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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2003/87/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és 
kiterjesztése tekintetében történő módosítására irányuló javaslatról
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0016),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 175. cikkének (1) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-
0043/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a Regionális Fejlesztési 
Bizottság véleményére (A6-0000/2008), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

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 

(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 
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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.

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. A 
repülés 20%-kal járul hozzá és ez 30%-kal 
csökkenhet a közösségi rendszerbe való 
integrálása révén. Amíg a hajózás nem 
válik a közösségi rendszer részévé, aminek 
2015-ig kell megtörténnie, a hajózás 
kibocsátását szerepeltetni kell a 
tagállamok arra irányuló erőfeszítéseiről 
szóló határozatban, hogy 2020-ig 
teljesítsék az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
közösségi kötelezettségvállalásokat.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Tekintettel a globális erdőirtás 
kiterjedtségére és sebességére, fontos, 
hogy a közösségi rendszerben az 
árverésekből származó bevételeket az 
erdők pusztulásának megakadályozására, 
valamint a fenntartható erdősítés és az 
erdők újratelepítésének támogatására 
használjuk fel. Az EU-nak egy
nemzetközileg elismert rendszer 
létrehozásán kell dolgoznia, amely 
csökkenti az erdőirtás mértékét, és 
támogatja az erdősítést és az erdők 
újratelepítését.  A hozzájárulásokat a 
tagállamoknak kell biztosítaniuk a „részt 
venni szándékozók koalíciója” alapján 
egy uniós vagy nemzetközi alap számára, 
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amely hatékonyan tudja elkölteni a pénzt 
erre a célra és más nemzetközi célokra.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Következésképpen 2013-tól 
főszabályként a teljes mennyiséget árverés 
útján kell értékesíteni a villamosenergia-
ágazat esetében, figyelembe véve annak 
lehetőségeit a szén-dioxid-kibocsátás 
növekvő költségének áthárítására, továbbá 
a szén-dioxid-elkülönítésre és -tárolásra 
nem adható ingyenes kiosztás, mivel ezt a 
tevékenységet azzal kell ösztönözni, hogy 
a tárolt kibocsátások ellenében nem kell 
kibocsátási egységeket leadni. A verseny 
torzulásának megakadályozása érdekében a 
villamosenergia-termelők a 2004/8/EK 
irányelvben meghatározott nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelési rendszerekben 
előállított hőre vonatkozóan ingyenes 
kiosztásban részesülhetnek akkor, ha a más 
ágazatok létesítményei által előállított ilyen 
hőre vonatkozóan ingyenes kiosztásra 
került sor.

(16) Következésképpen 2013-tól 
főszabályként a teljes mennyiséget árverés 
útján kell értékesíteni a villamosenergia-
ágazat esetében, figyelembe véve annak 
lehetőségeit a szén-dioxid-kibocsátás 
növekvő költségének áthárítására.
Amennyiben a villamosenergia-termelők a 
2004/8/EK irányelvben meghatározott 
nagy hatékonyságú kapcsolt 
energiatermelés révén fűtenek vagy 
hűtenek is, a villamosenergia-termelők a 
verseny torzulásának megakadályozása 
érdekében az előállított hőre vagy hűtésre
vonatkozóan ingyenes kiosztásban 
részesülnek, mivel a szén-dioxid-
kibocsátás költségei megnövekedtek. 

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A szén-dioxid megkötést és tárolást 
hosszú távon leginkább az ösztönzi, hogy 
kibocsátási egységeket nem kell leadni a 
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tartósan tárolt szén-dioxid után. Ráadásul 
az első kereskedelmi rendszerek 
létrejöttének meggyorsítása érdekében az 
árverésből származó bevételeket fel kell 
használni és az új belépők tartalékából 
további egységeket kell adni az Unióban 
vagy az éghajlatváltozásról szóló jövőbeli 
nemzetközi egyezményt aláíró harmadik 
bármely országban létrejövő első 12 ilyen 
létesítmény számára.

Or. en

Módosítás 5

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. 

(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. 
Annak ellenére, alternatív előállítási 
eljárásként rendelkezésre áll az 
elektromos ívkemence is, a harmonizált 
szabályoknak figyelembe kell venniük azt 
a kibocsátást is, amely az oxigénbefúvásos 
kemencékből származó éghető 
hulladékgázok felhasználásával jár, 
amennyiben nem lehet elkerülni 
hulladékgázok képződését az acél 
befúvásos kemencékben történő elállítási 
folyamata során;  e tekintetben a 
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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.

szabályok rendelkezhetnek arról, hogy a 
gázokat kibocsátó befúvásos kemencék 
számára ingyenesen osszanak ki 
kibocsátási egységeket. 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, távhő és hűtés piacain. Meg kell 
továbbá akadályoznia az ugyanazon 
üzemeltető által működtetett 
létesítményekben, illetve a kiszervezett 
létesítményekben végzett ipari 
tevékenységek közötti verseny 
indokolatlan torzulását.  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.

Or. en

Módosítás 6

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, 

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
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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 
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.

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 széndioxid-
kibocsátási korlátozások, a kevésbé szén-
dioxid-hatékony létesítményekből 
származó üvegházhatású gázok 
kibocsátásának emelkedésével járhat 
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
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.

Or. en
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008–2012. 
időszakban elfogadott projekttípusokból 
származó – CER-eket és ERU-kat a 2008–
2012. időszakban számukra engedélyezett 
szintből megmaradt rész erejéig. Mivel a 
tagállamok megmaradt CER- és ERU-
készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

(22) Az Eu és más országok 
kibocsátáskereskedelmi rendszerének meg 
ösztönöznie kell az éghajlatváltozás elleni 
harcban konstruktívan részt vevő 
országok projektjei révén törtnő valódi, 
ellenőrizhető, pótlólagos és tartós 
kibocsátáscsökkentésből származó 
kreditek keresletét.  Amennyiben egy adott 
ratifikálja a jövőbeli nemzetközi 
szerződést az éghajlatváltozásról, minden 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
elfogadhatna tőle aranystandard jellegű 
krediteket.  A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják az
aranystandard-típusú CER-eket és ERU-
kat. Az üzemeltetők számára lehetővé kell 
tenni, hogy kibocsátásaik átlagosan 5%-
áig felhasználhassák e krediteket a 2013-
tól 2020-ig terjedő időszakban, 
amennyiben 2005-ös kibocsátásukhoz 
képest ERU-ik és CER-eik kevesebb mint 
6,5%-át használják fel a 2008–2012-es 
időszakban, és jogosultságukat nem viszik 
át a 11a. cikk (2) bekezdése alapján. Ez 
biztosítja, hogy az üzemeltetők a 2008–
2012-es időszakban jelentősen 
csökkentsék kibocsátásukat a 2005-ös 
szinthez képest. Lehetővé teszi továbbá 1,9 
milliárd tonna felhasználását a 2008–
2020 közötti időszakban, és a bizottsági 
javaslathoz képest további 500 millió 
tonnát tesz ki, ami az erőfeszítések 50%-át 
teszi ki. Mivel a tagállamok megmaradt 
CER- és ERU-készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
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vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Mivel a rendszeren belül meg kell tartani a nagy mértékű rugalmasságot, fontos, hogy a 
JI/CDM (együttes végrehajtás/tiszta fejlesztési mechanizmus) projektekre is vonatkozzon 
néhány szabály és norma a valódi és ellenőrizhető kibocsátáscsökkentés érdekében. 

