockázatának megfelelő 
kezelése érdekében a kibocsátási egységek – hivatkozási rendszer keretében kiszámított –
mennyiségét teljes egészében ki kell osztani. A 10a. cikk (1) és (7) bekezdésének kombinációja 
biztosítja ezt, és így a 10a. cikk (4) és (5) bekezdése nem lényeges.

Módosítás 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

(5) A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére a 
közvetlen kibocsátások tekintetében 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített átlagos éves 
közvetlen kibocsátásadatokkal igazolt 
összmennyiségnél.

A széndioxid-kibocsátással kapcsolatos 
költségek villamosenergia-árakban való 
érvényesítése közvetlen hatásának 
következményeként a következményes 
kibocsátás kockázatának kitettként 
meghatározott ágazatokba vagy 
alágazatokba tartozó létesítmények a 
közvetlen kibocsátások tekintetében 
történő kiosztások mellett a közvetett 
kibocsátások tekintetében is részesülnek 
kiosztásokban a 10b. cikk (8) és (9) 
bekezdésével összhangban.
A 10b. cikk (8) és (9) bekezdése 
rendelkezéseinek hatálya alá nem tartozó
ágazatok és alágazatok tekintetében
minden ezt követő évben az ilyen 
létesítményeknek adott teljes kiosztást a 9. 
cikkben említett lineáris tényezővel kell 
kiigazítani.
A következményes kibocsátás 
kockázatának kitett olyan ágazatok vagy 
alágazatok tekintetében, amelyek a 10b. 
cikk (8) és (9) bekezdésével összhangban a 
közvetett kibocsátások tekintetében 
kiosztásokban részesülnek, a széndioxid-
kibocsátással kapcsolatos költségek
villamosenergia-árakban való 
érvényesítése tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek maximális 
mennyisége az említett létesítményeknek a 
2005-től 2007-ig terjedő időszakban 
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igazolt átlagos éves villamosenergia-
fogyasztásán alapul.

Or. en

Indokolás

A közvetlen kibocsátásokkal kapcsolatos kibocsátási egységek összkvótája nem képezheti a 
széndioxid-kibocsátással kapcsolatos költségek villamosenergia-árakban való 
érvényesítésének közvetlen hatása miatt a következményes kibocsátásnak kitett ágazatok vagy 
alágazatok védelmére irányuló intézkedések felső határát. A bekezdésben említett csökkentési 
tényező kizárólag azokra az ágazatokra alkalmazható, amelyeket nem a következményes 
kibocsátás veszélyének kitett ágazatokként azonosítottak. Egy meghatározott rendszerre van
szükség ahhoz, hogy hivatkozási rendszert hozzanak létre annak érdekében, hogy a
következményes kibocsátás súlyos kockázatának kitett energiaigényes iparágakban használt 
villamos energiában a széndioxid-kibocsátással kapcsolatos költségek érvényesítése
tekintetében ingyenes kiosztás biztosítson.

Módosítás 474
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

(5) A (8) bekezdés sérelme nélkül a 
közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

Or. en
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Indokolás

Lásd a 10a. cikk (8) bekezdéséhez fűzött módosítást.

Módosítás 475
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

(5) A (8) bekezdés sérelme nélkül a 
közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

Or. en

Indokolás

A következményes kibocsátás kockázata akkor merül fel, amikor az EU-n belüli és kívüli 
termelőkre nem ugyanazok a széndioxid-kibocsátási korlátozások vonatkoznak. Egy megfelelő 
nemzetközi megállapodás hiányában a következményes kibocsátás kockázatának kitett 
energiaigényes iparágaknak biztosítani kell az ingyenes kiosztás annak megelőzéséhez 
szükséges mennyiségét, hogy a kibocsátásokat olyan országokra ruházzák át, amelyek nem 
írnak elő hasonló kibocsátási korlátozásokat a helyi termelés tekintetében.
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Módosítás 476
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

(5) A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező összes
kibocsátásiegység-mennyiség egyenlő a 
2005-től 2007-ig terjedő időszakban e 
létesítmények által kibocsátott, hitelesített 
kibocsátásadatokkal igazolt átlagos 
összmennyiséggel. Minden ezt követő 
évben az e létesítmények részére összesen 
kiosztott kibocsátásiegység-mennyiséget a 
9. cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

Or. en

Indokolás

A Bizottság egy alulról felfelé irányuló rendszert javasol annak kiszámítására, hogy mennyi 
ingyenes kibocsátási egységet osszanak ki az egyes létesítményeknek: egy hivatkozási 
rendszer meghatározása, annak ismerete, hogy ezek hogyan összegződnek az intézmények 
szintjén, valamint újbóli kiigazításuk az összkvóta meghaladása esetén. A folyamat 
felgyorsítása és az egyes ágazatok számára a nagyobb kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
jobb egy felülről lefelé irányuló módszer. A Bizottságnak először a hitelesített kibocsátások 
alapján fel kell osztania az összkvótát az ágazatok között, és ezt követően meg kell állapítania 
az ágazati hivatkozási rendszert annak meghatározása érdekében, hogy egy adott ágazaton 
belül az egyes létesítmények mennyi kibocsátási egységben részesüljenek. 

Módosítás 477
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

(5) A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél.

Or. pl

Indokolás

A fosszilis tüzelőanyagok használatán alapuló gazdaságok esetében a bevezetett 
rendelkezések – különösen a villamosenergia-termelők számára ingyenesen kiosztott 
kibocsátási egységek hiánya és a kibocsátásiegység-mennyiségek lineáris csökkentése – a 
villamosenergia-árak drasztikus emelkedését okozzák, valamint az egész gazdaságban 
jelentős költségnövekedést vonnak maguk után, ez pedig magasabb költségeket jelent
állampolgárokra nézve is.

Módosítás 478
Antonio De Blasio

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 

(5) A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2010-től kezdődő időszakban e 
létesítmények által kibocsátott, hitelesített 
kibocsátásadatokkal igazolt 
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igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

összmennyiségnél. Minden ezt követő 
évben az e létesítmények részére összesen 
kiosztott kibocsátásiegység-mennyiséget a 
9. cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

Or. hu

Módosítás 479
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

(5) A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2008-ban e létesítmények által 
kibocsátott hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél vagy a 2008-tól 
2010-ig terjedő időszakban az e 
létesítmények által kibocsátott átlagos 
mennyiségnél. Minden ezt követő évben az 
e létesítmények részére összesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiséget a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

Or. en

Indokolás

Sok esetben a 2005-től 2007-ig terjedő időszakból nem állnak rendelkezésre feljegyzett
kibocsátási adatok, a 2013-tól a közösségi rendszerbe tartozó valamennyi létesítmény 
tekintetében pedig nincs az ilyen adatok tárolására irányuló követelmény. A tagállamok csak 
2008-tól fognak tudni hitelesített adatokkal szolgálni.
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Módosítás 480
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

(5) A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2008-ban e létesítmények által 
kibocsátott hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél vagy a 2008-tól 
2010-ig terjedő időszakban az e 
létesítmények által kibocsátott átlagos 
mennyiségnél. Minden ezt követő évben az 
e létesítmények részére összesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiséget a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

Or. en

Indokolás

Sok esetben a 2005-től 2007-ig terjedő időszakból nem állnak rendelkezésre feljegyzett 
kibocsátási adatok, a 2013-tól a közösségi rendszerbe tartozó valamennyi létesítmény 
tekintetében pedig nincs az ilyen adatok tárolására irányuló követelmény. A tagállamok csak 
2008-tól fognak tudni hitelesített adatokkal szolgálni.

Módosítás 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közösségi rendszerbe 2013-tól (5) A közösségi rendszerbe 2013-tól 
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bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani az (1)–(3) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
mennyiségeknek való megfelelés 
érdekében és a kibocsátási egységek 9. 
cikk szerinti összmennyiségének 
megváltoztatása nélkül.

Or. en

Indokolás

A hivatkozási rendszer létrehozása során elköltött források igazolása érdekében, illetve azok 
ambiciózus jellege miatt a kiosztást az e hivatkozási rendszer alkalmazásával kiszámított 
kibocsátásiegység-mennyiségeknek megfelelően kell végrehajtani. Az e bekezdésekben említett 
ágazati összkvótát meghaladó mennyiségeket az árverezésre szánt mennyiségekből és az 
árverezési mennyiségbe átviendő többletből kell teljesíteni. Az első esetben az árverezésre 
szánt kibocsátási egységek csökkentése a kereslet csökkentésével teljesül és így várhatóan 
nem fognak emelkedni a kibocsátásiegység-árak. Annak tisztázása, hogy tiszteletben tartják a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer összkvótáját.

Módosítás 482
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) E cikk ingyenes kiosztásra vonatkozó 
szabályaira is figyelemmel, a kiosztások 
(4) és (5) bekezdésben meghatározott 
összmennyiségét a 2005–2007-es 
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hitelesített kibocsátásaik aránya alapján 
osztják szét az ágazatok között. Az adott 
ágazaton belül minden egyes létesítmény 
kiosztásban részesülhet az (1) bekezdés 
alapján elfogadott intézkedések
értelmében az adott ágazatnak kiosztható 
mennyiségből.

Or. en

Indokolás

A Bizottság egy alulról felfelé irányuló rendszert javasol annak kiszámítására, hogy mennyi 
ingyenes kibocsátási egységet osszanak ki az egyes létesítményeknek: egy hivatkozási 
rendszer meghatározása, annak ismerete, hogy ezek hogyan összegződnek az intézmények 
szintjén, valamint újbóli kiigazításuk az összkvóta meghaladása esetén. A folyamat 
felgyorsítása és az egyes ágazatok számára a nagyobb kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
jobb egy felülről lefelé irányuló módszer. A Bizottságnak először a hitelesített kibocsátások 
alapján fel kell osztania az összkvótát az ágazatok között, és ezt követően meg kell állapítania 
az ágazati hivatkozási rendszert annak meghatározása érdekében, hogy egy adott ágazaton 
belül az egyes létesítmények mennyi kibocsátási egységben részesülhetnek..

Módosítás 483
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2013-tól 2020-ig terjedő időszakban a 9. 
és a 9a. cikkel összhangban meghatározott 
közösségi kibocsátásiegység-mennyiség öt
százalékát el kell különíteni az új 
kibocsátók részére; az új kibocsátók 
számára az e cikk (1) bekezdése 
értelmében elfogadott szabályokkal 
összhangban összesen legfeljebb ennyi 
kibocsátási egység osztható ki.

A 2013-tól 2020-ig terjedő időszakban a 9. 
és a 9a. cikkel összhangban meghatározott 
közösségi kibocsátásiegység-mennyiség 
két százalékát el kell különíteni az új 
kibocsátók részére; az új kibocsátók 
számára az e cikk (1) bekezdése 
értelmében elfogadott szabályokkal 
összhangban összesen legfeljebb ennyi 
kibocsátási egység osztható ki.

Or. en
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Indokolás

A kibocsátási egységek öt százaléka nagyon magas az új kibocsátók tartalékának méretéhez 
képest, és ez csökkenteni fogja az ingyenes kiosztás tekintetében rendelkezésre álló
kibocsátási egységek mennyiségét.

Módosítás 484
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e tartalékból finanszírozott összes 
beruházást az ajánlat független mérnöki 
és pénzügyi értékelésének kell kísérnie, 
amely egyértelműen bizonyítja, hogy az új 
üzem legalább 70%-kal kevésbé CO2-
igényes teljesítményt fog eredményezni, 
mint az ugyanolyan teljesítményt 
eredményező hasonló eszközök. Az új 
létesítményre adott megbízást követően 
egy független mérnöki értékelésre van 
szükség továbbá annak igazolásához, 
hogy az új üzem legalább 50%-kal 
kevesebb CO2-t fog 
teljesítményegységenként előállítani, mint 
bármely más uniós üzem. Ha a megbízást 
követő független értékelés más 
következtetésre jut, akkor ezt a megfelelés 
hiányának fogják tekinteni és arra a 16. 
cikk (3) bekezdése fog vonatkozni.

Or. en

Indokolás

Az új kibocsátókra vonatkozó ingyenes kiosztást a termelési egységenként legkevésbé CO2-
igényes teljesítmény felé kell irányítani. A teljesítményegységenkénti CO2-igényességre 
vonatkozó intézkedés az új beruházást a leghatékonyabb és legkevesebb CO2-t kibocsátó 
teljesítményt termelő eszközök felé irányítja. Valamennyi üzemnek bizonyítania kell előtte is 
és utána is, hogy megfelel-e ennek a követelménynek.
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Módosítás 485
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiosztandó mennyiséget a 9. cikkben 
előírt lineáris tényezővel ki kell igazítani.

törölve

Or. pl

Indokolás

A termelési folyamatokból származó hulladékgázokat keletkezésük után azonnal fel kell 
használni. A termelési folyamatokból származó hulladékgázok villamosenergia-termelési célú 
felhasználása hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez és a CO2-kibocsátások csökkentéséhez. 
Az ilyen különleges körülmények között előállított villamos energiát ki kell zárni az árverés 
útján történő értékesítésből.

