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RÖVID INDOKOLÁS

2005. január 1-jén kezdte meg működését az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi 
rendszere, amely az EU éghajlat-politikájának fő mozgatórugója és egyik legfontosabb 
eszköze, mivel gazdaságilag hatékony módon képes abszolút értékben kibocsátáscsökkentést 
elérni. Az irányelv módosítását a Bizottság az Európai Tanács felkérése nyomán készítette el 
a kibocsátás-kereskedelmi rendszer biztonságának és kiszámíthatóságának növelése 
érdekében. Az irányelv különösen a tüzelőberendezésekre vonatkozó értelmezés kodifikálását 
célozza meg annak érdekében, hogy véget vessen az irányelv tárgyi hatálya körüli 
következetlen alkalmazásnak, amelyet a 2013 utáni időszakra új ágazatokra és gázokra 
kellene kiterjeszteni. Az üvegházhatást okozó gázok kereskedelme elsősorban a nemzeti 
kormányokat és az országok regionális csoportosulásait érinti. Első látásra ez nem érinti 
közvetlenül a helyi hatóságokat. Ez azonban nagyon szűk látókörre vallana,  mivel a piacon 
megjelenő tüzelőberendezések egy-egy tagállam egyik vagy másik régiójában találhatók meg, 
és ezek a változó energiaforrásokhoz való alkalmazkodó készségük hatékonysága, valamint az 
üvegházhatásúgáz-piactól való függőségük és a piacon való folyamatos kereskedelmük 
tekintetében közvetlen hatással lesznek a helyi környezetre, a gazdasági fejlődésre, a 
társadalmi kohézióra és a foglalkoztatottsági szintre.

A Bizottság javaslata a nemzetközi egyezmények szerves részét képező, műszaki jellegű, 
aprólékos dokumentum.

Amint arra Hübner biztos már többször is rámutatott, az új szabályok értelmében és a 2007–
2013 közötti időszak során az európai regionális fejlesztési politika fontos szerepet játszik a 
fenntartható, versenyképes és biztonságos energia finanszírozásában és támogatásában. A 
2007–2013 közötti programozási időszakban a kohéziós politika a jelenleginél is nagyobb 
mértékben fog hozzájárulni a biztonságosabb és fenntarthatóbb energiaforrások biztosítása 
által jelentett kihívással való szembenézéshez. Konkrét pénzügyi értelemben „a kohéziós 
politika keretében a megújuló energia és az energiahatékonyság területén történő 
befektetésekre 15,2 milliárd euró támogatás jutott”.

Figyelembe véve e hatalmas beruházásokat, valamint azért, hogy lehetőséget teremtsenek az 
érintett régiók számára az uniós strukturális alapokból finanszírozott befektetések és a 
területükön található, hasonló beruházásokból részesülő tüzelőberendezések teljesítménye 
közötti kapcsolat felügyeletére, az előadó azt javasolja, hogy a regionális fejlesztési alapokért 
felelős regionális hatóságokat és a helyi közigazgatási szerveket tájékoztassák:

 a területükön megtalálható berendezésekkel történt kereskedelmi műveletekről; hogy a 
regionális alapból származó, a létesítményüzemeltető cégek támogatására szánt 
kiadások hatásvizsgálatát elvégezhessék annak érdekében, hogy az általuk használt 
technológiát tisztává, illetve megújuló energiaforrásokat felhasználóvá alakítsák át.

A Parlament nemrég rámutatott arra1, hogy számos uniós térség – különösen azok, amelyek fő 
bevétele a turizmusból származik – rendkívüli mértékben függ az olcsó légi közlekedéstől e 
rendkívül fontos iparág folyamatos sikere érdekében. Így Ciprus, Görögország, Málta és az 
Unió legkülső régiói az éghajlatváltozás hatásait enyhítő hatékony intézkedések és a 
                                               
1 Lásd Sudre asszony a legkülső régiók stratégiájáról szóló jelentését
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fenntartható olcsó légi közlekedés közötti megfelelő egyensúly biztosításában érdekeltek.

Az első kereskedelmi időszak legfrissebb tapasztalatai azt mutatták, hogy az engedélyek 
árában drámai különbségek lehetnek, ami bizonytalanságot okoz azok számára, akik az 
energiamegtakarításba vagy a megújítható projektekbe való befektetést fontolgatják, ez pedig 
kevésbé vonzóvá teszi az ilyen befektetéseket.  Az új rendszerbe bele kell tartozniuk olyan 
intézkedéseknek, amelyek megnehezítik a spekulációt, aminek az élelmiszerpiactól az 
olajpiacig szerzett tapasztalataink alapján rendkívül káros hatásai lehetnek.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) [A kiosztás szempontjából a légi 
közlekedés esetében alkalmazott 
megközelítésnek – nem úgy, mint a 
villamosenergia-termelők esetében – meg 
kell egyeznie az átmeneti ingyenes 
kiosztásban részesülő más iparágak 
tekintetében javasolt megközelítéssel. Azaz 
a kibocsátási egységek 80%-át 2013-ban 
ingyenesen kell kiosztani oly módon, hogy 
ezt követően a légi közlekedésre vonatkozó 
ingyenes kiosztás évente egyenlő 
összegekkel csökkenjen, majd 2020-ban 
megszűnjön. A Közösségnek és a 
tagállamoknak továbbra is törekedniük kell 
globális intézkedések elfogadására a légi 
közlekedésből származó üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése 
érdekében, és a közösségi rendszer 
következő felülvizsgálatának részeként át 
kell tekinteniük az említett ágazat 
helyzetét.]