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Amint létrejön egy, az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodás, a harmadik országokból 
származó CDM-egységeket csak akkor 
szabad a közösségi rendszerbe befogadni, 
ha az említett országok megerősítették a 
nemzetközi megállapodást.

(25) Amint a Közösség ratifikál egy, az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodást, és a jelenleg a közösségi 
rendszerben megvalósuló további 
csökkentések felét kitevő további kreditek 
válnak felhasználhatóvá, az üzemeltetők 
rendelkezésére álló aranystandard jellegű 
CER-eket és ERU-kat 5%-kal meg lehet 
növelni.

Or. en
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2003/87/EK irányelv
1 cikk – új bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendelkezik továbbá arról, hogy a 
veszélyes éghajlatváltozás elkerüléséhez 
tudományos alapon szükségesnek tartott 
csökkentéshez való hozzájárulás érdekében 
fokozni kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentését.

Rendelkezik továbbá arról, hogy a 
veszélyes éghajlatváltozás elkerüléséhez 
tudományos alapon szükségesnek tartott 
csökkentéshez való hozzájárulás érdekében 
fokozni kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentését. A Közösség 
lépéseket tesz az 1990-es szinthez képest 
30%-kal való csökkentés érdekében, 
amely akkor valósítandó meg, ha a 
Közösség ratifikálja a jövőbeli 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
egyezményt.

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont
2003/87/EK irányelv
3 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) »új kibocsátó«: olyan, az I. mellékletben 
felsoroltak közül egy vagy több 
tevékenységet folytató létesítmény, amely 
a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
létesítményjegyzék Bizottságnak való 
megküldését követően üvegházhatású gáz 
kibocsátására vonatkozó engedélyt 
szerzett;

h) az „új kibocsátó”olyan, az I. 
mellékletben felsoroltak közül egy vagy 
több tevékenységet folytató létesítmény, 
amely jellegének vagy működésének 
változása, illetve kapacitásának jelentős 
bővítése folytán a 11. cikk (1) 
bekezdésében előírt létesítményjegyzék
Bizottságnak való megküldését követően 
üvegházhatású gáz kibocsátására 
vonatkozó engedélyt szerzett, vagy 
módosították engedélyét;
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Or. en

Indokolás

A jelenlegi bizottsági javaslat szerint a kapacitásbővítés nem minősül új kibocsátónak. Ez 
különbséget jelent, hiszen csak az új létesítmények kapnak üvegházhatásúgázkibocsátás-
kredtieket, a kapacitásbővítés esetén pedig árverést kell igénybe venni.  A bizottsági javaslat 
egyenlőtlenséget okoz az új létesítmények  és a kapacitásbővítés között, és nem a 
leghatékonyabb megközelítés, ami potenciálisan akadályozza az innovációt a meglévő 
projektekben. 

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/87/EK irányelv
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási 
tervekről elfogadott bizottsági 
határozatokkal összhangban a tagállamok 
által kiadott teljes mennyiségek alapján –
2010. június 30-ig közzéteszi a 2013. évre 
vonatkozó kibocsátási egységek abszolút 
mennyiségét.

A Bizottság – a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási 
tervekről elfogadott bizottsági 
határozatokkal összhangban a tagállamok 
által kiadott vagy kiadandó teljes 
mennyiségek alapján – 2009. szeptember
30-ig közzéteszi a 2013. évre vonatkozó 
kibocsátási egységek abszolút 
mennyiségét.

Or. en

Indokolás

A tagállamok által a 2008–2012-es nemzeti kiosztási tervük alapján kiosztott kibocsátási 
egységeket 2010-ig véglegesíteni kell, ezért nem lehet későbbi az időpont.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2003/87/EK irányelv
9 a cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közösségi rendszerből a 27. cikk alapján 
kizárt létesítmények figyelembe vétele 
érdekében a kibocsátási egység teljes 
mennyiségét arányosan csökkenteni kell.

Or. en

Indokolás

Amenniyben a közösségi rendszerből kizárnak létesítményeket, a kibocsátási egységek 
mennyiségét arányosan csökkenteni kell a rendszer korlátainak tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok a 2013-tól kezdődő 
időszakokra a 10a. cikkel összhangban 
ingyenesen ki nem osztott valamennyi 
kibocsátási egységet árverés útján 
értékesítik. 2010. december 31-ig a 
Bizottság a benyújtott jelentések és a 10a. 
cikk (6) bekezdése alapján meghatározza 
és közzéteszi a kibocsátási egységek 2013. 
és 2020. között közösségi szinten árverésre 
bocsátandó előzetes teljes mennyiségét.

Or. en

Indokolás

Az európai kibocsátáskereskedelmi rendszer és az elektromos áram-ágazat számára 
kulcsfontosságú, hogy a 2013-tól érvényes kibocsátási egységek árverése jóval 2013. január 
1. előtt megtörténjen.
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Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 50%-át a 
tagállamoknak továbbítaniuk kell a „részt 
venni szándékozók koalíciója” alapján 
egy közösségi vagy nemzetközi alap 
számára a következő célok érdekében:

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

a) egy negyedét az alap erdőirtást 
megelőző, az újraerdősítést és az erdők 
újratelepítését támogató intézkedéseire 
azokban az országokban, amelyek aláírják 
a jövőbeli nemzetközi szerződést, 
figyelembe véve az alábbiakat:

- őslakos népek jogai és szükségletei;
- a biológiai sokféleség megőrzése; 
továbbáz
- az erdő erőforrásainak fenntartható 
használata;

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

b) egy negyedét a jövőbeli nemzetközi 
szerződést aláíró országok 
kibocsátáscsökkentésére, és az ezekbe az 
országokba irányuló 
technológiatranszferre, például a globális 
energiahatékonysági és megújuló energia 
alapon keresztül;

c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére c) felét az éghajlatváltozás hatásaihoz való 



PR\727283HU.doc 17/42 PE407.778v01-00

HU

és geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;

alkalmazkodás megkönnyítésére azokban 
az országokban, amelyek aláírják a 
jövőbeli nemzetközi szerződést az 
éghajlatváltozásról. 