Módosítás 486
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiosztandó mennyiséget a 9. cikkben 
előírt lineáris tényezővel ki kell igazítani.

törölve

Or. pl

Indokolás

A fosszilis tüzelőanyagok használatán alapuló gazdaságok esetében a bevezetett 
rendelkezések – különösen a villamosenergia-termelők számára ingyenesen kiosztott 
kibocsátási egységek hiánya és a kibocsátásiegység-mennyiségek lineáris csökkentése – a 
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villamosenergia-árak drasztikus emelkedését okozzák, valamint az egész gazdaságban 
jelentős költségnövekedést vonnak maguk után, ez pedig magasabb költségeket jelent 
állampolgárokra nézve is.

Módosítás 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiosztandó mennyiséget a 9. cikkben 
előírt lineáris tényezővel ki kell igazítani.

A Bizottság 2010. június 30-ig közösségi 
szintű és teljes mértékben összehangolt, a 
[23. cikk (3) bekezdésében] említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
megállapított és elfogadott szabályokat 
tesz közzé az új kibocsátók tartalékának 
kiosztására vonatkozóan.
Azon ágazatok és alágazatok tekintetében, 
amelyek nem tartoznak e cikk (8) és (9) 
bekezdésének, valamint a 10b. cikknek a 
hatálya alá, minden ezt követő évben az 
ilyen létesítményeknek juttatott összes 
kiosztást a 9. cikkben említett lineáris 
tényezővel kell kiigazítani.

Or. en

Indokolás

Az új kibocsátók tartalékának kiosztására vonatkozóan egyértelműen meghatározott,
közösségi szintű szabályozást kell létrehozni a már meglévő létesítményekre vonatkozó 
szabályokkal összhangban alkalmazott, az ingyenes kiosztásra vonatkozó bármely szabállyal.
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Módosítás 488
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki 
ingyenesen kibocsátási egység.

törölve

Or. en

Indokolás

A villamosenergia-termelésre kiosztott széndioxid-kibocsátási egységek árverés útján történő 
értékesítése felesleges és jelentős költségterhet jelent a fogyasztók számára. A hivatkozási 
rendszeren és a tényleges termelésen alapuló ingyenes kiosztási mechanizmus hatékonyabb 
kibocsátáskereskedelmi rendszert képez.

Módosítás 489
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki 
ingyenesen kibocsátási egység.

törölve

Or. en

Indokolás

The introduction of the gradual enforcement of the auctioning system in the energy sector as 
proposed for other sectors is necessary, starting from 80% free allocation in 2013 to 
achieving full auctioning just in 2020. The main reason for this is not fully merged energy 
market of EU. Existing isolated markets will prevent transmission of capacity necessary to 
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neutralise results caused by introduction of 100% auctioning in the energy generation sector. 
The gradual auctioning will allow improving the energy efficiency and adapt electricity 
production to higher demands driven by new IPPC directive.

Módosítás 490
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki 
ingyenesen kibocsátási egység.

törölve

Or. en

Módosítás 491
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység.

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak a kibocsátási egységek
25%-a osztható ki ingyenesen. A kiosztás 
tüzelőanyag-specifikus hivatkozási 
rendszeren és a rendelkezésre álló legjobb 
technológián alapul.

Or. en

Indokolás

Semelyik ingyenes kiosztás nem teremthet szilárd akadályt a beruházások előtt és nem 
áldozhatja fel az új villamosenergia-termelő létesítmények révén megnövekedett 
energiahatékonysággal kapcsolatban jelentkező értékes széndioxid-csökkentési lehetőséget. A 
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módosítás az üzemeltetők terhének csökkentéséhez vezetne és megtartja a régi üzemek 
fokozatos megszüntetésére irányuló ösztönzéseket.

Módosítás 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység.

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység, kivéve az ipari 
hőfogyasztással kapcsolatban vagy egy 
ipari folyamatból származó 
maradékanyagokból előállított villamos 
energia tekintetében, feltéve, hogy azt a 
létesítmények üzemeltetőinek saját 
fogyasztására állítják elő; az ilyen 
kiosztásokra az I. mellékletben említett 
ipari tevékenységre alkalmazottakkal 
azonos kiosztási elvek vonatkoznak.
Amennyiben azonban egy termelési 
folyamatból származó hulladékgázt 
használnak fel tüzelőanyagként, az összes 
kibocsátási egységet ingyenesen osztják ki 
a hulladékgázt termelő létesítmény 
üzemeltetőjének az adott létesítményre 
alkalmazottakkal azonos kiosztási elvek
mellett.

Or. en

Indokolás

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes. 
CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
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carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.

Módosítás 493
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység.

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység, az ipari termelési 
folyamatokból származó 
hulladékgázokból előállított villamos 
energia kivételével.
Amennyiben azonban egy termelési 
folyamatból származó hulladékgázt 
használnak fel tüzelőanyagként, a 
kibocsátási egységeket az adott 
létesítményre alkalmazottakkal azonos 
kiosztási elvek mellett osztják ki a 
hulladékgázt termelő létesítmény 
üzemeltetőjének.

Or. en

Indokolás

A termelési folyamatokból származó hulladékgázokat keletkezésük után azonnal fel kell 
használni. Hatékony visszanyerésük biztosítása érdekében az ilyen gázok használata 
tekintetében a lehető legnagyobb mértékű rugalmasságra van szükség. A termelési 
folyamatokból származó hulladékgázok villamosenergia-termelési célú felhasználása 
hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez és a CO2-kibocsátások csökkentéséhez. Az ilyen 
különleges körülmények között előállított villamos energiát ki kell zárni az árverés útján 
történő értékesítésből.
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Módosítás 494
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási.

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység, a termelési 
folyamatokból származó 
hulladékgázokból előállított villamos 
energia kivételével.
Amennyiben azonban egy termelési 
folyamatból származó hulladékgázt 
használnak fel tüzelőanyagként, a 
kibocsátási egységeket az adott 
létesítményre alkalmazottakkal azonos 
kiosztási elvek mellett osztják ki a 
hulladékgázt termelő létesítmény 
üzemeltetőjének.

Or. pl

Indokolás

A termelési folyamatokból származó hulladékgázokat keletkezésük után azonnal fel kell 
használni. A termelési folyamatokból származó hulladékgázok villamosenergia-termelési célú 
felhasználása hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez és a CO2-kibocsátások csökkentéséhez. 
Az ilyen különleges körülmények között előállított villamos energiát ki kell zárni az árverés 
útján történő értékesítésből.

Módosítás 495
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység.

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység, kivéve az ipari 
hőfogyasztással kapcsolatban vagy egy 
ipari folyamatból származó 
maradékanyagokból előállított villamos 
energia tekintetében; az ilyen kiosztásokra 
az I. mellékletben említett ipari 
tevékenységre alkalmazottakkal azonos 
kiosztási elvek vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Mind környezeti, mind pedig gazdasági okokból az ipar beruházásokat tett a kombinált hő- és 
villamosenergia-termelésbe és a helyszíni ipari maradékanyagokból származó 
villamosenergia-ellátásba. Ezt a tevékenységet a nem liberalizált energiapiacok tekintetében 
meglévő megoldásként tovább ösztönözték és azt a kombinált hő- és villamosenergia-
termelésről szóló irányelv is előmozdítja. A javaslat azt feltételezi, hogy az összes villamos 
energiát ugyanolyan kiosztási elveknek megfelelően kezelik. Az ipari folyamatokat szolgáló 
kombinált hő- és villamosenergia-termelés célja az említett ipari folyamatok igényének 
kielégítése vagy a környezeti megoldások megteremtése. Ezért azt a rendes hő- és 
villamosenergia-termeléstől eltérően kell kezelni.

Módosítás 496
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység.

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység, a 2004/8/EK 
irányelvben meghatározott, nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén 
saját fogyasztásra előállított vagy egy ipari 
folyamatból származó hulladékgázokból 
előállított villamos energia kivételével; az 
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ilyen kiosztások az e cikk (7) és (8) 
bekezdésében említett, a fő ipari 
folyamatra alkalmazottakkal azonos 
végrehajtási intézkedések betartásával 
történnek.

Or. en

Indokolás

Az elmúlt években az ipar beruházásokat tett a nagy hatásfokú villamosenergia- és 
hőtermelésbe (kombinált hő- és villamosenergia-termelés) és a helyszíni ipari 
maradékanyagokból előállított villamos energiába. A jelenlegi javaslat azt feltételezi, hogy az 
összes villamos energiát ugyanolyan kiosztási elveknek megfelelően kezelik, mert elméletileg 
csak egy villamosenergia-piac van. Ez téves felfogás. Az ipari folyamatokkal kapcsolatban 
előállított villamos energia és hő az e folyamatok igényeinek kielégítésére szolgál. Az ipari 
energiatermelés tekintetében az erre az ágazatra vonatkozó szabályoknak megfelelően kell a 
kiosztásokat elvégezni, mivel ezek az említett ágazat alapvető részét képezik.

Módosítás 497
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység.

Villamosenergia-termelés céljából, 
amennyiben az nem kombinált hő- és 
villamosenergia-termeléssel történik, új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység.

Or. de

Módosítás 498
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység.

Villamosenergia-termelés céljából, 
amennyiben az nem kombinált hő- és 
villamosenergia-termeléssel történik, új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység.

Or. de

Indokolás

A kombinált hő- és villamosenergia-termelés a leggazdaságosabb módja annak, hogy az 
elsődleges energiahordozóból egyidejűleg hő- és villamos energiát állítsanak elő. Ezt a tényt 
sok tagállam tudatosan támogatja. Annak érdekében, hogy e létesítményekre ne rójanak 
további terheket, továbbá ösztönzőket nyújtsanak az új létesítmények számára, a kibocsátási 
egységek teljes egészében árverés útján történő értékesítését az energiagazdaságnak azon 
részére kell korlátozni, amelyik tisztán villamos energiát termel.

Módosítás 499
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2010. június 30-ig 
közzéteszi az új kibocsátók számára 
kiosztandó kibocsátási egységekre 
vonatkozó, illetve a 23. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárás szerint 
létrehozott és elfogadott, a meglévő ipari 
üzem optimalizálására – összevonások, 
bezárások, az EU-n belüli átadások –
vonatkozó összehangolt szabályokat.

Or. fr
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Indokolás

Az új kibocsátóknak kiosztandó kibocsátási egységekre vonatozó szabályokat, továbbá a 
bezárásokra, a kibocsátási egységeknek az EU-n belül egy bezárt telephelyről egy új 
telephelyre történő átadására vonatkozó szabályokat és az üzemek összevonására (pooling)
vonatkozó rendelkezéseket közösségi szinten kell megállapítani a meglévő létesítményeknek 
ingyenesen kiosztandó kibocsátási egységekre vonatkozó szabályokkal egyidejűleg.

Módosítás 500
Avril Doyle, Linda McAvan, Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az új belépők tartalékából legfeljebb 
500 millió kibocsátási egységet az olyan 
nagyléptékű kereskedelmi demonstrációs 
projektek számára kell odaítélni, amelyek 
szén-dioxid elkülönítését és geológiai 
tárolását végzik az EU területén vagy 
olyan fejlődő országokban és az EU-n 
kívüli, átalakuló gazdasági rendszerű 
országokban, amelyek megerősítik a 
jövőbeli nemzetközi megállapodást.
A kibocsátási egységeket olyan 
projekteknek kell odaítélni, amelyek a 
legkedvezőbb költségek mellett és EU-
szerte földrajzilag egyenletesen
elhelyezkedve széndioxid-elkülönítési és
-tárolási technológiák széles körének 
kifejlesztését biztosítják különféle földrajzi 
tárolási helyszínek felhasználásával. Az 
odaítélés a széndioxid-kibocsátások 
földrajzi tárolás alkalmazásán keresztül 
történő igazolt elkerülésétől függ.
A Bizottság struktúrákat és eljárásokat 
javasol a projektek meghatározására és a
kibocsátási egységek odaítélésére. A 
Bizottság annak biztosítására törekszik, 
hogy a 12 nagyléptékű kereskedelmi
demonstrációs projekt megvalósítását 
lehetővé tevő szerződések tekintetében 
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megtett meggyőző előrehaladás már az 
ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye 
részes feleinek 2009 novemberében 
Koppenhágában megtartandó 
konferenciája előtt megjeleníthető legyen.

