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Módosítás 824
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Tanács határozottan 
elkötelezte magát amellett, hogy 2020-ra a 
Közösség legalább 20%-kal, illetve –
amennyiben más fejlett országok is 
vállalják a kibocsátások hasonló 
csökkentését, valamint a gazdaságilag 
fejlettebb fejlődő országok 
kötelezettségeikhez és lehetőségeikhez 
mérten szintén megfelelően hozzájárulnak 
a folyamathoz – 30%-kal az 1990. évi szint 
alá csökkenti az üvegházhatású gázok 
teljes kibocsátását. 2050-re az 
üvegházhatású gázok globális kibocsátását 
legalább 50%-kal az 1990. évi szint alá kell 
csökkenteni. Minden gazdasági ágazatnak 
hozzá kell járulnia az említett 
kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez.

(3) Az Európai Tanács határozottan 
elkötelezte magát amellett, hogy 2020-ra a 
Közösség legalább 20%-kal, illetve –
amennyiben más fejlett országok is 
vállalják a kibocsátások hasonló 
csökkentését, valamint a gazdaságilag 
fejlettebb fejlődő országok 
kötelezettségeikhez és lehetőségeikhez 
mérten szintén megfelelően hozzájárulnak 
a folyamathoz – 30%-kal az 1990. évi szint 
alá csökkenti az üvegházhatású gázok 
teljes kibocsátását. 2050-re az 
üvegházhatású gázok globális kibocsátását 
legalább 50%-kal az 1990. évi szint alá kell 
csökkenteni. Minden gazdasági ágazatnak, 
beleértve a hajózást és a repülést is, hozzá 
kell járulnia az említett 
kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez, 
beleértve a szállítást és a légi közlekedést 
is. A légi közlekedés hozzájárul a 20%-kos 
és 30%-kos csökkentéshez a közösségi 
rendszerbe való integrálása révén. A 
Bizottságnak a szállítás közösségi 
rendszerbe való integrálásának 
praktikusságára irányuló további 
vizsgálatától függően, illetve a Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezet és az Egyesült 
Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének mechanizmusain 
keresztül működő globális európai 
kibocsátás-kereskedelmi rendszer 
közeljövőbeni hiánya fényében fontolóra 
kell venni a szállítás közösségi rendszerbe 
való integrálását.

Or. en
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Módosítás 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 
helyettesítő megoldásokra, az alternatív
termelési eljárásokra, a biomassza 
felhasználására, a megújuló 
energiaforrásokra és az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítésére és tárolására. 
Ezek a szabályok nem ösztönözhetik a 
kibocsátás növelését, és biztosítaniuk kell, 
hogy az érintett kibocsátási egységek egyre 
növekvő hányadát árverés útján értékesítik. 
A kiosztandó mennyiségeket a piac 
megfelelő működése érdekében a 
kereskedelmi időszak kezdete előtt 
rögzíteni kell. A kiosztásnak meg kell 
akadályoznia a verseny indokolatlan 
torzulását az ipari létesítményeknek 
szállított villamos energia és távhő piacain. 
Az említett szabályoknak az átmenetileg 
ingyenes kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat 
a kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok és ágazatspecifikus 
referenciaértékek szerint kell 
meghatározni. E szabályoknak világosan 
meg kell határozniuk az ágazati 
referenciaértékek kijelölésére szolgáló 
eljárást, szükség szerint figyelemmel kell 
lenniük az üvegházhatást okozó gázokkal 
kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 
helyettesítő megoldásokra, az alternatív 
termelési eljárásokra, a biomassza 
felhasználására, a megújuló 
energiaforrásokra és az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítésére és tárolására. 
Ezek a szabályok nem ösztönözhetik a 
kibocsátás növelését, és biztosítaniuk kell, 
hogy az érintett kibocsátási egységek egyre 
növekvő hányadát árverés útján értékesítik. 
A kiosztandó mennyiségeket a piac 
megfelelő működése érdekében a 
kereskedelmi időszak kezdete előtt 
rögzíteni kell. A kiosztásnak meg kell 
akadályoznia a verseny indokolatlan 
torzulását az ipari létesítményeknek 
szállított villamos energia és távhő piacain. 
Az említett szabályoknak az átmenetileg 
ingyenes kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat 
a kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
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2020-ban megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni. Az egyes ágazatokra 
vonatkozó referenciaértékek 
meghatározására szolgáló elvek rögzítése 
során a Bizottságnak konzultálnia kell az 
érintett ágazatokkal.

Or. en

Indokolás

A referenciaértékek kijelölésére szolgáló elveket az érintett ágazatoknak jóvá kell hagyniuk, 
illetve tükrözniük kell az adott ágazat jelenlegi kibocsátását és a csökkentést lehetővé tevő 
műszaki megoldásokat. A BREF anyagok referenciadokumentumként szolgálnak ebben az 
eljárásban. A „villamos energia és a távhő piaca torzulásainak" elkerülésére irányuló előírás 
nem akadályozhatja a meglévő CHP-erőművek szabad kiosztását, illetve a villamos energia 
önellátását.