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

Or. en

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az árverésekből származó bevételeket elvileg a jövő alacsony szénfelhasználású ágazatainak 
létrehozására és az érintett ágazatokba történő újraberuházásra kell felhasználni. 
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Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A tagállamok a 280/2004/EK határozat 
értelmében benyújtott jelentéseikben 
információt szolgáltatnak bevételeiknek a 
(3) és (3a) bekezdésben felsorolt célokra 
történő felhasználásáról.

Or. en

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az árverések nyílt, harmonizált, 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
lefolytatása érdekében a Bizottság 2010. 
szeptember 30-ig rendeletet fogad el az 
árverések időütemezéséről, igazgatásáról 
és egyéb vonatkozásairól.  Ennek 
érdekében a folyamatnak kiszámíthatónak 
kell lennie, különösen az árverések 
időzítése, ütemezése, valamint a 
rendelelkezésre álló volumen tekintetében.  
A Bizottság valamenni érintett féllel 
előzetesen konzultál az intézkedés 
megvalósítását megelőzően. Az 
árveréseket az alábbiak szerint kell 
megszervezni és lebonyolítani:
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a) az üzemeltetők, különösen pedig a 
közösségi rendszer hatálya alá tartozó kis-
és középvállalkozások tisztességes és 
egyenlő feltételekkel és teljes joggal részt 
vehetnek rajtuk;

b) a folyamatban való részvétel 
költséghatékony az üzemeltetők számára;
c) minden résztvevő ugyanazokhoz az 
információkhoz fér hozzá azonos időben; 
továbbá  
d) a résztvevők nem lehetetlenítik el az 
árverés lefolytatását. 

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

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek több iránymutatást kell tartalmaznia a Bizottság számára az (5) bekezdés 
szerint elfogadandó rendelkezés kapcsán. Elő kell írni a Bizottság számára, hogy a rendelet 
elkészítését megelőzően konzultáljon az érdekelt felekkel. Az árveréseknek azt is biztosítaniuk 
kellene, hogy a piac likvid mardjon, és hogy ne torzuljanak e jelenlegi másodlagos piacok.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok, konzultálva a 
Bizottsággal felhatalmazhatnak egy közös 
ügynökséget vagy intézményt arra, hogy 
részükről lebonyolítsák a kibocsátási 
engedélyek árverését. Egy közös 
ügynökség vagy intézmény által 
lebonyolított árverésekből származó 
bevételeket a (2) bekezdésnek megfelelően 
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az árveréseket követően lehető 
leghamarabb szét kell osztani a 
tagállamok között.

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni az elárverezendő kibocsátási engedélyek közösségi szintű teljes 
mennyiségét, és azt jelenteni kell a tagállamok számára, hogy a 10. cikk (2) bekezdése alapján 
ki tudják számolni az általuk árverésre bocsátható kibocsátási engedélyek mennyiségét. Az 
árverésről szóló jövőbeli bizottsági rendeletben figyelembe kell venni az árverések 
lebonyolításának komplexitását és adminisztratív költségeit a 27 tagállamban.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság 2011. június 30-
ig közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

(1) A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság 2010. december 
31-ig közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

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

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
harmonizált jelzőszámokat kell 
megállapítaniuk és biztosítaniuk kell, hogy 
a kiosztás módja ösztönözze az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása és 
az energiafelhasználás tekintetében 
hatékony műszaki megoldásokat és a 
kibocsátáscsökkentést, és ne ösztönözzön a 
kibocsátás növekedésére; ebből a célból a 
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leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység.

kiosztás során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat és
technológiákat, a helyettesítő 
megoldásokat, az alternatív termelési 
folyamatokat, a biomassza felhasználását, 
valamint az üvegházhatású gázok 
elkülönítését és tárolását. Az 
intézkedéseknek figyelembe kell venniük 
azt a kibocsátást is, amely az 
oxigénbefúvásos kemencékből származó 
éghető hulladékgázok felhasználásával 
jár, amennyiben nem lehet elkerülni 
hulladékgázok képződését az acél 
befúvásos kemencékben történő elállítási 
folyamata során;  e tekintetben a 
szabályok rendelkezhetnek arról, hogy a 
gázokat kibocsátó befúvásos kemencék 
számára ingyenesen osszanak ki 
kibocsátási egységeket. Harmadik 
feleknek történő eladásra szánt
villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység.

Ha és amikor a Közösség olyan 
nemzetközi éghajlat-változási egyezményt 
köt, amely az üvegházhatású gázok 
tekintetében a Közösségben 
megvalósulóval összemérhető mértékű 
kibocsátáscsökkentésre kötelez, akkor a 
Bizottság a fenti intézkedéseket 
felülvizsgálja annak érdekében, hogy 
ingyenes kiosztásra csak akkor kerülhessen 
sor, ha az az egyezményre figyelemmel 
teljes mértékben indokolt.

Ha és amikor a Közösség a jövőben olyan 
nemzetközi éghajlat-változási egyezményt 
köt, amely az üvegházhatású gázok 
tekintetében a Közösségben 
megvalósulóval összemérhető mértékű 
kibocsátáscsökkentésre kötelez, akkor a 
Bizottság a fenti intézkedéseket 
felülvizsgálja annak érdekében, hogy 
ingyenes kiosztásra csak akkor kerülhessen 
sor, ha az az egyezményre figyelemmel 
teljes mértékben indokolt.

Or. en

Indokolás

Annak az időpontnak az előrehozása, ameddig a Bizottságnak el kell fogadnia a kibocsátási 
egységek ingyenes kiosztására vonatkozó szabályokat. A 11. cikk (1) bekezdése arról 
rendelkezk, hogy a tagállamoknak 2011. június 30-ig be kell nyújtaniuk a Bizottság számára a 
létesítmények és az ingyenes kibocsátási egységeik végleges listáját. Mivel a tagállamoknak 
konzulálniuk kell a listájukon szereplő létesítményekkel és a közvéleménnyel, a javasolt 
időszak túl rövid. A villamosáram-értékesítők számára nem szabad ingyenes kibocsátási 
egységeket adni, hogy a villamosáram-piac ne torzuljon. Ösztönözni kell továbbá az 
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energiahatékonyságot az acéltermelésből számrazó hulladékgázok tekintetében.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

(2) A (3) és a (6a) bekezdésre is 
figyelemmel nem részesülhetnek ingyenes 
kiosztásban a villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

Or. en

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk 
a 2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(3) Amennyiben a hőenergiát vagy hűtést 
előállító termelők az (1) bekezdés alapján 
ingyenes kiosztásban részesülnek az 
általuk a 2004/8/EK irányelv értelmében 
vett nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés révén, gazdaságilag 
indokolt módon, kereslet kielégítése 
céljából folytatott hőtermelés tekintetében
– az egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülnek a saját maguk által 
felhasznált villamosáram-termelés 
tekintetében. 2013-tól kezdődően minden 
évben az e létesítmények számára e 
hőtermelés tekintetében kiosztott 
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kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

Or. en

Módosítás 22

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 ez időpontot 
megelőzően megkezdi a szén-dioxid 
kereskedelmi célú megkötését és geológiai 
tárolását, egy egységet biztosítva minden 
tonna tartósan tárolt szén-dioxid után 
2016-ig. A 12 létesítményről a Bizottság 
2013. január 1-jéig dönt. 
Ez a lehetőség minden uniós vagy a 
jövőbeli nemzetközi szerződést aláíró 
harmadik országbali létesítményre 
vonatkozik. 