Or. en

(Kereszthivatkozás a PR/727283 22. módosítására)

Indokolás

Az EU-nak vezető szerepet kell játszania a széndioxid-elkülönítési és -tárolási technológia 
kifejlesztésében, ha rá akarja venni Kínát és más nagyobb szénhasználó országokat, hogy 
erősítsék meg a széndioxid-kibocsátás jelentős csökkentését célzó nemzetközi megállapodást.
Ez a módosítás az uniós kibocsátási összkvótán belül működik, hogy egy azonnali, biztos és 
európai mechanizmust biztosítson, amely lehetővé teszi a széndioxid-elkülönítési és -tárolási
projektek első támogatói részére azoknak a fejlesztési költségeknek a viselését, amelyek a 
technológiát kezdetben kereskedelmi szempontból életképtelenné teszik. Ez fogja biztosítani a 
részletekre vonatkozóan a Tanáccsal folytatott további tárgyalások alapját.

Módosítás 501
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az új belépők tartalékából évi 60 
millió kibocsátási egységet legfeljebb 600 
millió kibocsátási egységig az olyan 
nagyléptékű kereskedelmi demonstrációs 
létesítmények számára kell odaítélni, 
amelyek szén-dioxid elkülönítését és 
geológiai tárolását végzik az EU területén 
vagy olyan fejlődő országokban és az EU-
n kívüli, átalakuló gazdasági rendszerű 
országokban, amelyek megerősítik a 
jövőbeli nemzetközi megállapodást.
A kibocsátási egységeket olyan 
projekteknek kell odaítélni, amelyek a 
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Bizottság által javasolandó rendelkezések 
alapján működnek és amelyek biztosítják, 
hogy technológiák széles körét fejlesztik ki 
a legkedvezőbb költségek mellett. 
Odaítélésük a széndioxid tényleges 
földrajzi tárolásától függ. Az odaítélés 
feltételeinek teljesítéséhez nem szükséges 
kibocsátási egységek az új belépők 
tartalékában továbbra is rendelkezésre 
állnak.
A Bizottság törekszik annak biztosítására, 
hogy a 12 nagyléptékű kereskedelmi 
demonstrációs létesítmény megépítésére 
vonatkozó szerződéseket az ENSZ 
éghajlat-változási keretegyezménye részes 
feleinek 2009 novemberében 
Koppenhágában megtartandó 
konferenciája előtt odaítélik.

Or. en

(Kereszthivatkozás a PR/727283 22. módosítására)

Módosítás 502
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az új belépők közösségi tartalékából 
évente 60 millió kibocsátási egységet –
legfeljebb 600 millió kibocsátási egységig 
– legalább 12 olyan demonstrációs 
létesítmény számára kell kiosztani, 
amelyek a szén-dioxid elkülönítését és 
geológiai tárolását végzik. A kibocsátási 
egységeket olyan projekteknek osztják ki, 
amelyeket a Bizottság által előterjesztendő 
megállapodások alapján hajtanak végre, 
és amelyek a legnagyobb 
költséghatékonyság mellett dolgoznak a 
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technológiák és tárolási lehetőségek széles 
választékának kifejlesztésén. A kibocsátási 
egységek kiosztása a geológiailag tárolt 
szén-dioxid tényleges mennyiségétől függ.

Or. de

(Kereszthivatkozás a PR/727283 22. módosítására)

Indokolás

A javasolt módosítás erősebb ösztönzőt kíván nyújtani a demonstrációs létesítmények 
létrehozásáról hozandó korai döntéshez.

Módosítás 503
Kathy Sinnott

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az új belépők tartalékából 60 millió 
kibocsátási egységet 2015. december 31-ig 
tartalékolni kell az első 12 olyan 
létesítmény számára, amely ezen időpontot 
megelőzően fenntartható módon megkezdi 
a széndioxid-kibocsátások kereskedelmi 
célú megkötését és geológiai tárolását, egy 
egységet biztosítva minden tonna tartósan 
tárolt szén-dioxid után 2016-ig. A 
Bizottság 2013. január 1-jéig 
meghatározza e 12 létesítményt. Ez a 
lehetőség vonatkozik bárhol az EU-ban 
vagy a jövőbeli nemzetközi megállapodást 
megerősítő harmadik országokban lévő 
létesítményekre.

Or. en

(Kereszthivatkozás a PR/727283 22. módosítására)
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Indokolás

A szén-dioxid elkülönítését fenntartható módon kell kialakítani, az Európai Parlamentnek 
pedig adott esetben elő kell mozdítania a fenntarthatóságot.

Módosítás 504
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az új belépők tartalékából 60 millió 
kibocsátási egységet 2015. december 31-ig 
tartalékolni kell az első 12 olyan 
létesítmény számára, amely ezen 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 Bizottság 2013. január 1-jéig 
meghatározza e 12 létesítményt.

Or. en

(Kereszthivatkozás a PR/727283 22. módosítására)

Indokolás

A módosítás a pontosítást szolgálja.

Módosítás 505
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés 



AM\734873HU.doc 29/94 PE409.657v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje 
a nullát.

törölve

Or. en

Indokolás

A kibocsátáskereskedelmi rendszeren belüli árverés útján történő értékesítés maximális 
költséget jelent az összes fogyasztó számára anélkül, hogy további előnyöket jelentene a 
széndioxid-kibocsátás csökkentése tekintetében. Ez nem más tehát, mint egy új, a fogyasztók 
által fizetendő széndioxid-adó. Annak érdekében, hogy évi 55 milliárd eurót megspóroljunk az 
uniós fogyasztóknak és hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatékonyságának 
megkérdőjelezése nélkül 20–30 euro/MWh-val alacsonyabban tartsuk a villamosenergia-
árakat, annak nem szabad az árverés útján történő értékesítésen alapulnia. A hivatkozási 
rendszeren és a tényleges termelésen alapuló ingyenes kiosztás költséghatékony és 
ökológiailag hatékony eszközt biztosíthat.

Módosítás 506
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 

törölve
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összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje 
a nullát.

Or. en

Indokolás

A kibocsátási egységeknek a hivatkozási rendszer módszerein alapuló kiosztását említő fejezet 
már tartalmaz egy ilyen megoldást.

Módosítás 507
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje 
a nullát.

törölve

Or. en

Indokolás

Az átmeneti ingyenes kiosztás csak akkor lehetséges, ha nem születik nemzetközi 
megállapodás. Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében a kiosztásnak ebben az 
esetben egy hivatkozási rendszeren kell alapulnia, különösen a teljesítményegységenkénti 
CO2-kibocsátás tekintetében. A hivatkozási rendszer magában foglalja a tüzelőanyag-
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fogyasztást, a tüzelőanyag-típust és a CO2-hatékony technológiák folyamathatékonyságát. A 
hivatkozási rendszer pontos kialakítása és az arra vonatkozó naprakésszé tételi eljárás 
azonban csak egy későbbi szakaszban válik lényegessé, amikor már megkötötték a nemzetközi
megállapodásokat.

Módosítás 508
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje 
a nullát.

(7) Az irányelv 1. mellékletében felsorolt 
létesítményekre közösségi szinten egységes 
hivatkozási rendszert állapítanak meg. 
Ezeket egy összehangolt eljárás keretében 
fogadják el és ellenőrzik. E hivatkozási 
rendszer alapján a létesítményeknek 
100%-os mértékig ingyenes kibocsátási 
egységeket osztanak ki. Az ingyenes 
kiosztása alól kizárják azokat a 
létesítményeket, amelyek nem kombinált 
hő- és villamosenergia-termeléssel 
állítanak elő villamos energiát.

Or. de

Indokolás

Az ipari termelőlétesítmények folyamatosan az energiahatékonyságuk optimalizálására 
kényszerülnek, hogy helyt tudjanak állni a nemzetközi versenyben. Azok a terhek, amelyek egy 
Európára korlátozott kibocsátáskereskedelmi rendszerből adódnak, a nemzetközi verseny 
nyomása miatt nem háríthatók át a termékeken keresztül. Ez veszélyeztetné a 
versenyképességüket, aminek a következménye az lenne, hogy olyan országokba helyezik át a 
termelést, ahol az éghajlatvédelmi szabályozás nem ró ilyen terheket a termelésre.
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Módosítás 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje 
a nullát.

(7) Egy nemzetközi megállapodás
hatálybalépéséig, valamint a 10b. és a 28. 
cikk rendelkezéseire is figyelemmel a (2) 
bekezdés hatálya alá nem tartozó 
létesítményeknek 2013-ban és minden 
egyes ezt követő évben ingyenesen 
kiosztott kibocsátásiegység-mennyiség az 
(1) bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a, a kibocsátási egységek 9. cikk 
szerinti összmennyiségének változtatása 
nélkül.

Or. en

Indokolás

A feldolgozóipar általánosságban heves nemzetközi versenynek van kitéve. Az árverés ezen
iparágakat és az EU egész gazdaságát kiszámíthatatlan kockázatoknak teszi ki, miközben nem 
járul hozzá az irányelv környezetvédelmi célkitűzéseihez. Az összkvótát 21%-ban határozták 
meg és azt a kibocsátási egységek rendelkezésre álló mennyiségének állandó csökkentése 
mellett árverés útján történő értékesítéssel vagy anélkül is el fogják érni. Ennélfogva a 
feldolgozóiparnak hivatkozási rendszer alapján kell ingyenes kibocsátási egységekben 
részesülnie egy olyan nemzetközi megállapodás hatálybalépéséig, amely a versenytársak 
között globális szinten biztosít egyenlő versenyfeltételeket.

Módosítás 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje 
a nullát.

(7) Egy nemzetközi megállapodás 
hatálybalépéséig a (2) bekezdés hatálya 
alá nem tartozó létesítményeknek 2013-
ban és minden egyes ezt követő évben 
ingyenesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiség az (1) bekezdésben előírt 
intézkedésekkel összhangban 
meghatározott mennyiség 100%-a, a 
kibocsátási egységek 9. cikk szerinti 
összmennyiségének változtatása nélkül.

Or. en

Indokolás

A feldolgozóiparnak a kibocsátási egységek 100%-a tekintetében kell ingyenes kiosztásban
részesülnie a hivatkozási rendszer módszertana alapján annak elkerülése érdekében, hogy 
ezen iparágak az egyenértékű kibocsátáscsökkentési intézkedések hatálya alá nem tartozó, 
EU-n kívüli iparágakhoz képest versenyhátrányba kerüljenek. Az ingyenes kiosztás 
semmiféleképpen nem módosítja vagy csökkenti a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe tartozó 
ágazathoz rendelt 21%-os kibocsátáscsökkentési célt, mert a kibocsátási jogok száma 
ugyanakkora, mint az árverésen alapuló kiosztás esetében.

Módosítás 511
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1)
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel a 2013-ban ingyenesen 
kiosztott kibocsátásiegység-mennyiség az 
(1)–(3) bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a.
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pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje 
a nullát..

A Bizottság ezt a százalékarányt 2020-
ban, majd azt követően időszakosan 
négyévente felülvizsgálja. A felülvizsgálat 
figyelembe veszi a megfigyelt környezeti és 
gazdasági hatásokat. Valamennyi érintett 
társadalmi partnerrel konzultálni kell. A 
Bizottság által e felülvizsgálatot követően 
meghozott bármely, az ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedést [a 23. 
cikk (3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az árverés útján történő értékesítés alkalmazása a költség-áthárítási képesség feltételezésén 
alapul. Ezeknek a következményes kibocsátás kockázatának kitett létesítményekre gyakorolt 
hatásai lényegesek lehetnek. Ezt a hatást a villamosenergia-termelők és a feldolgozóipar 
eltérő költség-áthárítási képessége felerősíti. Ezért az árverés útján történő értékesítést nem 
szabad bevezetni a feldolgozóipar tekintetében. A módosítás tisztázza, hogy a kibocsátási 
egységek hivatkozási rendszer alkalmazásával kiszámított mennyiségeinek megfelelő 
kiosztásra van szükség.

Módosítás 512
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
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bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje 
a nullát.

bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie.

Or. pl

Indokolás

A fosszilis tüzelőanyagok használatán alapuló gazdaságok esetében a bevezetett 
rendelkezések – különösen a villamosenergia-termelők számára ingyenesen kiosztott 
kibocsátási egységek hiánya és a kibocsátásiegység-mennyiségek lineáris csökkentése – a 
villamosenergia-árak drasztikus emelkedését okozzák, valamint az egész gazdaságban 
jelentős költségnövekedést vonnak maguk után, ez pedig magasabb költségeket jelent
állampolgárokra nézve is.

Módosítás 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1)
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje a 
nullát.

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel a 2013-ban ingyenesen 
kiosztott kibocsátásiegység-mennyiség az 
e cikk (1)–(3) bekezdésében alapján
meghatározott mennyiség 100%-a, ezt 
követően pedig az ingyenesen kiosztott 
mennyiség évente – mindig azonos 
mennyiséggel – úgy kell csökkenteni, hogy 
2020-ra elérje a 80%-ot.