Módosítás 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2°C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat 
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2°C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat 
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
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hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. A következményes 
kibocsátás elleni fellépésként a Közösség 
100%-os mértékig ingyenes kiosztásban 
fogja részesíteni az adott feltételeket 
teljesítő ágazatokat és alágazatokat. Az 
említett ágazatok és alágazatok 
meghatározását, valamint a szükséges 
intézkedéseket ismételten értékelik majd, 
biztosítva, hogy cselekvésre csak a 
szükséges esetben kerüljön sor, és 
elkerülendő a túlkompenzációt. Azoknak 
az ágazatoknak és alágazatoknak az 
esetében, ahol alappal feltehető, hogy a 
következményes kibocsátás kockázata más 
módon nem zárható ki, és ahol a 
hatékonyan termelt villamos energiára 
fordítják a termelési költségek nagy 
hányadát, az intézkedés során – a teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 
megváltoztatása nélkül – figyelembe 
vehető a termelési folyamat során 
elfogyasztott villamos energia mennyisége.

hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. A következményes 
kibocsátás elleni fellépésként a Közösség a 
közvetlen kibocsátások 100%-áig ingyenes 
kiosztásban fogja részesíteni az adott 
feltételeket teljesítő ágazatokat és 
alágazatokat. Az említett ágazatok és 
alágazatok meghatározása, valamint a 
szükséges intézkedések biztosítják, hogy 
cselekvésre csak a szükséges esetben 
kerüljön sor, és elkerülik a 
túlkompenzációt. Azoknak az ágazatoknak 
és alágazatoknak az esetében, ahol alappal 
feltehető, hogy a következményes 
kibocsátás kockázata a szén-dioxiddal 
kapcsolatos költségek villamosenergia-
árakba való beépülésének is 
tulajdonítható, és ahol a hatékonyan 
felhasznált villamos energiára fordítják a 
termelési költségek nagy hányadát, a 
következményes kibocsátás kockázatának 
csökkentésére irányuló 10. cikk szerinti
intézkedés során figyelembe kell venni 
továbbá a szén-dioxidddal kapcsolatos 
költségeknek a termelési folyamat során 
elfogyasztott villamos energia 
mennyiségébe való beépülése közvetett 
hatását és ennek szerepelnie kell az 
ágazatok és alágazatok teljes 
kiosztásában.

Or. en

Indokolás

E javasolt intézkedés által érintett ágazatok a nemzetközi versenynek kitett ágazatok, illetve 
azok, amelyek a villamosenergia-ellátásban a szén-dioxid-kibocsátás növekvő költségét nem 
tudják fogyasztóikra hárítani.  Néhány érintett ágazatban a közvetett kibocsátások mértéke a 
közvetlen kibocsátások hatszorosát is eléri. Ezeket a hatásokat figyelembe kell venni, 
amennyiben az érintett ágazatok folytatni kívánják európai működésüket. A „teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség megváltoztatása nélkül” meghatározás félreérthető és törölni 
kell, mivel az EU-ban kiadott engedélyek összes mennyiségét az irányelv határozza meg.
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Módosítás 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb 
2010. június 30-ig meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes kiosztásban 
részesülhetnének, vagy be lehetne vezetni
egy hatékony szén-dioxid-kiegyenlítő 
rendszert, amely egyenlő elbánásban 
részesítené a Közösség területén működő, 
jelentős következményes kibocsátási 
kockázattal járó létesítményeket és a 
harmadik országbeli hasonló 
létesítményeket. Egy ilyen rendszer olyan 
követelményeket alkalmazhatna az 
importőrökre vonatkozóan, amelyek 
nem lennének kevésbé kedvezőek, mint 
az Európai Unióban működő 
létesítményekre alkalmazott előírások –
ilyen lehetne például a kibocsátási 
egységek leadásának kötelezővé tétele.

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2010
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb 
ezen irányelv hatályba lépését követő 6 
hónapon belül meg kell határoznia, hogy 
melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek és a 
szén-dioxiddal kapcsolatos költségek 
villamos áramba való beépülése közvetett 
hatásának a termékek árában megjelenő 
költségét a Közösségen kívül működő 
olyan létesítményekre, amelyek nem 
tesznek hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes kiosztásban 
részesülnének a közvetlen, és amennyiben 
indokolt, a közvetett kibocsátások 
tekintetében. Egyes ágazatok esetében be 
lehetne vezetni egy hatékony szén-dioxid-
kiegyenlítő rendszert, amely egyenlő 
elbánásban részesítené a Közösség 
területén működő, jelentős 
következményes kibocsátási kockázattal 
járó létesítményeket és a harmadik 
országbeli hasonló létesítményeket. Egy 
ilyen rendszer olyan követelményeket
alkalmazhatna az importőrökre 
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Az intézkedéseknek minden esetben 
összhangban kellene állniuk az Egyesült 
Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének elveivel, különösen a 
közös, de differenciált felelősség és 
lehetőségek elvével, tekintettel a 
legkevésbé fejlett országok helyzetére. Az 
intézkedésnek továbbá összhangban kell 
állnia a Közösség nemzetközi 
kötelezettségeivel, a WTO-egyezményt is 
beleértve.

vonatkozóan, amelyek nem lennének 
kevésbé kedvezőek, mint az Európai 
Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek 
leadásának kötelezővé tétele. Az 
intézkedéseknek minden esetben 
összhangban kellene állniuk az Egyesült 
Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének elveivel, különösen a 
közös, de differenciált felelősség és 
lehetőségek elvével, tekintettel a 
legkevésbé fejlett országok helyzetére. Az 
intézkedésnek továbbá összhangban kell 
állnia a Közösség nemzetközi 
kötelezettségeivel, a WTO-egyezményt is 
beleértve.

Or. en

Indokolás

Az iparnak tisztán kell látnia egyrészt, hogy mely ágazatok és alágazatok esnek majd ezen 
kötelezettségvállalás alá, másrészt a lehető leghamarabb ismernie kell a lehetséges 
intézkedéseket, hogy felkészíthesse az érintett gyárakat a jövőbeli működésre vagy a 
bezárásra. Az intézkedéseknek egyaránt figyelembe kell venniük a szén-dioxiddal kapcsolatos 
költségek beépülésének közvetlen és közvetett hatását a súlyos következményeskibocsátás-
kockázat kezelése érdekében. A szén-dioxid-kiegyenlítő rendszer nem lesz megfelelő megoldás 
minden ágazat részére.
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