Or. en

Módosítás 23

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 vagy 
alágazatokban működő üzemeltetők a (2)–
(6) bekezdéssel összhangban 
meghatározott mennyiség 100%-a erejéig 
ingyenes kiosztásban részesülhetnek.

Or. en

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 b cikk – bevezetés és első francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2011 júniusáig – a 
nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek a üvegházhatásúgáz-
kibocsátás globális mérséklésére gyakorolt 
hatására figyelemmel, valamennyi érintett 
szociális partnerrel folytatott konzultációt 
követően – analitikai jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben értékeli azon, előzetesen 
meghatározott energiaigényes ágazatok és 
alágazatok helyzetét, amelyekben a 
következményes kibocsátásnak nagy a 
kockázata. A Bizottság a jelentés 
kíséretében javaslatot terjeszthet elő 
különösen:

A Bizottság legkésőbb 2010. december 31-
ig – a nemzetközi tárgyalások eredményére 
és ezen eredményeknek az
üvegházhatásúgáz-kibocsátás globális 
mérséklésére gyakorolt hatására 
figyelemmel, valamennyi érintett szociális 
partnerrel folytatott konzultációt követően 
– analitikai jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
értékeli azon, előzetesen meghatározott 
energiaigényes ágazatok és alágazatok 
helyzetét, amelyekben nagy a kockázata
annak, hogy jelentősen csökken piaci 
részesedésük azon Közösségen kívüli 
országok kevésbé szén-dioxidhatékony 
létesítményei javára, amelyek nem 
vesznek részt a jövőbeli nemzetközi 
szerződésben (következményes 
kibocsátás). A Bizottság a jelentés 
kíséretében javaslatot terjeszthet elő 
különösen:

– az érintett ágazatok vagy alágazatok 
részére a 10a. cikk alapján ingyenesen 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítására;

– az érintett ágazatok vagy alágazatok 
részére a 10a. cikk alapján ingyenesen 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítására, fenntartása 
vagy növelése;

Or. en
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Indokolás

Fontos meghatározni a következményes kibocsátás mibenlétét annak meghatározása 
érdekében, hogy mely iparágak érintettek és milyen mértékben. Az ingyenes kibocsátási 
egységek mennyiségét csak a 2009. decemberi koppenhágai COP-15 tárgyalásokat követően 
lehet meghatározni, miután a Bizottság benyújtotta a következményes kibocsátásról szóló 
jelentését. Ezzel kapcsolatban jelenleg nem élhetünk előfeltevésekkel. 

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2011. szeptember 30-ig minden 
tagállam közzéteszi és megküldi a 
Bizottságnak a területén lévő, ezen 
irányelv hatálya alá tartozó létesítmények 
jegyzékét, valamint a 10a. cikk (1) 
bekezdésében előírt szabályokkal 
összhangban elvégzett számítás alapján a 
területén lévő létesítmények részére 
egyenként esetlegesen ingyenesen 
kiosztani kívánt kibocsátásiegység-
mennyiséget.

(1) 2011. június 30-ig minden tagállam 
közzéteszi és megküldi a Bizottságnak a 
területén lévő, ezen irányelv hatálya alá 
tartozó létesítmények jegyzékét tartalmazó 
nemzeti végrehajó intézkedéseit, valamint 
a 10a. cikk (1) bekezdésében előírt 
szabályokkal összhangban elvégzett 
számítás alapján a területén lévő 
létesítmények részére az időszak során
évente egyenként  ingyenesen kiosztani 
kívánt kibocsátásiegység-mennyiséget.

Or. en

Indokolás

A bekezdésnek egyérteművé kell tennie, hogy a lisátnak tartalmaznia kell a 2012. és 2020. 
között évente kiosztott mennyiségeket.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok ingyenesen csak a (2) 
bekezdés alapján oszthatnak ki 
kibocsátási egységeket, amennyiben a 
nemzeti végrehajtó intézkedéseket a 
Bizottság jóváhagyta.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak szerepet kell kapnia a nemzeti végrehajtó intézkedések jóváhagyásában, hogy 
tagállamok az ingyenes kiosztás szabályait konzisztensen alkalmazzák létesítményeikre.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóság minden évben 
február 28-ig kiadja az adott évben 
szétosztandó, a 10. és a 10a. cikkel 
összhangban kiszámított 
kibocsátásiegység-mennyiséget.

(2) Az illetékes hatóság, összhangban a 
nemzeti végrehajtási intézkedésekkel 
minden évben február 28-ig kiadja az adott 
évben szétosztandó, a 10. és a 10a. cikkel 
összhangban kiszámított 
kibocsátásiegység-mennyiséget.

Or. en

Indokolás

Időt kell biztosítani a jóváhagyási folyamatban a tagállamok számára, hogy módosítani 
tudják nemzeti végrehajtási intézkedéseiket, amennyiben a Bizottság visszautasította azokat.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az üzemeltetők – a 2008-tól 2012-ig 
terjedő időszakra vonatkozóan a 
tagállamok által részükre felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig – kérhetik az 
illetékes hatóságtól, hogy a közösségi 
rendszerben részt vevő valamennyi 
tagállam által a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak során elfogadott projekttípusokra
tekintettel a 2012-ig elért 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
ekért és ERU-kért 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységeket adjon ki részükre. 
Az illetékes hatóság ezt az átváltást 2014. 
december 31-ig kérésre végrehajtja.

(2) Az üzemeltetők – a 2008-tól 2012-ig 
terjedő időszakra vonatkozóan a 
tagállamok által részükre felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig – kérhetik az 
illetékes hatóságtól, hogy a közösségi 
rendszerben részt vevő valamennyi 
tagállam által a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak során elfogadott aranystandard
típusú projektekre tekintettel a 2012-ig 
elért kibocsátáscsökkentés alapján kiadott 
CER-ekért és ERU-kért 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységeket adjon ki részükre. 
Az illetékes hatóság ezt az átváltást 2014. 
december 31-ig kérésre végrehajtja.

Or. en

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a tagállamok által az 
üzemeltetők részére felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig az illetékes 
hatóságok lehetővé teszik, hogy az 
üzemeltetők a 2013 előtt megkezdett 
projektekre tekintettel a 2013-tól elérendő 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
eket 2013-tól érvényes kibocsátási 
egységekre cseréljék.