A Bizottság 2020-ban ismételten elvégzi e 
százalékarány elemzését; majd a soron 
következő elemzésekre 4 évente kerül sor. 
Az elemzés kiterjed környezetre, valamint 
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a gazdaságra gyakorolt hatásokra. 
Valamennyi érintett társadalmi partnerrel 
konzultálni kell. Az ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedést [a 23. 
cikk (3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. pl

Indokolás

A kereskedelem a költség-áthárítási képesség feltételezésén alapul. Ezen intézkedésnek a 
következményes kibocsátás kockázatának kitett létesítményekre gyakorolt hatásai súlyosak 
lehetnek, nem utolsósorban a villamosenergia-termelők és a feldolgozóipar eltérő költség-
áthárítási képessége miatt is. Ezért a feldolgozóiparban a kereskedelmet nagyon óvatosan,
gondos gazdasági elemzések alapján kell bevezetni. A módosítás tisztázza, hogy a kibocsátási 
egységek hivatkozási rendszer alkalmazásával kiszámított mennyiségeinek megfelelő 
kiosztásra van szükség.

Módosítás 514
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje a 
nullát.

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel 2013-ban ingyenesen 
kiosztott kibocsátásiegység-mennyiség az 
(1)–(3) bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a, ezt követően pedig az ingyenesen 
kiosztott mennyiséget évente – mindig 
azonos mennyiséggel – úgy kell 
csökkenteni, hogy 2020-ra elérje a 80%-ot.

A Bizottság ezt a százalékarányt 2020-
ban, majd azt követően időszakosan 
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négyévente felülvizsgálja. A felülvizsgálat 
figyelembe veszi a megfigyelt környezeti és 
gazdasági hatásokat. Valamennyi érintett 
társadalmi partnerrel konzultálni kell. A 
Bizottság által az e felülvizsgálatot 
követően meghozott bármely, az ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló intézkedést [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az árverés útján történő értékesítés alkalmazása a költség-áthárítási képesség feltételezésén 
alapul. Ezeknek a következményes kibocsátás kockázatának kitett létesítményekre gyakorolt 
hatásai lényegesek lehetnek. Ezt a hatást a villamosenergia-termelők és a feldolgozóipar 
eltérő költség-áthárítási képessége felerősíti. Ezért az árverés útján történő értékesítést 
nagyon óvatosan, gazdasági felülvizsgálatok mellett kell bevezetni a feldolgozóipar 
tekintetében. A módosítás tisztázza, hogy a kibocsátási egységek hivatkozási rendszer 
alkalmazásával kiszámított mennyiségeinek megfelelő kiosztásra van szükség.

Módosítás 515
Irena Belohorská

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel 2013-ban ingyenesen 
kiosztott kibocsátásiegység-mennyiség az 
(1)–(3) bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a, ezt követően pedig az ingyenesen 
kiosztott mennyiséget évente – mindig 
azonos mennyiséggel – úgy kell 
csökkenteni, hogy 2020-ra elérje a 80%-ot.
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úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje a 
nullát.

A Bizottság ezt a százalékarányt 2020-
ban, majd azt követően időszakosan 
négyévente felülvizsgálja. A felülvizsgálat 
figyelembe veszi a megfigyelt környezeti és 
gazdasági hatásokat. Valamennyi érintett 
társadalmi partnerrel konzultálni kell. A 
Bizottság által az e felülvizsgálatot 
követően meghozott bármely, az ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló intézkedést [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az árverés útján történő értékesítés alkalmazása a költség-áthárítási képesség feltételezésén 
alapul. Ezeknek a következményes kibocsátás kockázatának kitett létesítményekre gyakorolt 
hatásai lényegesek lehetnek. Ezt a hatást a villamosenergia-termelők és a feldolgozóipar 
eltérő költség-áthárítási képessége felerősíti. Ezért az árverés útján történő értékesítést 
nagyon óvatosan, gazdasági felülvizsgálatok mellett kell bevezetni a feldolgozóipar 
tekintetében. A módosítás tisztázza, hogy a kibocsátási egységek hivatkozási rendszer 
alkalmazásával kiszámított mennyiségeinek megfelelő kiosztásra van szükség.

Módosítás 516
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
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összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje 
a nullát.

összhangban meghatározott mennyiségből 
100%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott 
mennyiségeket a 9. cikk szerinti lineáris 
együttható segítségével kiigazítják.

Or. en

Indokolás

Folyamatosan törekednek a termelési létesítmények hatékonyságának növelésére, mivel 
nemzetközi szinten erősödik a verseny nyomása. Önkéntes intézkedésekkel tettek valamennyit 
a CO2-kibocsátás csökkentése érdekében. Annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék Európa 
mint az ipari termelés helyszínének helyzetét, az ingyenes mennyiségek ésszerű csökkentése 
mellett kell dönteni . Mivel a 9. cikk szerinti lineáris együttható már önmagában is egy 
ambiciózus célkitűzés, a további kibocsátáscsökkentési ösztönzők és az új beruházások 
számára fennálló lehetőségek továbbra is adottak maradnak.

Módosítás 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje a 
nullát.

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (4)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje a 
nullát.

Or. en
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Indokolás

A távfűtés versenyképességének támogatása érdekében fenn kell tartani az ingyenes kiosztást 
a kapcsolt energiatermelés vonatkozásában.

Módosítás 518
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje 
a nullát.

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente 5%-kal kell csökkenteni.

Or. fr

Indokolás

A kibocsátási egységek árverés útján értékesítendő része tekintetében egy sokkal fokozatosabb 
megközelítésre van szükség, mivel a folyamat jelenlegi sebessége meggyengítheti az érintett 
vállalkozásokat. Az évenkénti 5%-os csökkentés lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy 
hatékonyabban tervezzék beruházásaikat az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 
terén.
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Módosítás 519
Peter Liese, Matthias Groote

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje a 
nullát.

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel
összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje a 
nullát. 2014-től kezdve a 3d. cikk (2) 
bekezdésének hatálya alá tartozó 
légiközlekedési üzemeltetők részére 
biztosított ingyenes kiosztás egyenlő 
mennyiségekkel csökken úgy, hogy 2020-
ra megszűnjön az ingyenes kiosztás.

Or. en

Indokolás

A módosítás megfelel a Tanács és a Parlament azon megállapodásának, hogy vegyék fel a 
légi közlekedést a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe. A megállapodás kimondja, hogy az 
árverés útján történő értékesítés alá tartozó mennyiség az általános felülvizsgálat keretében 
növelhető. A módosítás szerzői erre a lehetőségre utaltak és támogatják az Európai Bizottság 
által az általános felülvizsgálatban felvetett elgondolást.

Módosítás 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A 10b. cikkre is figyelemmel az e cikk 
(3) bekezdése értelmében 2013-ban 
ingyenesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiség az (1) bekezdésben említett 
intézkedésekkel összhangban 
meghatározott mennyiség 100%-a.

Or. en

Indokolás

A távfűtés versenyképességének támogatása érdekében fenn kell tartani az ingyenes kiosztást 
a kapcsolt energiatermelés vonatkozásában.

Módosítás 521
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

törölve

Or. de

Indokolás

A (7) bekezdésben meghatározott kiosztási rendelkezések logikus következményeként ez a 
rendelkezés már nem szükséges.
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Módosítás 522
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

törölve

Or. en

Indokolás

A kibocsátáskereskedelmi rendszeren belüli árverés útján történő értékesítés maximális 
költséget jelent az összes fogyasztó számára anélkül, hogy további előnyöket jelentene a 
széndioxid-kibocsátás csökkentése tekintetében. Ez nem más tehát, mint egy új, a fogyasztók 
által fizetendő széndioxid-adó. Annak érdekében, hogy évi 55 milliárd eurót megspóroljunk az 
uniós fogyasztóknak és hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatékonyságának 
megkérdőjelezése nélkül 20–30 euro/MWh-val alacsonyabban tartsuk a villamosenergia-
árakat, annak nem szabad az árverés útján történő értékesítésen alapulnia. A hivatkozási 
rendszeren és a tényleges termelésen alapuló ingyenes kiosztás költséghatékony és 
ökológiailag hatékony eszközt biztosíthat.

Módosítás 523
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 

törölve
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mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

Or. fr

Indokolás

Összehangolást célzó módosítás.

Módosítás 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

törölve

Or. en

Indokolás

A feldolgozóipar általánosságban heves nemzetközi versenynek van kitéve. Az árverés ezen 
iparágakat és az EU egész gazdaságát kiszámíthatatlan kockázatoknak teszi ki, miközben nem 
járul hozzá az irányelv környezetvédelmi célkitűzéseihez. Az összkvótát 21%-ban határozták 
meg és azt a kibocsátási egységek rendelkezésre álló mennyiségének állandó csökkentése 
mellett árverés útján történő értékesítéssel vagy anélkül is el fogják érni. Ennélfogva a 
feldolgozóiparnak hivatkozási rendszer alapján kell ingyenes kibocsátási egységekben 
részesülnie egy olyan nemzetközi megállapodás hatálybalépéséig, amely a versenytársak 
között globális szinten biztosít egyenlő versenyfeltételeket.
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Módosítás 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

törölve

Or. en

Indokolás

A feldolgozóiparnak a kibocsátási egységek 100%-a tekintetében kell ingyenes kiosztásban 
részesülnie a hivatkozási rendszer módszertana alapján annak elkerülése érdekében, hogy 
ezen iparágak az egyenértékű kibocsátáscsökkentési intézkedések hatálya alá nem tartozó, 
EU-n kívüli iparágakhoz képest versenyhátrányba kerüljenek. Az ingyenes kiosztás 
semmiféleképpen nem módosítja vagy csökkenti a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe tartozó 
ágazathoz rendelt 21%-os kibocsátáscsökkentési célt, mert a kibocsátási jogok száma 
ugyanakkora, mint az árverésen alapuló kiosztás esetében.

Módosítás 526
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
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mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. Az ingyenes kiosztásnak 
létesítményi szinten egy hivatkozási 
rendszeren kell alapulnia a
termékteljesítmény-egységenkénti CO2-
egyenérték tonnái tekintetében. A 
hivatkozási rendszer kialakításának egyéb 
jellemzőire az (1) bekezdés vonatkozik.
Azok a meghatározott ágazatok vagy 
alágazatok, amelyek esetében megfelelően 
igazolható a következményes kibocsátás 
kockázata, továbbá amelyeknél a villamos
energia a termelési költségek nagy 
arányát teszi ki és azt hatékonyan állítják 
elő, a termelési folyamatban a 
villamosenergia-fogyasztás figyelembe 
vétele érdekében 80%-ig terjedő ingyenes 
kiosztásban részesülhet, a kibocsátási 
egységek összmennyiségének módosítása 
nélkül.

Or. en

Indokolás

Az átmeneti ingyenes kiosztás csak akkor lehetséges, ha nem születik nemzetközi 
megállapodás. Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében a kiosztásnak ebben az 
esetben egy hivatkozási rendszeren kell alapulnia, különösen a teljesítményegységenkénti 
CO2-kibocsátás tekintetében. A hivatkozási rendszer magában foglalja a tüzelőanyag-
fogyasztást, a tüzelőanyag-típust és a CO2-hatékony technológiák folyamathatékonyságát. A 
hivatkozási rendszer pontos kialakítása és az arra vonatkozó naprakésszé tételi eljárás 
azonban csak egy későbbi szakaszban válik lényegessé, amikor már megkötötték a nemzetközi 
megállapodásokat.

Módosítás 527
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-ának megfelelően ingyenes 
kiosztásban részesülnek mindaddig, amíg 
az ezen irányelv 28. cikkének (1) 
bekezdésében megállapított kritériumok 
alapján nem találnak megfelelőnek egy 
nemzetközi megállapodást.

Or. fr

Indokolás

Az irányelv rendelkező részében meg kell erősíteni, hogy a következményes kibocsátás
kockázatának kitett ágazatok vagy iparágak számára ingyenesen kell kiosztani kibocsátási 
egységeket mindaddig, amíg nem kötnek meg egy megfelelő nemzetközi megállapodást. Ez a 
rendelkezés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az EU területén biztonságossá tegyék a beruházási 
terveket.

Módosítás 528
Antonio De Blasio

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
direkt és indirekt kibocsátó üzemeltetők 
számára a Közösség szintjén 
meghatározott BAT (Best Available 
Technique) alapú teljesítményi szintig a 
kibocsátási egység ingyenesen kerül 
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kiosztásra.

Or. hu

Módosítás 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

(8) A 10b. cikkre is figyelemmel 2013-ban, 
majd azt követően minden évben a 
következményes kibocsátás kockázatának
jelentős mértékben kitett ágazatokban 
működő üzemeltetők az (1)–(3)
bekezdéssel összhangban meghatározott 
összes mennyiség erejéig ingyenes 
kiosztásban részesülhetnek, a kibocsátási 
egységek 9. cikk szerinti 
összmennyiségének módosítása nélkül.