(33) [A kiosztás szempontjából a légi 
közlekedés esetében alkalmazott 
megközelítésnek tükröznie kell, hogy 
közép- és hosszú távon képes helyettesítő 
tüzelőanyagokat találni. Azaz a 
kibocsátási egységek 80%-át 2013-ban 
ingyenesen kell kiosztani oly módon, hogy 
ezt követően a légi közlekedésre vonatkozó 
ingyenes kiosztás évente egyenlő 
összegekkel csökkenjen, majd 2020-ban 
megszűnjön. A Közösségnek és a 
tagállamoknak továbbra is törekedniük kell 
globális intézkedések elfogadására a légi 
közlekedésből származó üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése 
érdekében, és a közösségi rendszer 
következő felülvizsgálatának részeként át 
kell tekinteniük az említett ágazat 
helyzetét. Ezen irányelv az Unió legkülső 
régióiban és a szigeteken, ideértve a kis 
szigeteken fekvő tagállamokat is, történő 
alkalmazását hatásvizsgálatnak kell 
megelőznie. Ha a hatásvizsgálat azt 
mutatja ki, hogy az irányelv alkalmazása 
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negatív hatással lehet a társadalomra és a 
gazdaságra, a Bizottságnak e hatásokat 
enyhítő intézkedéseket kell elfogadnia.]

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Míg az első kereskedelmi időszakban 
gyűjtött tapasztalatok feltárják a közösségi 
rendszer lehetőségeit, a második 
kereskedelmi időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási tervek véglegesítése pedig 2012-
re jelentős kibocsátáscsökkenést 
eredményez majd, a felülvizsgálat 
megerősítette, hogy a 
kibocsátáskereskedelemből származó 
előnyök jobb kiaknázása, a belső piac 
torzulásának megakadályozása és a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerek 
összekapcsolásának megkönnyítése 
érdekében feltétlenül szükség van egy 
összehangoltabb kibocsátáskereskedelmi 
rendszer létrehozására. Továbbá jobb 
tervezhetőséget kell biztosítani, valamint új 
ágazatok és gázok bevonásával bővíteni 
kell a rendszer hatókörét a szükséges 
befektetések ösztönzéséhez 
elengedhetetlen szén-dioxidár-jelzés 
megerősítése, valamint újabb 
kibocsátáscsökkentési lehetőségek 
felkínálása céljából, ami a 
kibocsátáscsökkentés összköltségének 
mérséklését és a rendszer nagyobb 
hatékonyságát eredményezi.

(7) Míg az első kereskedelmi időszakban 
gyűjtött tapasztalatok feltárják a közösségi 
rendszer lehetőségeit, a második 
kereskedelmi időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási tervek véglegesítése pedig 2012-
re jelentős kibocsátáscsökkenést 
eredményez majd, a felülvizsgálat 
megerősítette, hogy a 
kibocsátáskereskedelemből származó 
előnyök jobb kiaknázása, a spekuláció 
lehetőségeinek csökkentése, a belső piac 
torzulásának megakadályozása és a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerek 
összekapcsolásának megkönnyítése 
érdekében feltétlenül szükség van egy 
összehangoltabb kibocsátáskereskedelmi 
rendszer létrehozására. Továbbá jobb 
tervezhetőséget kell biztosítani, valamint új 
ágazatok és gázok bevonásával bővíteni 
kell a rendszer hatókörét a szükséges 
befektetések ösztönzéséhez 
elengedhetetlen szén-dioxidár-jelzés 
megerősítése, valamint újabb 
kibocsátáscsökkentési lehetőségek 
felkínálása céljából, ami a 
kibocsátáscsökkentés összköltségének 
mérséklését és a rendszer nagyobb 
hatékonyságát eredményezi.

Or. en
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
biztosítaniuk kell, hogy a regionális 
hatóságok a körzetükben megtalálható 
létesítményekre vonatkozó fontosabb 
információkhoz hozzájussanak, hogy az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
illetve a Kohéziós Alapból származó, a 
létesítményüzemeltetők támogatására 
szánt kiadások hatásvizsgálatát 
elvégezhessék annak érdekében, hogy az 
általuk használt technológiát tisztává, 
illetve megújuló energiaforrásokat 
felhasználóvá alakítsák át.

Or. en
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