(3) A 2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a tagállamok által az 
üzemeltetők részére felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig az illetékes 
hatóságok lehetővé teszik, hogy az 
üzemeltetők a 2013 előtt megkezdett 
„aranystandard” típusú projektekre 
tekintettel a 2013-tól elérendő 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
eket 2013-tól érvényes kibocsátási 
egységekre cseréljék.

Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
a közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszak során elfogadott 

Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
a közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszak során elfogadott 
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valamennyi projekttípusra alkalmazni kell. valamennyi „aranystandard” típusú 
projektre alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
a közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszak során elfogadott 
valamennyi projekttípusra tekintettel 
kiadott CER-ekre kell alkalmazni 
mindaddig – de legkésőbb 2020-ig –, 
ameddig az érintett országok 
megállapodást nem ratifikálnak a 
Közösséggel.

Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
a közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszak során elfogadott 
valamennyi „aranystandard” típusú 
projektre tekintettel kiadott CER-ekre kell 
alkalmazni mindaddig – de legkésőbb 
2020-ig –, ameddig az érintett országok 
megállapodást nem ratifikálnak a 
Közösséggel.

Or. en

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (5) bekezdésben említett 
megállapodásokban rendelkezni kell a 
megújuló energiaforrások hasznosításával 
vagy az energiahatékonysággal 
kapcsolatos, a technológiaátadást és a 
fenntartható fejlődést előmozdító 
technológiákból származó egységeknek a 
közösségi rendszerben történő 

(6) Az (5) bekezdésben említett 
megállapodásokban rendelkezni kell a 
megújuló energiaforrások hasznosításával 
vagy az energiahatékonysággal 
kapcsolatos, a technológiaátadást és a 
fenntartható fejlődést előmozdító 
technológiákból származó egységeknek a 
közösségi rendszerben történő 
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felhasználásáról. Ezek a megállapodások 
rendelkezhetnek olyan projektekből 
származó egységek felhasználásáról is, 
amelyek esetében a figyelembe vett 
alapmennyiség kisebb a 10a. cikkben előírt 
intézkedések alkalmazásában az ingyenes 
kiosztás tekintetében figyelembe vett 
mennyiségnél vagy közösségi jogi 
aktusban előírt mennyiségnél.

felhasználásáról. Ezek a megállapodások 
rendelkezhetnek olyan projektekből 
származó egységek felhasználásáról is, 
például a fenntartható erdőgazdálkodási 
tevékenységekből az olyan fejlődő 
országokban, amelyekkel az (5) 
bekezdéssel összhangban megállapodás 
született, amelyek esetében a figyelembe 
vett alapmennyiség kisebb a 10a. cikkben 
előírt intézkedések alkalmazásában az 
ingyenes kiosztás tekintetében figyelembe 
vett mennyiségnél vagy közösségi jogi 
aktusban előírt mennyiségnél.

Or. en

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás létrejöttét követően a 
közösségi rendszerben csak a 
megállapodást megerősítő harmadik 
országokból származó CER-ek fogadhatók 
el.

(7) 2013-tól a közösségi rendszerben csak 
a jövőbeli éghajlatváltozási megállapodást 
megerősítő harmadik országokból 
származó „aranystandard” típusú CER-ek 
és „aranystandard” típusú ERU-k
fogadhatók el. 2008 és 2012 között a 
közösségi rendszerben a kiosztásnak 
2005-ös kibocsátásnál 6,5%-kal 
kevesebbnek kell lennie. Azon 
üzemeltetők, akik ebben az időszakban 
kibocsátásukhoz képest az ERU-k és 
CER-ek alacsonyabb százalékát 
használták fel, és kik nem visznek át a (2) 
bekezdés értelmében vett jogosultságot, az 
ilyen egységeket 2013 és 2020 között 
évente kibocsátásuk 5%-áig használhatják 
fel, csakúgy, mint az új belépők, illetve új 
ágazatok.

Or. en
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Indokolás

Ez a megfogalmazás bizotsítja, hogy a JI/CDM magas színvonalát a kopenhágai 
éghajlatváltozási megállapodást a 2013 és 2020 közötti időszakban megerősítő fogadó 
országok esetében. Az üzemeltetők választhatnak, hogy ezt az új jogosultságot veszik génybe 
éves kibocsátásuk 5%-áig, vagy a NAPII-ből származót viszik tovább. A vállalatok 
nyilvánvalóan a számukra kedvezőbb megoldást fogják választani.

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a) A 12. cikk az alábbi (3a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A kibocsátási egységekre vonatkozó 
átadási kötelezettség nem vonatkozik a 
szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 
2008/XX/EK irányelvvel összhangban 
kibocsátott engedéllyel rendelkező 
tárolóba történő megkötött hitelesített 
kibocsátás állandó tárolásra történő 
szállítására.”

Or. en

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont
2003/87/EK irányelv
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 21. cikkben előírt 
jelentéstételre és az ezen irányelv 
alkalmazása kapcsán szerzett 
tapasztalatokra figyelemmel jogosult 
módosítani ezen irányelv mellékleteit, 
kivéve az I. mellékletet. A IV. és az V. 

A Bizottság a 21. cikkben előírt 
jelentéstételre és az ezen irányelv 
alkalmazása kapcsán szerzett 
tapasztalatokra figyelemmel jogosult 
módosítani ezen irányelv mellékleteit, 
kivéve az I. és IIa. mellékletet. A IV. és az 
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melléklet módosítását a kibocsátás nyomon 
követésének, bejelentésének és 
hitelesítésének javítása indokolhatja.

V. melléklet módosítását a kibocsátás 
nyomon követésének, bejelentésének és 
hitelesítésének javítása indokolhatja.

Or. en

Indokolás

A IIa. melléklet politikai döntés, így nem komitológiai, hanem együttdöntési eljárásban kell 
vizsgálni.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2003/87/EK irányelv
25 cikk – 1 a és 1 b bekezdések

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Másik országban vagy szövetségi szint 
alatti vagy regionális közigazgatási 
egységben létrehozott, a kibocsátást 
abszolút összkvóta megállapításával 
szabályozó, kötelező erejű, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátással való 
kereskedést lehetővé tévő rendszerek és a 
közösségi rendszer vonatkozásában a 
kibocsátási egységek elismerése céljából
megállapodások köthetők.

(1a) Másik régióban, országban vagy 
szövetségi szint alatti vagy nemzeti szint 
alatti közigazgatási egységben létrehozott, 
a kibocsátást abszolút összkvóta 
megállapításával szabályozó, kötelező 
erejű, az üvegházhatásúgáz-kibocsátással 
való kereskedést lehetővé tévő rendszerek 
és a közösségi rendszer vonatkozásában a 
kibocsátási egységek elismerése céljából 
megállapodások köthetők.