Or. pl

Indokolás

Az ingyenes kibocsátási egységekre való jogosultságnak nem egy adott évhez, hanem a 
következményes kibocsátás kockázatához kell kötődniük. Ha megállapítják a következményes 
kibocsátás kockázatát, akkor a hivatkozási rendszernek megfelelően kiszámított összes 
kibocsátási egységnek ingyenesnek kell lennie. A módosítás egyértelművé teszi, hogy a 
hivatkozási rendszernek megfelelő kiosztásnak meg kell felelnie a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerbe tartozó ágazat összkvótájának.

Módosítás 530
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban
részesülhetnek.

(8) A 10b. cikkre is figyelemmel 2013-ban, 
majd azt követően minden évben a 
következményes kibocsátás kockázatának 
jelentős mértékben kitett ágazatokban 
működő üzemeltetők az (1)–(3)
bekezdéssel összhangban meghatározott 
összes kibocsátási egységből ingyenesen
részesülhetnek, a kibocsátási egységek 9. 
cikk szerinti összmennyiségének 
módosítása nélkül.

Or. en

Indokolás

Az ingyenes kibocsátási egységekre való jogosultságnak nem egy adott évhez, hanem a 
következményes kibocsátás kockázatához kell kötődniük. Ha megállapítják a következményes 
kibocsátás kockázatát, akkor a hivatkozási rendszernek megfelelően kiszámított összes 
kibocsátási egységnek ingyenesnek kell lennie. A módosítás egyértelművé teszi, hogy a 
hivatkozási rendszernek megfelelő kiosztásnak meg kell felelnie a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerbe tartozó ágazat összkvótájának. 

Módosítás 531
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban
részesülhetnek.

(8) A 10b. cikkre is figyelemmel 2013-ban, 
majd azt követően minden évben a 
következményes kibocsátás kockázatának 
jelentős mértékben kitett ágazatokban 
működő üzemeltetők az (1)–(3)
bekezdéssel összhangban meghatározott 
összes kibocsátási egységből ingyenesen
részesülhetnek, a kibocsátási egységek 9. 
cikk szerinti összmennyiségének 
módosítása nélkül.
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Or. en

Indokolás

Az ingyenes kibocsátási egységekre való jogosultságnak nem egy adott évhez, hanem a 
következményes kibocsátás kockázatához kell kötődniük. Ha megállapítják a következményes 
kibocsátás kockázatát, akkor a hivatkozási rendszernek megfelelően kiszámított összes 
kibocsátási egységnek ingyenesnek kell lennie. A módosítás egyértelművé teszi, hogy a 
hivatkozási rendszernek megfelelő kiosztásnak meg kell felelnie a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerbe tartozó ágazat összkvótájának.

Módosítás 532
Irena Belohorská

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban
részesülhetnek.

(8) A 10b. cikkre is figyelemmel 2013-ban, 
majd azt követően minden évben a 
következményes kibocsátás kockázatának 
jelentős mértékben kitett ágazatokban 
működő üzemeltetők az (1)–(3)
bekezdéssel összhangban meghatározott 
összes kibocsátási egységből ingyenesen
részesülhetnek, a kibocsátási egységek 9. 
cikk szerinti összmennyiségének 
módosítása nélkül.

Or. en

Indokolás

Az ingyenes kibocsátási egységekre való jogosultságnak nem egy adott évhez, hanem a 
következményes kibocsátás kockázatához kell kötődniük. Ha megállapítják a következményes 
kibocsátás kockázatát, akkor a hivatkozási rendszernek megfelelően kiszámított összes 
kibocsátási egységnek ingyenesnek kell lennie. A módosítás egyértelművé teszi, hogy a 
hivatkozási rendszernek megfelelő kiosztásnak meg kell felelnie a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerbe tartozó ágazat összkvótájának.
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Módosítás 533
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a magas kibocsátással járó 
termelés harmadik országok vagy a 
közösségi rendszer hatálya alá nem 
tartozó uniós területek részére történő 
áthárításával kapcsolatos következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja a hőrendszerekkel kapcsolatos egyenlő bánásmódot, amelyeknek 
korlátozniuk kell az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerben való részvételükhöz 
kapcsolódó költségeknek a végfelhasználókra olyan piaci feltételek mellett történő 
áthárításával kapcsolatos képességüket, ahol az ágazat nagy része olyan létesítményekből áll, 
amelyek nem érik el a 20MW teljesítményt és nem vesznek részt a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerben. Ez a helyesbítés hangsúlyt helyez a rendszerből eredő következményes 
kibocsátás lehetőségére, amelyre az EB-nek különös figyelmet kell fordítania.

Módosítás 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig (8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
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minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban vagy 
alágazatokban működő üzemeltetők a (2)–
(6) bekezdéssel és a 10b. cikkel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

Or. en

Indokolás

A következményes kibocsátás jelentős kockázata mind a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe 
való felvétel által a közvetlen kibocsátásokra gyakorolt hatásból és némely esetben – mint 
például az elsődleges alumíniumgyártás esetében – a CO2-költségek villamosenergia-árakban 
való érvényesítésének közvetlen hatásából ered. Egyes ágazatok tekintetében a kibocsátási 
egységek következményes kibocsátás kockázatának csökkentése céljából kiadott 
mennyiségének mind a közvetlen, mind pedig a közvetett hatást fedeznie kell.

Módosítás 535
Avril Doyle

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban vagy 
alágazatokban működő üzemeltetők a (2)–
(6) bekezdéssel összhangban 
meghatározott mennyiség 100%-a erejéig 
ingyenes kiosztásban részesülhetnek.

Or. en
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Módosítás 536
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

(8) 2013-ban, majd azt követően minden 
évben a következményes kibocsátás 
kockázatának jelentős mértékben kitett 
ágazatokban működő üzemeltetők szükség 
esetén az ilyen következményes 
kibocsátások megelőzése érdekében az (1)
bekezdéssel összhangban meghatározott 
mennyiség 100%-a erejéig ingyenes 
kiosztásban részesülhetnek.

Or. en

Indokolás

Az ingyenes kiosztás mennyiségét kizárólag a következő két tényező alapján szabad 
meghatározni:
1. az EU összehangolt szabályaira – mint például az (1) bekezdésben említett hivatkozási 
rendszerre – való hivatkozás, 
2. a termelés áttelepítésének vagy az áruknak a kibocsátásokkal kapcsolatban hasonló 
terhekkel nem rendelkező országokból való behozatalának megakadályozásához szigorúan 
szükséges mennyiség.

Módosítás 537
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők szükség esetén az ilyen 
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összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

következményes kibocsátások megelőzése 
érdekében az (1) bekezdéssel összhangban 
meghatározott mennyiség 100%-a erejéig 
ingyenes kiosztásban részesülhetnek.

Or. en

Indokolás

A következményes kibocsátás kockázata akkor merül fel, amikor az EU-n belüli vagy kívüli 
termelőkre nem ugyanazok a széndioxid-korlátozások vonatkoznak. Egy megfelelő nemzetközi 
megállapodás hiányában a következményes kibocsátás kockázatának kitett energiaigényes 
iparágaknak szükséges mértékben ingyenes kiosztásban kell részesülniük annak megelőzése
érdekében, hogy a kibocsátásokat olyan országokra ruházzák át, amelyek nem írnak elő 
hasonló kibocsátási korlátozásokat a helyi termelés tekintetében.

Módosítás 538
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. A százalékarány 
figyelembe veszi azt, hogy mennyire 
lehetséges az érintett ágazatokban 
működő egyes létesítmények számára a 
kibocsátási szinteknek a leghatékonyabb 
technológiák alkalmazásával és a 
termelési folyamatban az elkerülhetetlen 
villamosenergia-fogyasztás figyelembe 
vételével történő csökkentése.

Or. en
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Indokolás

Az ágazatokban az ingyenes kiosztás százalékarányának meghatározásakor a figyelembe kell 
venni a rendelkezésre álló legjobb technológiák alkalmazását és az elkerülhetetlen 
villamosenergia-fogyasztást.

Módosítás 539
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. Ez vonatkozik az olyan 
hasonló létesítményekre vagy vállalatokra 
is, amelyek nem sorolhatók egyértelműen 
egy adott ágazatba.

Or. de

Indokolás

Az ágazatok fogalommeghatározására jelenleg az adott iparágak nagy képviselői az 
irányadók. Ez egy fontos sajátosságot hagy figyelmen kívül. Az EU-ban léteznek olyan 
vállalatok/vegyes konszernek is, amelyek egy összetettebb termelési kört ölelnek fel, és nem 
sorolhatók be egyértelműen egy adott ágazatba. Mindez e vállalatok számára azzal a 
következményekkel járna, hogy egy olyan ágazatspecifikus mutatókkal rendelkező ágazatba 
sorolják be őket, amelyek nem felelnek meg a vállalat tényleges sajátosságainak.
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Módosítás 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd 
azt követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

törölve

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.
Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, 
hogy ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-
dioxid-kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:
a) azt, hogy az árverésen történő 
értékesítés milyen mértékben 
eredményezné a gyártási költségek 
megnövekedését;
b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;
c) a piac szerkezetét, a földrajzi 
értelemben vett piacot és a termékpiacot, 
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az ágazatban tapasztalható nemzetközi 
versenyt;
d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait.
Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a 
szén-dioxid-kibocsátási egységek nagyobb 
ára miatti visszaesésére vonatkozó 
becslések vagy a létesítmények 
jövedelmezősége alapján.

Or. en

Indokolás

A 10a. cikk (9) bekezdése létfontosságú része a következményes kibocsátással szembeni 
intézkedéseknek és azt ezért a 10b. cikkbe kell áthelyezni.

Módosítás 541
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd 
azt követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

törölve

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.
Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
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veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, 
hogy ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-
dioxid-kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:
a) azt, hogy az árverésen történő 
értékesítés milyen mértékben 
eredményezné a gyártási költségek 
megnövekedését;
b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;
c) a piac szerkezetét, a földrajzi 
értelemben vett piacot és a termékpiacot, 
az ágazatban tapasztalható nemzetközi 
versenyt;
d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait.
Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a 
szén-dioxid-kibocsátási egységek nagyobb 
ára miatti visszaesésére vonatkozó 
becslések vagy a létesítmények 
jövedelmezősége alapján.

Or. de

Indokolás

A (7) bekezdésben meghatározott kiosztási rendelkezések logikus következményeként ez a 
rendelkezés már nem szükséges.
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Módosítás 542
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd 
azt követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

törölve

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.
Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, 
hogy ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-
dioxid-kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:
a) azt, hogy az árverésen történő 
értékesítés milyen mértékben 
eredményezné a gyártási költségek 
megnövekedését;
b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;
c) a piac szerkezetét, a földrajzi 
értelemben vett piacot és a termékpiacot, 
az ágazatban tapasztalható nemzetközi 
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versenyt;
d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait.
Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a 
szén-dioxid-kibocsátási egységek nagyobb 
ára miatti visszaesésére vonatkozó 
becslések vagy a létesítmények 
jövedelmezősége alapján.

Or. en

Indokolás

A kibocsátáskereskedelmi rendszeren belüli árverés útján történő értékesítés maximális 
költséget jelent az összes fogyasztó számára anélkül, hogy további előnyöket jelentene a 
széndioxid-kibocsátás csökkentése tekintetében. Ez nem más tehát, mint egy új, a fogyasztók 
által fizetendő széndioxid-adó. Annak érdekében, hogy évi 55 milliárd eurót megspóroljunk az 
uniós fogyasztóknak és hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatékonyságának 
megkérdőjelezése nélkül 20–30 euro/MWh-val alacsonyabban tartsuk a villamosenergia-
árakat, annak nem szabad az árverés útján történő értékesítésen alapulnia. A hivatkozási 
rendszeren és a tényleges termelésen alapuló ingyenes kiosztás költséghatékony és 
ökológiailag hatékony eszközt biztosíthat.