(1b) A közösségi rendszerben lévő, illetve 
a más, a kibocsátást abszolút összkvóta 
megállapításával szabályozó, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátással való 
kereskedést lehetővé tévő rendszerekben 
lévő kibocsátási egységek tekintetében 
megvalósítandó igazgatási vagy technikai 
koordináció céljából nem kötelező erejű 
megegyezések hozhatók létre harmadik 
országokkal, szövetségi szint alatti és 
regionális közigazgatási egységekkel.

(1b) A közösségi rendszerben lévő, illetve 
a más, a kibocsátást abszolút összkvóta 
megállapításával szabályozó, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátással való 
kereskedést lehetővé tévő rendszerekben 
lévő kibocsátási egységek tekintetében 
megvalósítandó igazgatási vagy technikai 
koordináció céljából nem kötelező erejű 
megegyezések hozhatók létre harmadik 
országokkal és regionális közigazgatási 
egységekkel, szövetségi szint alatti és 
nemzeti szint alatti közigazgatási 
egységekkel.

Or. en
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Indokolás

Ez világossá teszi, hogy lehetségessé válik a rendszerhez való kapcsolódás nemzeti szint alatt, 
de nem szövetségi szinten, illetve, hogy a regionális közigazgatási egységek közé tartoznak a 
nemzeti szint feletti közigazgatási egységek is.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Közösség olyan nemzetközi 
éghajlat-változási megállapodást köt, 
amely 2020-ig az üvegházhatású gázok 
tekintetében az Európai Tanács által 
megállapított minimális 
kibocsátáscsökkentést meghaladó mértékű 
kötelező csökkentést ír elő, akkor a (2), a 
(3) és a (4) bekezdés szerint kell eljárni.

(1) Ha a Közösség a jövőben olyan 
nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodást ratifikál, amely 2020-ig az 
üvegházhatású gázok tekintetében az 
Európai Tanács által megállapított 
minimális kibocsátáscsökkentést 
meghaladó mértékű kötelező csökkentést ír 
elő, akkor a (2), a (3) és a (4) bekezdés 
szerint kell eljárni.

Or. en

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A létesímények számára lehetővé kell 
tenni, hogy éves hitelesített kibocsátásuk 
bizonyos százalékának erejéig, egy 
jövőbeli nemzetközi éghajlatváltozási 
egyezmény keretében, a fenntartható 
intézkedésekből származó egységeiket az 
erdőpusztítás visszaszorítására, az 
erdősítés fokozására és az erdők 
újratelepítésére használják fel a fejlődő 
országokban a felelősségre, a 
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kedvezményekre és a folytonosságra 
vonatkozó olyan rendelkezések 
megállapítását követően, amelyek legaláb 
bármely amerikai szövetségi kibocsátás-
kereskedelmi rendszerben elfogadhatóak.

Or. en

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 melléklet – 3 pont – c pont – iii pont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

iii) a szöveg a következő bekezdésekkel 
egészül ki:

"Kőzetgyapot vagy kőgyapot gyártására 
használt létesítmények 20 tonna/napot 
meghaladó teljesítménnyel

Szén-dioxid

Gipszszárításra vagy –kalcinálásra, illetve 
gipszkarton és más gipsztermékek 
előállítására használt létesítmények, 
amennyiben 20 MW-ot meghaladó bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezéseket 
működtetnek.

Szén-dioxid"

Módosítás

iii) a szöveg a következő bekezdésekkel 
egészül ki:

„Üveget, kőzetet vagy salakot alkalmazó, 
ásványgyapot gyártására használt 
létesítmények 20 tonna/napot meghaladó 
olvaszási teljesítménnyel

Szén-dioxid

Gipszszárításra vagy –kalcinálásra, illetve 
gipszkarton és más gipsztermékek 
előállítására használt létesítmények, 
amennyiben 20 MW-ot meghaladó bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezéseket 
működtetnek.

Szén-dioxid"
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Or. en

Indokolás

Technikai tisztázás céljából.
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INDOKOLÁS

A kibocsátás-kereskedelem egyáltalán nem újkeletű ötlet, és nem egyedül Európában létezik. 
Mindazonáltal az Európai Kibocsátás-kereskedelmi Rendszer (EKR) olyan szempontból 
egyedülállónak tekinthető, hogy ez az első CO2 kibocsátás-kereskedelmre létrejött nemzetközi 
rendszer. A rendszerbe 10 000 olyan energetikai és ipari létestímény tartozik, amelyek 
összességében az EU CO2 kibocsátásának közel feléért, üvegházhatást okozó gázbicsásának 
pedig 40%-áért felelősek. Éppen ezért joggal utalnak úgy erre a rendszerre, mint az EU 
éghajlatváltozás ellen folytatott küzdelmének sarokköve.

Az EU ETS felülvizsgálata része a Bizottság éghajlat és megújúló energia csomagjának,
amelyet ez év január 23-án fogadtak el. A csomag javaslattervezeteket tartalmaz az 
erőfeszítések megosztásáról, a megújuló forrásokból származó energiáról, a szen-dioxid 
megkötéséről és tárolásáról, valamint egy, az EU ETS irányelvéről szóló javaslattervezetet, 
amely egy rendkívül kiegyensúlyozott javaslat, és jelentős mértékben javítja és bővíti az EU 
ETS-t.

E javaslat célja az EU ETS-t létrehozó 2003/87/EK irányelv1 módosítása. A 2012 utáni 
időszakra kitűzött cél az ETS, mint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére 
irányuló egyik legjelentősebb és leginkább költséghatékony uniós eszköz megerősítése és 
működésének javítása. Az erre szóló mandátum a 2007 márciusi Európai Tanácstól 
származik, amely arra szólított fel, hogy az EU 2020-ra az 1990-es szinthez képest 20%-kal, 
abban az esetben pedig, ha más ipari országok is egy globális éghajlatváltozási egyezmény 
keretében hasonló erőfeszítésekre vállalak kötelezettséget, akkor 30%-kal csökkentse a 
kibocsátást. A „Kyoto utáni egyezmény” tárgyalásainak megkezdésére vonatkozó döntés múlt 
év decemberében Balin született, az ott rendezett éghajlatváltozási konferencia keretében. Az 
éghajlatváltozási keretegyezményt aláíró országok 2009-es kopenhágai találkozóján 
minképpen el kell érni, hogy nemzetközi szintű megállapodás szülessen e sürgető globális 
probléma kezelésére. Amnnyiben Európa vezető szerepet kíván vállalni, megvalósítható 
megoldásokkal kell előállnunk a globális éghajlatváltozás problémájára, és ehhez jelentősen 
hozzájárulhat egy teljes mértékben működőképes EU ETS. 

Az irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslat a gazdasági hatékonyság és az ágazatok, illetve 
a tagállamok közötti tisztesség szükségessége között egyensúlyoz, és az ipar számára nagyobb 
fokozottabb bizonyosságot teremt. Előrevetíti az ETS-hez tartozó ágazatoktól követelt 
kibocsátás-csökkentés mértékét, valamint azt, hogy a fokozott harmonizáció révén a rendszer 
egyszerűbbé, átláthatóbbá, és ezáltal a többi ország és régió számára a hozzá történő 
csatlakozás is vonzóbbá válik. 

Az előadó nagyra értékeli a Bizottság által végzett munkát, és támogatja a bizottsági javaslat 
általános kerteit, csakúgy, mint a 2005-ös kibocsátáshoz képesti 21%-os csökkentési célt. A 
nemzetközi egyezmény megkötését követően a plafonértékek automatikus és kiszámítható 
módon kerülnek kiigazításra, tükrözvén az EU arra irányuló elkötelezettségét, hogy a 
csökkentés mértékét 21%-ról 30%-ra növeli. Az előadó szintén támogatja az egységes és 
harmonizált plafonérték megállapítását, valamint a 2020-ig tartó kereskedelmi időszak 

                                               
1  A 2004/101/EK „összekötő irányelv” által módosított formában.
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gondolatát és a plafonérték 2025-ig, az előírt felülvizsgálat idejéig tartó lieáris csökkentését. 

Az energiaágazatban a 100%-os árverésre bocsátási arány 2013-ra történő elérése reális cél, 
tekintve, hogy az ágazat, amennyiben szükséges, átháríthatja a kölségeket a fogyasztókra. 
Ezen kívül, a teljes árverési arányt az összes ágazatnak meg kellene valósítania 2020-ig, mivel 
a kibocsátási egységek elosztásának ez a leghatékonyabb és leginkább átlátható módja. 

Mindazonáltal az előadó egyes területeken változatásokat foglalt jelentésébe.

1. Valós igény muatatkozik a szén-dioxid-szivárgás által érintett ágazatok részéről a 
témával kapcsolatos fokozottabb bizonyosságra. Az európai üzleti élet szereplőinek és 
befektetőknek biztosínak kell lenniük abban, hogy a 2009-es COP-15 alklamával 
létrejövő nemzetközi megállapodás nem kizásólag rájuk hárítja a terheket. 

A Bizottság újra fogja értékelni a nemzetközi versenyben részt vevő ágazatok és 
alágazatok helyzetét, és 2010. december 31-ig, azaz 6 hónappal az eredetileg tervezett 
időpont előtt megteszi a megfelelő javaslatokat. Azon ágazatok, amelyeket vélhetően 
fokozottabban veszélyeztet a szén-dioxid-szivárgás, akár a kibocsátási egységek 
100%-át is ingyen kaphatnák meg, vagy létre lehetne hozni egy olyan rendszert, 
amelyben a fokozottan veszélyeztetett létesítményekre a harmadik országok 
létesítményeivel azonos feltételek vonatkoznának. Az előadó azonban úgy véli, hogy a 
bizonyos ágazatok kifejezett megemlításe a javaslatban hátráltatná a nemzetközi 
éghajlatváltozási egyezmény elérése irányuló nemzetközi tárgyalások menetét. Ezen 
kívül, nem szabad készpénznek venni a témával kapcsolatos bizottsági tanulmány 
nemsokára nyilnávosságra kerülő eredményeit. Az előadó szűkítette a „szén-dioxid-
szivárgás” fogalmát is a globális környezetvédelem támogatása érdekében.

2. Azon üzemeltetők, akik 2008-2012 közötti kibocsátásukhoz képest az ERU-k és CER-
ek alacsonyabb százalékát használták fel, és nem visznek át jogosultságot, az ilyen 
egységeket 2013 és 2020 között évente kibocsátásuk 5%-áig használhatják fel, 
csakúgy, mint az új belépők, illetve új ágazatok. Ez megmagyarázza a 2013-2020 
közötti időszakra tervetett kibocsátáscsökkentés majdnem felét. Ilyen projekteket 
továbbá csak a nemzetközi megállapodást aláíró és kvantitatív szabályoknak megfeleő 
országok számára volnának megengedettek. Az előadó hangúlyozni kívánja, hogy a 
kizárólag „aranystandard” CER-ek és ERU-k engedélyezése szigorúbb követelmények 
felállítását teszi szükségessé. Amennyiben sikerül létrehozni az éghajlatváltozási 
nemzetközi megállapodást, a JI/CDM egységek mennyisége megnövekedne.

3. A globális erdőpusztulás riasztó mértéket ölt, és nem lehet figyelmen kívül hagyni a 
CO2 kibocsátásban játszott szerepét. Éppen ezért, az előadó tervei szerint az 
árverezésből származó bevételek jeletős részét a erdőpusztulás megakadályozására és 
a fenntartható erdősítés támogatására, illetve az erdők újratelepítésére szolgáló alapok 
finanszírozására kellene fordítani az éghajlatváltozási egyezményt aláíró országokban. 

4. A hajózás nem került be eddig a tervezetbe, és szükség van egy hatástanulmányra is. 
A hitelesített kibocsátási adatok hiánya problémát jelent e tikintetben. Az előadó úgy 
véli, hogy amíg a hajózás nem válik a közösségi rendszer részévé, aminek 2015-ig kell
megtörténnie, a hajózás kibocsátását szerepeltetni kell a tagállamok arra irányuló 
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erőfeszítéseiről szóló határozatban, hogy 2020-ig teljesítsék az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi kötelezettségvállalásokat. 

5. Az előadó tisztában van a szén-dioxid-megkötési és -tárrolási (CCS) 
technológiákban rejlő lehetőségekkel, és a globális szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése megoldásának részének tekinti őket. Így, a javaslat szerint 60 millió 
kibocsátási egységet kell 2015. december 31-ig elkülöníteni az új belépők tartalékán 
(NER) belül, amelyet az első 12 létesítmény kapna meg, amelyek e dátum előtt 
megkezdik a szén-dioxid kereskedelmi célú megkötését és geológiai tárolását, és 
amelyek székhelye bárhol az EU-ban, vagy az éghajlatváltozási nemzetközi 
egyezmény aláíró harmadik országok valamelyikében található. A 12 kísérleti 
projektről a Bizottság 2013. január 1-jéig dönt. 