Módosítás 543
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

(9) Legkésőbb 2009. szeptember 30-ig, 
majd azt követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

Ez az intézkedés ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 

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

módosítására irányul, ezért [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége közösségi szinten arra, hogy a 
termeléshez szükséges kibocsátási 
egységek árát a termékárakban – számos 
valószínű széndioxid-ár alapján –
megjelenítse anélkül, hogy ezáltal a 
Közösségen kívüli, a széndioxid-kibocsátás
szempontjából kevésbé hatékony 
létesítményekkel szemben jelentős piaci 
részesedést veszítene; ennek érdekében a 
Bizottság figyelembe veszi különösen a 
következő mennyiségi kritériumokat:

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését;

a) az árverésen történő értékesítés milyen 
mértékben eredményezné a bruttó 
hozzáadott érték arányaként vagy –
amennyiben ezek az adatok megfelelő 
szinten nem állnak rendelkezésre – az 
összes termelési költség arányaként 
kiszámított gyártási költségek 
megnövekedését;
b) az érintett ágazatban vagy alágazatban 
az import és export ismert szintje.
Ezen értékelést követően a jelentős 
kockázatnak esetlegesen kitett ágazatok 
tekintetében – beleértve a határesetet 
jelentő ágazatokat is – fontolóra kell
venni, hogy az árverés útján történő 
értékesítés milyen hatásokkal jár a 
következőkre:
a) az érintett ágazatok vagy alágazatok 
piaci részesedése;
b) a hosszú távú beruházási és/vagy az 
áthelyezési döntések lehetséges 
mutatójaként a jövedelmezőség.
Azon ágazatok vagy alágazatok 
tekintetében, amelyek a mennyiségi 
értékelés szerint a következményes 
kibocsátás jelentős kockázatának vannak 
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kitéve, minőségi értékelést kell végezni 
annak meghatározására, hogy ezek az 
ágazatok vagy alágazatok ténylegesen 
jelentős kockázatnak vannak-e kitéve, 
továbbá tájékoztatni kell a 10b. cikk 
alapján meghozandó döntésekről. Ezek 
magukba foglalják a következőket:

b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;

a) mennyire van lehetősége az adott 
ágazatban működő létesítményeknek –
például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;

c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 
vett piacot és a termékpiacot, az ágazatban 
tapasztalható nemzetközi versenyt;

b) a (jelenlegi és tervezett) piaci szerkezet
értékelése, a földrajzi értelemben vett piac 
és a termékpiacok, a szállítási költségeket, 
az ágazatban tapasztalható nemzetközi 
verseny, a hosszú és rövid távú 
kereskedelmi akadályok, valamint a 
termelési helyszínre vonatkozó döntéseket 
befolyásoló tényezők (beleértve a
közösségi termelők termékeinek 
minőségében vagy szolgáltatási szintjében 
alkalmazott megkülönböztetést, a 
termékszabványokat, a termékhez és a 
termelési tényezők piacaihoz való közelség 
jelentőségét, valamint az áthelyezés 
kockázatait);

d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait.

c) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásai.

Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a 
szén-dioxid-kibocsátási egységek nagyobb 
ára miatti visszaesésére vonatkozó 
becslések vagy a létesítmények 
jövedelmezősége alapján.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy egyértelmű és átlátható eljárást határozzon meg annak értékelésére, 
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hogy mely ágazatok vannak kitéve a következményes kibocsátás kockázatának. Ez nagyobb 
mértékű bizonyosságot nyújt az iparnak és más érdekelteknek az értékelés elvégzésének 
mikéntjére vonatkozóan. A meghatározott kritériumok követik a következményes kibocsátás 
kockázatának értékelése céljából elvégzett nagyobb tudományos tanulmányokban szereplő 
kritériumokat.

Módosítás 544
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

(9) Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

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.

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.

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége közösségi szinten arra, hogy a 
termeléshez szükséges kibocsátási 
egységek árát a termékárakban 
megjelenítse anélkül, hogy ezáltal a 
Közösségen kívüli, a széndioxid-kibocsátás
szempontjából kevésbé hatékony 
létesítményekkel szemben jelentős piaci 
részesedést veszítene; ennek érdekében a 
Bizottság figyelembe veszi különösen a 
következő mennyiségi kritériumokat:

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését;

a) az árverésen történő értékesítés milyen 
mértékben eredményezné a bruttó 
hozzáadott érték arányaként vagy –
amennyiben ezek az adatok megfelelő 
szinten nem állnak rendelkezésre – az 
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összes termelési költség arányaként 
kiszámított gyártási költségek 
megnövekedését;

b) az érintett ágazatban vagy alágazatban 
az import és export ismert szintje;
c) az érintett ágazatok vagy alágazatok 
piaci részesedése;
b) a hosszú távú beruházási és/vagy az 
áthelyezési döntések lehetséges 
mutatójaként a jövedelmezőség;
e) a CO2-költségeknek az érintett ágazat 
vagy alágazat termékköltségeibe való 
áthárításának hatása.
Azon ágazatok vagy alágazatok 
tekintetében, amelyek a mennyiségi 
értékelés szerint a következményes 
kibocsátás jelentős kockázatának vannak 
kitéve, minőségi értékelést kell végezni 
annak meghatározására, hogy ezek az 
ágazatok vagy alágazatok ténylegesen 
jelentős kockázatnak vannak-e kitéve,
továbbá tájékoztatni kell a 10b. cikk 
alapján meghozandó döntésekről. Ezek 
magukba foglalják a következőket:

b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;

a) mennyire van lehetősége az adott 
ágazatban működő létesítményeknek –
például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;

c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 
vett piacot és a termékpiacot, az ágazatban 
tapasztalható nemzetközi versenyt;

b) a (jelenlegi és tervezett) piaci szerkezet 
értékelése, a földrajzi értelemben vett piac
és a termékpiacok, a szállítási költségek, 
az ágazatban tapasztalható nemzetközi 
verseny, a hosszú és rövid távú 
kereskedelmi akadályok, valamint a 
termelési helyszínre vonatkozó döntéseket 
befolyásoló tényezők (beleértve a 
közösségi termelők termékeinek 
minőségében vagy szolgáltatási szintjében 
alkalmazott megkülönböztetést, a 
termékszabványokat, a termékhez és a 
termelési tényezők piacaihoz való közelség 
jelentőségét, valamint az áthelyezés 
kockázatait);
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d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait.

c) az Európai Unión kívül érvényesülő 
vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásai.

Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a 
szén-dioxid-kibocsátási egységek nagyobb 
ára miatti visszaesésére vonatkozó 
becslések vagy a létesítmények 
jövedelmezősége alapján.

Or. en

Indokolás

E módosítások célja, hogy egyértelmű és átlátható kritériumokat határozzon meg annak 
értékelésére, hogy mely ágazatok vannak kitéve a következményes kibocsátás kockázatának. 
Ez nagyobb mértékű bizonyosságot nyújt az iparnak és más érdekelteknek az értékelés 
elvégzésének mikéntjére vonatkozóan. A meghatározott kritériumok követik a következményes 
kibocsátás kockázatának értékelése céljából elvégzett nagyobb tudományos tanulmányokban 
szereplő kritériumokat.

Módosítás 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

(9) Legkésőbb 2009. június 30-ig, majd azt 
követően ötévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

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.

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.
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Az új piaci információk alapján minden 
évben az Ia. mellékletben nem szereplő
bármely ágazat kérheti a Bizottságtól, 
hogy vegye újból fontolóra azt, hogy az 
ágazatot a következményes kibocsátás 
tekintetében érzékenynek tekinti-e.

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

A (8) bekezdésben említett ágazatok 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi, hogy az adott ágazatnak 
vagy alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakon keresztül áthárítsa akár a 
piaci részesedés, akár a jövedelmezőség, 
akár az EU-n kívüli, hasonló kibocsátási 
korlátozásokat elő nem író országok 
ugyanolyan ágazataival vagy 
alágazataival szemben a beruházási 
lehetőségek elvesztése nélkül. A lényeges 
kritériumok magukba foglalják többek 
között a következőket:

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését;

a) az árverésen történő értékesítés milyen 
mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését az értékesítési 
egységenként magas CO2-kibocsátási 
szinttel rendelkező iparágak esetében;

b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;

b) mennyire van lehetősége az adott 
ágazatban működő létesítményeknek –
például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;

c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 
vett piacot és a termékpiacot, az ágazatban 
tapasztalható nemzetközi versenyt;

c) a piac jelenlegi és tervezett szerkezete, a 
földrajzi értelemben vett piac és a 
termékpiac, az ágazatban tapasztalható 
nemzetközi verseny, figyelembe véve
többek között a szállítási és a CO2-
költségeket;

d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait.

d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásai.
da) a CO2-költségeknek az érintett ágazat 
vagy alágazat villamosenergia-áraiban 
való érvényesítésének hatása.

Annak megítélése, hogy a közösségi Annak megítélése, hogy a közösségi 
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rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a szén-
dioxid-kibocsátási egységek nagyobb ára 
miatti visszaesésére vonatkozó becslések 
vagy a létesítmények jövedelmezősége 
alapján.

rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a 
széndioxid-kibocsátási egységek nagyobb 
ára miatti visszaesésére vonatkozó 
becslések vagy az ágazatok
jövedelmezősége alapján.

Or. en

Indokolás

A jogi és gazdasági biztonság érdekében az időszakot öt évre kell növelni, az első értékelés 
időpontjának pedig 2009. június 30-nak kell lennie. Ha a piaci információk azt mutatják, hogy 
következményes kibocsátás történik a következményes kibocsátás szempontjából érzékenynek 
nem tekintett ágazatokban, akkor egyfajta jogorvoslatnak kell rendelkezésre állnia anélkül, 
hogy a következő ötéves felülvizsgálatot meg kellene várni.

A következményes kibocsátás kockázata akkor merül fel, amikor az EU-n belüli vagy kívüli 
termelőkre nem ugyanazok a széndioxid-korlátozások vonatkoznak. Ez a módosítás biztosítja, 
hogy figyelembe veszik a piaci jövőbeli szerkezetét és a széndioxid-intenzitást, valamint egy 
termék szállítási költségeit.

Módosítás 546
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

(9) Legkésőbb 2009. június 30-ig, majd azt 
követően ötévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

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.

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.

Az új piaci információk alapján minden 
évben az Ia. mellékletben nem szereplő 
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bármely ágazat kérheti a Bizottságtól, 
hogy vegye fontolóra a következményes 
kibocsátás kockázatának kitett ágazatként 
való besorolását.

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy
ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

A (8) bekezdésben említett ágazatok
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi, hogy az adott ágazatnak 
vagy alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal jelentős piaci részesedést, 
jövedelmezőséget vagy az EU-n kívüli, 
hasonló kibocsátási korlátozásokat elő 
nem író országok ugyanolyan ágazataival 
vagy alágazataival szemben beruházási 
lehetőségeket veszítene.
A lényeges kritériumok magukba 
foglalják többek között a következőket:

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését;

a) az árverésen történő értékesítés milyen 
mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését az értékesítési 
egységenként magas CO2-kibocsátási 
szinttel rendelkező iparágak esetében;

b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;

b) mennyire van lehetősége az adott 
ágazatban működő létesítményeknek –
például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;

c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 
vett piacot és a termékpiacot, az ágazatban 
tapasztalható nemzetközi versenyt;

c) a piac jelenlegi és jövőbeni szerkezete, a 
földrajzi értelemben vett piac és a 
termékpiac, az ágazatban tapasztalható 
nemzetközi verseny, figyelembe véve a 
szállítási és a CO2-költségeket;

d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait.

d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásai.

e) a CO2-költségeknek az érintett ágazat 
vagy alágazat villamosenergia-áraiban 
való érvényesítésének hatása.

Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a szén-

Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a 
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dioxid-kibocsátási egységek nagyobb ára 
miatti visszaesésére vonatkozó becslések 
vagy a létesítmények jövedelmezősége 
alapján.

széndioxid-kibocsátási egységek ára miatti 
visszaesésére vonatkozó becslések vagy az 
érintett ágazatok jövedelmezősége alapján.

Or. fr

Indokolás

A jogi és gazdasági biztonság érdekében a felülvizsgálati időszakot 5 évre kell növelni, az első 
értékelés időpontját pedig 2009. június 30-nak kell lennie. Ugyanakkor az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatása által különösen érintett ágazatoknak minden évben 
lehetőségük van arra, hogy a következményes kibocsátás kockázatának kitett ágazatok közé 
sorolják őket. Ha a piaci információk azt mutatják, hogy következményes kibocsátás történik a 
következményes kibocsátás szempontjából érzékenynek nem tekintett ágazatokban, akkor 
egyfajta jogorvoslatnak kell rendelkezésre állnia anélkül, hogy a következő ötéves 
felülvizsgálatot meg kellene várni. 

Módosítás 547
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

(9) Legkésőbb 2009. június 30-ig, majd azt 
követően minden egyes időszak végén a 
Bizottság az érintett szereplőkkel 
egyeztetve meghatározza a (8) bekezdés 
hatálya alá tartozó ágazatokat.

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.

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.

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
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termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen belüli és kívüli, a 
széndioxid-kibocsátás szempontjából 
kevésbé hatékony létesítményekkel 
szemben – amelyek nem hoznak hasonló 
intézkedéseket a kibocsátásaik 
csökkentése érdekében – jelentős piaci 
részesedést vagy jövedelmezőséget 
veszítene. Ennek érdekében a Bizottság
figyelembe veszi különösen:

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését;

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését maga a termék 
vagy a nyersanyagok tekintetében;

b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;

b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;

c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 
vett piacot és a termékpiacot, az ágazatban 
tapasztalható nemzetközi versenyt;

c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 
vett piacot és a termékpiacot, az ágazatban 
tapasztalható nemzetközi vagy Közösségen 
belüli versenyt;

d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait.

d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait.

Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a szén-
dioxid-kibocsátási egységek nagyobb ára 
miatti visszaesésére vonatkozó becslések 
vagy a létesítmények jövedelmezősége 
alapján.

Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a 
széndioxid-kibocsátási egységek nagyobb 
ára miatti visszaesésére vonatkozó 
becslések vagy a létesítmények 
jövedelmezősége alapján.

Or. fr

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy a következményes kibocsátás kockázatának kitettnek tekintett ágazatok 
a Bizottság Vállalkozáspolitikai Főigazgatósága által a 2008 első félévére vállalt munkák 
eredményeként az irányelv rendelkező részében szerepeljenek oly módon, hogy jobban 
előreláthatóak legyenek az ilyen ágazatok kezelésre vonatkozó eljárások, és a lehető 
legnagyobb mértékben ösztönözzék a beruházásokat az EU-ban.
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Ezenfelül biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy ezt a jegyzéket az érintett szereplők 
kérésére legkésőbb 2009. júniusig kiegészítsék. A végleges jegyzéket nem kell 3 évente 
felülvizsgálni, mivel az elfogadhatatlan jogbizonytalanságot okozna.

Módosítás 548
Irena Belohorská

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

(9) 2016. június 30-ig, majd azt követően 
négyévente a Bizottság felülvizsgálja az 
Ia. mellékletet. E felülvizsgálat 
eredményeit 2020-ban majd ezt követően 
négyévente hajtják végre.

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.

A Bizottság által az említett 
felülvizsgálatot követően hozott bármely
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. Valamennyi 
érintett társadalmi partnerrel konzultálni 
kell.

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

A (8) bekezdésben említett ágazatok 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi, hogy az adott ágazatnak 
vagy alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, hasonló 
kibocsátási korlátozásokat elő nem író 
országokban működő létesítményekkel 
szemben jelentős piaci részesedést 
veszítene; ennek érdekében a Bizottság 
figyelembe veszi különösen:

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését;

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését;



PE409.657v01-00 72/94 AM\734873HU.doc

HU

b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;

b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;

c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 
vett piacot és a termékpiacot, az ágazatban 
tapasztalható nemzetközi versenyt;

c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 
vett piacot és a termékpiacot, az ágazatban 
tapasztalható nemzetközi versenyt;

d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait.

d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait;

da) a CO2-költségeknek az érintett ágazat 
vagy alágazat villamosenergia-áraiban 
való érvényesítésének hatását.

Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a szén-
dioxid-kibocsátási egységek nagyobb ára 
miatti visszaesésére vonatkozó becslések 
vagy a létesítmények jövedelmezősége 
alapján.

Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a 
széndioxid-kibocsátási egységek nagyobb 
ára miatti visszaesésére vonatkozó 
becslések vagy a létesítmények 
jövedelmezősége alapján.

Or. en

Indokolás

A következményes kibocsátásnak kitett iparágak jegyzékét 2016-ban kell felülvizsgálni, az 
eredményeket pedig szükség esetén 2020-ban kell végrehajtani. Ez az eljárás maximális 
tervezési biztonságot biztosít és bizonyosságot nyújt a következményes kibocsátás elkerülése 
tekintetében.
Az érintett érdekelteknek részt kell venniük a döntéshozatali folyamatban. 
Az ágazatok szétbontását el kell kerülni, mivel ez a végrehajtás során igazgatási 
problémákhoz vezet. A jogosult ágazatok meghatározása során nem a széndioxid-hatékonyság 
kérdése a lényeges, hanem működésük szabályozási kerete, ami érinti a hatékonyságot. 
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Módosítás 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

(9) Legkésőbb [az ezen irányelv 
hatálybalépését követő 6 hónappal], majd 
azt követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

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.

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 és az érintett ágazatokkal 
konzultálva kell elfogadni.

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát és a 
CO2-költségek villamosenergia-árakban 
való érvényesítésének közvetett hatását a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, a széndioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését;

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését;

b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;

b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;

c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 
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vett piacot és a termékpiacot, az ágazatban 
tapasztalható nemzetközi versenyt;

vett piacot és a termékpiacot, az ágazatban 
tapasztalható nemzetközi versenyt;

d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait.

d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait;

da) a CO2-költségeknek az érintett ágazat 
vagy alágazat villamosenergia-áraiban 
való érvényesítésének hatását.

Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a szén-
dioxid-kibocsátási egységek nagyobb ára 
miatti visszaesésére vonatkozó becslések 
vagy a létesítmények jövedelmezősége 
alapján.

Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a 
széndioxid-kibocsátási egységek nagyobb 
ára miatti visszaesésére vonatkozó 
becslések vagy a létesítmények 
jövedelmezősége alapján.

Or. en

Indokolás

The sectors concerned need to have certainty about inclusion in this paragraph as early as 
possible. There is no need to revise this again after 3 years. The only reason for reconsidering 
which sectors would qualify for measures would be the adoption of a relevant international 
agreement. The decision-making process as to which sectors would be exposed to carbon 
leakage and the measures to be taken should be transparent and be conducted in consultation 
with the sectors concerned and take into account both the direct impact of inclusion in the EU 
ETS and the indirect impact of CO2 cost pass-through into power prices.

Módosítás 550
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - 1, 2 és 3 albekezdés, bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

2016. június 30-ig, majd azt követően 
négyévente a Bizottság felülvizsgálja az 
Ia. mellékletet. E felülvizsgálat 
eredményeit 2020-ban majd ezt követően
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négyévente hajtják végre.

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.

A Bizottság által az említett 
felülvizsgálatot követően hozott bármely
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. Valamennyi 
érintett társadalmi partnerrel konzultálni 
kell.

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

A (8) bekezdésben említett ágazatok 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi, hogy az adott ágazatnak 
vagy alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, hasonló 
kibocsátási korlátozásokat elő nem író 
országokban működő létesítményekkel 
szemben jelentős piaci részesedést 
veszítene; ennek érdekében a Bizottság 
figyelembe veszi különösen:

Or. en

Indokolás

The list of industries exposed to carbon leakage should be reviewed in 2016 and the results 
implemented in 2020, if necessary. This procedure provides for maximum planning security 
and gives certainty on avoidance of carbon leakage.
The affected stakeholders should be part of the decision-making process. 
The disaggregation of sectors shall be avoided, since this will lead to administrative problems 
for implementation. In determining the eligible sectors the question of carbon efficiency is not 
relevant but the regulative framework of their operations, by which efficiency is affected. 
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Módosítás 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - 1, 2 és 3 albekezdés, bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

2016. június 30-ig, majd azt követően 
négyévente a Bizottság felülvizsgálja az 
Ia. (új) mellékletet. E felülvizsgálat
következtetéseit 2020-ban, majd azt 
követően négyévente hajtják végre.

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.

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

Valamennyi érintett társadalmi partnerrel 
konzultálni kell.

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

A (8) bekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, hasonló 
kibocsátási korlátozásokat be nem vezető 
létesítményekkel szemben jelentős piaci 
részesedést veszítene; ennek érdekében a 
Bizottság figyelembe veszi különösen:

Or. pl

Indokolás

A következményes kibocsátás kockázatának kitett iparágak jegyzékét 2016-ban kell 
felülvizsgálni, és a felülvizsgálat eredményeit szükség esetén 2020-ban be kell végrehajtani. 
Ez az eljárás maximális tervezési biztonságot biztosít és bizonyosságot nyújt a 
következményes kibocsátás elkerülése tekintetében. 
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Az ágazatok szétbontását el kell kerülni, mivel ez a végrehajtás során igazgatási 
problémákhoz vezet. 

Módosítás 552
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - 1, 2 és 3 albekezdés, bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

2010. június 30-ig, majd azt követően 
négyévente a Bizottság meghatározza a (8) 
bekezdés hatálya alá tartozó ágazatokat. A 
(8) bekezdésben említett ágazatok 
meghatározása során a Bizottság kötelező 
módon felveszi többek között az I. 
mellékletben említett ágazatok jegyzékét.

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.

A Bizottság által az említett 
felülvizsgálatot követően hozott bármely
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. Valamennyi 
érintett társadalmi partnerrel konzultálni 
kell.

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

A (8) bekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, hasonló 
kibocsátási korlátozásokat elő nem író 
országokban működő létesítményekkel 
szemben jelentős piaci részesedést 
veszítene; ennek érdekében a Bizottság 
figyelembe veszi különösen:

Or. en



PE409.657v01-00 78/94 AM\734873HU.doc

HU

Indokolás

A következményes kibocsátásnak kitett iparágak jegyzékét 2010-ben kell felülvizsgálni. Ez az 
eljárás maximális tervezési biztonságot biztosít és bizonyosságot nyújt a következményes 
kibocsátás elkerülése tekintetében. Az érintett érdekelteknek részt kell venniük a 
döntéshozatali folyamatban. Az ágazatok szétbontását el kell kerülni, mivel ez a végrehajtás 
során igazgatási problémákhoz vezet. A jogosult ágazatok meghatározása során nem a 
széndioxid-hatékonyság kérdése a lényeges, hanem működésük szabályozási kerete, ami érinti 
a hatékonyságot. 

Módosítás 553
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

Legkésőbb 2009. június 30-ig a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat, valamint az ezen 
ágazatoknak kiosztott ingyenes 
kibocsátási egységek százalékos arányát.

Or. fr

Indokolás

Mielőbb meg kell szüntetni az érintett ágazatok beruházási döntéseire nehezedő jelenlegi 
bizonytalansági tényezőket.

Módosítás 554
Philippe Busquin

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 

Legkésőbb 2009. június 30-ig, majd azt 
követően ötévente a Bizottság 
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meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat. 

meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat. 

Or. en

Indokolás

A jogi és gazdasági biztonság érdekében az időszakot öt évre kell növelni, az első értékelés 
időpontjának pedig 2009. június 30-nak kell lennie. Nagyon nehéz előre megmondani, hogy a 
felülvizsgált uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer milyen hatást fog gyakorolni az EU-s 
rendszer hatálya alá tartozó feldolgozó-iparágakra. Ha a piaci információk azt mutatják, 
hogy következményes kibocsátás történik a következményes kibocsátás szempontjából eleddig 
érzékenynek nem tekintett ágazatokban, akkor egyfajta jogorvoslatnak kell rendelkezésre 
állnia anélkül, hogy a következő ötéves felülvizsgálatot meg kellene várni.

Módosítás 555
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

Legkésőbb 2009. június 30-ig, majd azt 
követően ötévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

Or. de

Módosítás 556
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 

Legkésőbb 2009. június 30-ig, majd azt 
követően ötévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
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tartozó ágazatokat. tartozó ágazatokat.

Or. de

Indokolás

Az olyan energiaigényes iparágak és alágazatok számára, amelyek esetében a Bizottság csak 
2010 júniusában állapítja meg a CO2-kibocsátás áthelyezésének kockázatát, azáltal érhető el 
a beruházási és tervezési biztonság, hogy már korán rögzítik, mely ágazatok kapnak ingyenes 
kibocsátási egységeket. Az „energiaigényes” státuszt ezt követően csak ötévente kell 
felülvizsgálni.

Módosítás 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat. 

Legkésőbb 2009. december 31-ig, majd azt 
követően ötévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

Or. en

Indokolás

A következményes kibocsátás jelentős kockázatának kitett ágazatok meghatározásának 
időpontját 2009 decemberére kell előrehozni az irányelv e lényeges kérdése körüli 
bizonyosság fokozása érdekében. Úgy véljük továbbá, hogy a kitett ágazatok 
felülvizsgálatának a bizottsági javaslatban szereplő gyakorisága túlzott mértékű. Ezért 
javasoljuk, hogy a kitett ágazatokat ötévente határozzák meg.
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Módosítás 558
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

Legkésőbb 2009. december 31-ig, majd azt 
követően ötévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

Or. hu

Módosítás 559
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

Az irányelv hatálybalépését követően egy 
ésszerű időtartamon belül a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat és vállalatokat.

Or. de

Indokolás

A tervezési biztonság értelmében a vállalatok számára fontos, hogy a lehető legkorábban 
megtudják, hogy a (8) bekezdés hatálya alá tartoznak-e vagy sem. Az ágazatok 
fogalommeghatározására jelenleg az adott iparágak nagy képviselői az irányadók. Az EU-
ban léteznek olyan vegyes konszernek is, amelyek egy összetettebb termelési kört ölelnek fel, 
és nem sorolhatók be egyértelműen egy ágazatba. Mindez e vállalatok számára azzal a 
következményekkel járna, hogy egy olyan ágazatspecifikus mutatókkal rendelkező ágazatba 
sorolják be őket, amelyek nem felelnek meg a vállalat tényleges sajátosságainak.
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Módosítás 560
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk - 9 bekezdés - 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat. 