6. Az árverezést kellene a kibocsátási egységek elosztása alapelvének tekinteni, és az 
energiaágazatra 2013-tól kellne alkalmazni. Amennyiben a hőenergiát vagy hűtést 
előállító termelők ingyenes kiosztásban részesülnek az általuk a 2004/8/EK irányelv 
értelmében vett nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, kereslet kielégítése 
céljából folytatott hőtermelés tekintetében – az egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban részesülnek a saját maguk által felhasznált 
villamosáram-termelés tekintetében. Harmadik feleknek történő eladásra szánt 
villamosenergia-termelés céljából ingyenesen nem osztható ki kibocsátási egység. 
Ugyanígy, a szabályok rendelkezhetnek arról, hogy a befúvásos kemencék számára 
ingyenesen osszanak ki kibocsátási egységeket, amikor a termelés során a hulladékgáz 
keletkezése elkerülhetetlen. 

Az előadó úgy véli, hogy mostanáig a poltikusoknak nem sikerült megfelelő választ adniuk az 
éghajlatváltozás és a tudományos irodalomban, az IPCC jelentésében és a Stern 
áttekintésében oly világosan kitűzött 2C°-os cél jelentette kihívásra. Ezúttal nem akarhatjuk, 
hogy gyermekeink és unokáink jövője rajtunk múljon.
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ANNEX - LIST OF SUBMISSIONS BY STAKEHOLDERS1

Organisation Representative
Aer Lingus Mark Dunphy
AFEP Francois-Nicolas Boquet
Air Products Deirdre O'Brien, Ian Brass
Alcoa Europe Simon Baker
Arcelor Mittal Koen Coppenholle
Arkema Nick Campbell
Assoc. of European Airlines Le Thi Mai
Aughinish Alumina Liam Fleming
Austrian Perm Rep - WKO Nora Kutzbach-Berger, Axel Steinsberg
Avisa Laila Kjeldsen
BASF Wolfgang Gerhardt
Bayer Axel Jorns, Wilfried Koeplin
BDI / BDA Tim Peters
Belgian DG Energy & Environment Tomas Velghe
Belgian DG Environment Geert  Fremont
Belgian Perm Rep Didier Seeuws, Denis Van Eeckhout
Bloomberg Jonathan Stearns
Bord na Mona John Reilly
Business Europe Christian Faustel, Nick Campbell
Caisse des Depots Christian de Perthuis
Cambridge University Michael Grubb
CAN Europe Matthias Duwe, Thomas Wyns
Carbon Markets Assoc Adam Nathan
CE Jasper Faber
CEFIC Susanne Kuschel, Peter Botschek, Charles Laroche
Cembureau Jean-Marie Chandelle
CEMEX Martin Casey, Yolanda Crozier
CEMEX Yolanda Crozier
Center for Clean Air Policy Jake Schmidt, Edward Helme
CEPI Marco Mensink, Teresa Presas
CEPS Christian Egenhofer
CES ETUC Sophie Dupressoir
CGEMP - Paris University Michel Cruciani
Climate Change Capital Kate Hampton
Clogrennane Lime Ltd Larry Byrne
COGEN Europe Fiona Riddoch
Coillte Ciaran Black, Tim Crowley

                                               
1  The list is not exhaustive



PE407.778v01-00 40/42 PR\727283HU.doc

HU

Consultant Dr Kevin Bradley
CPA Ann Kelly
Cumerio / NA Patricia Barrios
Danish Perm Rep Jens August Kisling, Jes Brogaard Nielsen
DB Werner Lübberink
DEFRA David Kapper
EACI William Gillett
Eco Securities Miles Austin
EEB Elena Lymberidi
EESC Josef Zboril, Amelia Munoz Caberzón, Derek Osborn
Emirates Andrew Parker, Will Löfberg
Environmental Defense Jennifer Haverkamp, Annie Petsonk
EPF Kris Wijnendaele
EU DG Enterprise & Industry Joachim Ehrenberg
EU DG Environment Jos Delbeke, Yvon Slingenberg, Damien Meadows, 

Peter Zapfel, Scott Brockett
EuLA Dr Michelle Wyart-Remy, Larry Byrne, Laila Kjeldsen 

(Consultant)
Eurelectric Gael Glorieux, John Scowcroft
Euro Alliages Michel Vander Straeten
EUROFER Axel Eggert
Eurofer Axel Eggert, Bernhard Kohl
Eurogypsum Christine Marlet
Eurometaux Robert Jeekel
European Climate Foundation Jules Kortenhorst
European Confederation of 
Woodworking industries

Bert D'Hooghe

Europia Chris Beddoes
Eustafor Erik Kosenkranius
EXCA Karin Gäbel
Finnish Perm Rep Mika Kukkonen, Tuula Varis, Merja Paavola, Mikko 

Alkio
French Perm Rep François Gave, Stéphane Pailler
GCP Andrew Mitchell
GE Declan Hartnett
German Foreign Office Michael Claus, Manfred Auster
German Min. - Environment, Nature 
conservation & Nuclear safety

Dirk Weinreich, Franzjosef Schafhausen

German Perm Rep Rainer Steffens
Grian Pat Finnegan
Harvard University Michael McElroy
Hydro Bjorn Tretvoll
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IACA Sylviane Lust, Koen Vermeir
IATA Carlos Grau Tanner, Paul Steele
IDDRI Matthieu Wemaere
IEA Barbara Buchner
IETA Michela Beltracchi, Henry Derwent
IFIEC Europe Hans Grünfeld
IMA Europe Michelle Wyart-Remy
Institute for European Environmental 
Policy

Jason Anderson

Irish Dairy Industries Assoc Michael Barry
Irish Min. Agriculture, Food & rural 
development

Michael MacCarthy

Irish Perm Rep Donal Enright
Italian Dept. for EU affairs Carlo Viviani
Italian Min. for Environment, Land & 
Sea

Mariano Morazzo

JC - consulting attorney / Emissions 
trading

Jos Cozijnsen

JP Morgan Richard Folland
Kashue Andrzej Blachowicz
Kevin Leydon & Associates Kevin Leydon
Ludwig-Maximilian University Roland Ismer
NERA Daniel Radov
Öko-institut Felix Matthes
Premier Periclase Patrick McCleery
PT Management Consultants Peter Tjan
Rhodia Xavier du Colombier
Rio Tinto Hugh Porteous
RWE Frank Bao
SFM (UK) Eric Bettelheim
Shell David Hone, Ivan Martin, Christian Balmes
Slovenian Perm Rep Zoran Kus
Smurfit Kappa Group Gary McGann, Frank Doyle
Solomon Associates Robert E Broadfoot, Bill L Trout, Lawrence M Anness, 

Greg M Barats
Svensk Energi Maria Suner Fleming, Inge Pierre, Per-Olaf Granström
Swedish Energy Agency Ulrika Raab
Swedish Ministry of Environment Emi Hijino
UCD Frank Convery
VIK Annette Loske
World Bank Jamal Saghir, Katherine Sierra
World Resources Institute Jonathan Pershing
WRI Jonathan Pershing
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WWF Sanjeev Kumar, Delia Villgrasa, Damien Demailly, 
Elizabeth Drury

Xstrata Rainer Menge
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