Legkésőbb 2010. június 30-ig a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

Or. en

Indokolás

A következményes kibocsátás meghatározása létfontosságú az európai ipar biztonságának
megtervezéséhez. Máskülönben a beruházási projektek leállításának jelenlegi tendenciája 
tovább fog folytatódni, óriási következményes kibocsátást és a munkahelyek megszűnését 
okozva ezzel. A következményes kibocsátási státusznak ezért egy időszakra kell vonatkoznia. 
Az új létesítményeknek képeseknek kell lenniük arra, hogy az EB jelenlegi szövegjavaslata 
alapján kérje a „következményes kibocsátási” státuszt.

Módosítás 561
Philippe Busquin

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - 3 albekezdés - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben

A (8) bekezdésben említett ágazatok 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi, hogy az adott ágazatnak 
vagy alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakon keresztül áthárítsák 
anélkül, hogy ezáltal piaci részesedést vagy 
jövedelmezőséget vagy beruházási 
lehetőségeket veszítene az EU-n kívüli, 
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jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

hasonló kibocsátási korlátozásokat elő 
nem író országok ugyanazon ágazataival
vagy alágazataival szemben. A lényeges 
kritériumok – többek között – a 
következők:

Or. en

Módosítás 562
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal jelentős piaci részesedést veszítene
az EU-n kívüli, hasonló kibocsátási 
korlátozásokat elő nem író országok 
ugyanolyan ágazataival vagy 
alágazataival szemben; ennek érdekében a 
Bizottság figyelembe veszi különösen:

Or. en

Indokolás

A következményes kibocsátás kockázata akkor merül fel, ha az EU-n belüli és kívüli 
termelőkre nem ugyanazok a korlátozások vonatkoznak a szén-dioxid tekintetében, jóllehet a 
Bizottság javaslata korlátozza a következményes kibocsátás kockázatának elemzését a 
Közösségen kívüli, a széndioxid-kibocsátás szempontjából kevésbé hatékony létesítményekkel 
szemben, valamint nem veszi figyelembe az Európán kívülről érkező szállításokból fakadó
CO2-kibocsátást. Ez a módosítás az uniós és nem uniós termelés közötti egyenlő 
versenyfeltételek biztosításához szükséges.
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Módosítás 563
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal az EU-n kívüli, hasonló kibocsátási 
korlátozásokat elő nem író országok 
hasonló ágazataival vagy alágazataival 
szemben jelentős piaci részesedést 
veszítene; ennek érdekében a Bizottság 
figyelembe veszi különösen:

Or. en

Indokolás

A következményes kibocsátás kockázata akkor merül fel, ha az EU-n belüli és kívüli 
termelőkre nem ugyanazok a korlátozások vonatkoznak a szén-dioxid tekintetében, jóllehet a 
Bizottság javaslata korlátozza a következményes kibocsátás kockázatának elemzését a 
Közösségen kívüli, a széndioxid-kibocsátás szempontjából kevésbé hatékony létesítményekkel 
szemben, valamint nem veszi figyelembe az Európán kívülről érkező szállításokból fakadó
CO2-kibocsátást. Ez a módosítás az uniós és nem uniós termelés közötti egyenlő 
versenyfeltételek biztosításához szükséges.

Módosítás 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - 3 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát,
valamint a CO2-kölségek villamosenergia-
árakban való érvényesítésének közvetett 
hatását a termékárakban megjelenítse
anélkül, hogy ezáltal a Közösségen kívüli, 
a széndioxid-kibocsátás szempontjából 
kevésbé hatékony létesítményekkel 
szemben jelentős piaci részesedést 
veszítene; ennek érdekében a Bizottság 
figyelembe veszi különösen:

Or. en

Indokolás

Az arra vonatkozó döntéshozatali eljárásnak, hogy mely ágazatok lehetnek kitéve a 
következményes kibocsátásnak, valamint hogy milyen intézkedéseket kell megtenni, 
átláthatónak kell lennie és azt az érintett ágazatokkal konzultálva kell lefolytatni, valamint 
annak figyelembe kell vennie az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerébe való felvétel 
közvetlen hatását és a CO2-költségek villamosenergia-árakban való érvényesítésének
közvetett hatását is.

Módosítás 565
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
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termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli vagy a 
közösségi rendszer hatálya alá nem 
tartozó uniós területeken belüli, a 
széndioxid-kibocsátás szempontjából 
kevésbé hatékony létesítményekkel 
szemben jelentős piaci részesedést 
veszítene; ennek érdekében a Bizottság 
figyelembe veszi különösen:

Or. en

Módosítás 566
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - 3 albekezdés - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli vagy belüli, a 
széndioxid-kibocsátás szempontjából 
kevésbé hatékony létesítményekkel 
szemben jelentős piaci részesedést 
veszítene; ennek érdekében a Bizottság 
figyelembe veszi különösen:

Or. en

Indokolás

A kibocsátási egységek különböző iparágak számára történő kiosztása nem torzíthatja a 
versenyt a belső piacon oly módon, ami a termelési folyamatok hatékonyságának csökkentését 
és következésképpen az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának növekedését 
eredményezné. Kerülni kell a termelési folyamatok belső áthelyezését vagy energiahatékony 
termelési folyamatok egységeinek kisebb belső és kevésbé hatékony egységekkel való 
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felváltását.

Módosítás 567
Philippe Busquin

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését;

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését az értékesítési 
egységenként magas CO2-kibocsátású 
iparágakban;

Or. en

Módosítás 568
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését;

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését, valamint hogy 
milyen mértékű közvetett hatások jelennek 
meg a CO2-költségek villamosenergia-
árakban való érvényesítésének
eredményeként;

Or. en

Indokolás

Az energiaigényes iparágaknak kötelezettségeik vannak a kibocsátáskereskedelmi rendszer
értelmében, ugyanakkor a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó 
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villamosenergia-ágazat kötelezettségei miatt magasabb villamosenergia-áraknak vannak 
kitéve. Ezt figyelembe kell venni a következményes kibocsátásnak való kitettség értékelésekor.

Módosítás 569
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a CO2-költségek villamosenergia-
árakban való érvényesítésének az érintett 
ágazatra vagy alágazatra gyakorolt
hatását;

Or. en

Módosítás 570
Philippe Busquin

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;

b) azt, hogy mennyire van műszakilag és 
gazdaságilag lehetősége az adott ágazatban 
működő létesítményeknek – például a 
leghatékonyabb műszaki megoldások 
alkalmazásával – kibocsátáscsökkentést 
elérni;

Or. en



AM\734873HU.doc 89/94 PE409.657v01-00

HU

Módosítás 571
Philippe Busquin

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 
vett piacot és a termékpiacot, az ágazatban 
tapasztalható nemzetközi versenyt;

c) a piac jelenlegi és tervezett szerkezetét, 
a földrajzi értelemben vett piacot és a 
termékpiacot, az ágazatban tapasztalható 
nemzetközi versenyt, figyelembe véve 
többek között a szállítási és CO2-
költségeket;

Or. en

Módosítás 572
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 
vett piacot és a termékpiacot, az ágazatban 
tapasztalható nemzetközi versenyt;

c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 
vett piacot és a termékpiacot, az ágazatban 
tapasztalható nemzetközi versenyt, 
figyelembe véve az import behatolási 
potenciálját befolyásoló tényezőket;

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban figyelembe kell venni azokat a tényezőket, amelyek csökkenthetik az 
uniós termelőkre az import behatolásán – mint például a szállítási költségeken, a világszintű 
kapacitáskorlátozásokon, a szolgáltatásdifferenciáláson stb. – keresztül nehezedő nemzetközi 
nyomást.
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Módosítás 573
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 
vett piacot és a termékpiacot, az ágazatban 
tapasztalható nemzetközi versenyt;

c) a piac jelenlegi és tervezett szerkezetét, 
a földrajzi értelemben vett piacot és a 
termékpiacot, az ágazatban tapasztalható 
nemzetközi versenyt;

Or. en

Indokolás

A következményes kibocsátás kockázata akkor merül fel, ha az EU-n belüli és kívüli 
termelőkre nem ugyanazok a korlátozások vonatkoznak a szén-dioxid tekintetében, jóllehet a 
Bizottság javaslata korlátozza a következményes kibocsátás kockázatának elemzését a 
Közösségen kívüli, a széndioxid-kibocsátás szempontjából kevésbé hatékony létesítményekkel 
szemben, valamint nem veszi figyelembe az Európán kívülről érkező szállításokból fakadó
CO2-kibocsátást. Ez a módosítás az uniós és nem uniós termelés közötti egyenlő 
versenyfeltételek biztosításához szükséges.

Módosítás 574
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 
vett piacot és a termékpiacot, az ágazatban 
tapasztalható nemzetközi versenyt;

c) a piac jelenlegi és tervezett szerkezetét, 
a földrajzi értelemben vett piacot és a 
termékpiacot, az ágazatban tapasztalható 
nemzetközi versenyt;

Or. en
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Indokolás

A következményes kibocsátás kockázata akkor merül fel, ha az EU-n belüli és kívüli 
termelőkre nem ugyanazok a korlátozások vonatkoznak a szén-dioxid tekintetében, jóllehet a 
Bizottság javaslata korlátozza a következményes kibocsátás kockázatának elemzését a 
Közösségen kívüli, a széndioxid-kibocsátás szempontjából kevésbé hatékony létesítményekkel 
szemben, valamint nem veszi figyelembe az Európán kívülről érkező szállításokból fakadó
CO2-kibocsátást. Ez a módosítás az uniós és nem uniós termelés közötti egyenlő 
versenyfeltételek biztosításához szükséges.

Módosítás 575
Philippe Busquin

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a CO2-költségek villamosenergia-
árakban való érvényesítésének az érintett 
ágazatra vagy alágazatra gyakorolt 
hatását.

Or. en

Módosítás 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - da pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a CO2-költségek villamosenergia-
árakban való érvényesítésének az érintett 
ágazatra vagy alágazatra gyakorolt 
hatását.

Or. en



PE409.657v01-00 92/94 AM\734873HU.doc

HU

Indokolás

Az arra vonatkozó döntéshozatali eljárásnak, hogy mely ágazatok lehetnek kitéve a 
következményes kibocsátásnak, valamint hogy milyen intézkedéseket kell megtenni, 
átláthatónak kell lennie és azt az érintett ágazatokkal konzultálva kell lefolytatni, valamint 
annak figyelembe kell vennie az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerbe való felvétel 
közvetlen hatását és a CO2-költségek villamosenergia-árakban való érvényesítésének
közvetett hatását is.

Módosítás 577
Philippe Busquin

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a szén-
dioxid-kibocsátási egységek nagyobb ára 
miatti visszaesésére vonatkozó becslések 
vagy a létesítmények jövedelmezősége 
alapján.

Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a 
széndioxid-kibocsátási egységek ára miatti
visszaesésére vonatkozó becslések vagy az
érintett ágazatok jövedelmezősége alapján.

Or. en

Módosítás 578
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 bekezdés - 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ágazatok első albekezdés szerinti 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi a Közösség 
nyersanyagellátása biztosításának 
szükségességét is. Ez különösen azokra a 
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nyersanyagokra érvényes, amelyek 
szűkösen állnak az európai ipari 
vállalatok rendelkezésére.

Or. de

Indokolás

A nyersanyagok a Közösség sikeres gazdasági fejlődésének fontos tényezői. Az EU-ban már 
jelenleg is csak szűkösen rendelkezésre álló nyersanyagokkal kapcsolatos helyzet a 
nemzetközi versenyképesség tekintetében központi jelentőségű az európai kulcsiparágak 
számára.

Módosítás 579
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az új piaci információk alapján az 
Ia. mellékletben nem szereplő bármely 
ágazatnak kérheti a Bizottságtól, hogy 
újból vegye fontolóra azt, hogy az ágazatot 
a következményes kibocsátásra 
érzékenynek tekinti-e.

Or. en

Indokolás

Ha a piaci információk azt mutatják, hogy következményes kibocsátás történik a 
következményes kibocsátás szempontjából eleddig érzékenynek nem tekintett ágazatokban, 
akkor egyfajta jogorvoslatnak kell rendelkezésre állnia anélkül, hogy a következő hároméves 
felülvizsgálatot meg kellene várni.
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Módosítás 580
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk - 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Ha egy tagállam megtagadja, hogy az 
[erőfeszítések megosztásáról szóló 
határozat szerinti] megfelelési 
mechanizmus alapján, az említett 
határozat 5a. cikkében meghatározott
pénzbírságot fizessen, az adott évben a 
kibocsátáscsökkentési hiánynak megfelelő 
mennyiségű kibocsátási egységet tartanak 
vissza a KFÜJ-ben, és azokat nem adják 
ki az érintett tagállamnak mindaddig, 
amíg a tagállam meg nem fizeti a 
meghatározott pénzbírságot.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás garantálja, hogy a tagállamok betartsanak egy szankciórendszert az 
erőfeszítések megosztására vonatkozó határozat szerinti tagállami megfelelésre vonatkozóan.
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