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Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem
vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett
hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/1814
HATÁROZATA
(2015. október 6.)
az üvegházhatású gázok uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeréhez
piaci stabilizációs tartalék létrehozásáról és működtetéséről,
valamint a 2003/87/EK irányelv módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk
Piaci stabilizációs tartalék
(1)
A piaci stabilizációs tartalék 2018-ban jön létre, a kibocsátási
egységek pedig 2019. január 1-jétől helyezhetők tartalékba.

(2)
A 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) bekezdésének megfelelően a
176/2014/EK rendeletben előírtak szerint a 2014–2016-os időszakban az
árverésre bocsátandó mennyiségekből levont 900 millió kibocsátási
egységet nem lehet hozzáadni a 2019-ben és 2020-ban árverésre bocsá
tandó mennyiségekhez, hanem ehelyett tartalékba kell helyezni.

(3)
A 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (7) bekezdése értelmében
létesítmények számára ki nem osztott kibocsátási egységeket és az
irányelv 10a. cikke (19) és (20) bekezdésének alkalmazása miatt léte
sítmények számára ki nem osztott kibocsátási egységeket 2020-ban
tartalékba kell helyezni. A Bizottság e ki nem osztott kibocsátási
egységek vonatkozásában felülvizsgálja a 2003/87/EK irányelvet,
és adott esetben javaslatot nyújt be az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak.

(4)
A Bizottság az adott évben forgalomban lévő kibocsátási egységek
teljes számát a következő év május 15-ig teszi közzé. Az adott évben
forgalomban lévő kibocsátási egységek teljes száma a 2008. január 1-je
óta eltelt időszakban kiutalt kibocsátási egységek összesített száma, bele
értve a szóban forgó időszakban a 2003/87/EK irányelv 13. cikkének
(2) bekezdése értelmében kiutalt kibocsátási egységek számát és az
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó létesítmények
által az adott év december 31-ig a kibocsátások tekintetében nemzetközi
jóváírás igénybevételére vonatkozóan gyakorolt jogokat, valamint levonva
az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó létesítmé
nyek 2008. január 1. és az adott év december 31. közötti ellenőrzött
kibocsátásának tonnában kifejezett összesített mennyiségét, a
2003/87/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdése értelmében törölt kibo
csátási egységek számát, valamint a tartalékban található kibocsátási
egységek számát. Nem kell figyelembe venni a 2005-től 2007-ig bezá
rólag tartó hároméves időszakban bekövetkezett kibocsátásokat és a
szóban forgó kibocsátások tekintetében kiutalt kibocsátási egységeket.
Az első közzétételre 2017. május 15-ig kerül sor.

(5)
Minden évben az e cikk (4) bekezdésében említett legfrissebb
közzététel szerint forgalomban levő kibocsátási egységek teljes száma
12 %-ának megfelelő számú kibocsátási egységet le kell vonni a
tagállamok által a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdése
szerint árverés útján értékesíteni kívánt kibocsátási egységek mennyi
ségéből, és az adott év szeptember 1-jével kezdődő 12 hónapos időszak
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időtartama alatt tartalékba kell helyezni, kivéve ha a tartalékba helye
zendő kibocsátási egységek száma kevesebb lenne, mint 100 millió. A
tartalék működésének első évében a tartalékba helyezésre az adott év
január 1-je és szeptember 1-je között is sor kerül a legfrissebb közzététel
szerint forgalomban levő kibocsátási egységek teljes száma 8 %-ának
(naptári hónaponként 1 %-ának) megfelelő számú kibocsátási egység
vonatkozásában. ►M1 Az első és második mondattól eltérve,
2023. december 31-ig az ezekben a mondatokban említett százalékos
arányokat és 100 millió kibocsátási egységet meg kell kétszerezni. ◄

Az e bekezdés értelmében levonandó kibocsátási egységek teljes
számának sérelme nélkül, a 2003/87/EK irányelv 10. cikke (2) bekez
dése első albekezdésének b) pontjában említett kibocsátási egységeket
2025. december 31-ig nem kell figyelembe venni az egyes tagálla
moknak az említett teljes számban való részesedése meghatározásakor.

▼M1
(5a)
Amennyiben a 3. cikk szerint elvégzett első felülvizsgálat során
más döntés nem születik, 2023-től kezdődően érvényteleníteni kell az
előző évben árverésre bocsátott kibocsátási egységek teljes számának
levonása után a tartalékban maradó kibocsátási egységeket.

▼B
(6)
Minden évben fel kell szabadítani 100 millió kibocsátási egységet
a tartalékból, amennyiben a forgalomban lévő kibocsátási egységek
teljes száma kevesebb, mint 400 millió, és ezt a 100 millió kibocsátási
egységet hozzá kell adni a tagállamok által a 2003/87/EK irány
elv 10. cikkének (2) bekezdése szerint árverés útján értékesíteni kívánt
kibocsátási egységek mennyiségéhez. Amennyiben a tartalék 100 milli
ónál kevesebb kibocsátási egységet tartalmaz, e bekezdés értelmében a
tartalékban lévő valamennyi kibocsátási egységet fel kell szabadítani.

(7)
Ha valamely évben nem alkalmazható e cikk (6) bekezdése, és a
2003/87/EK irányelv 29a. cikke értelmében intézkedéseket fogadnak el,
a tartalékból fel kell szabadítani 100 millió kibocsátási egységet, és ezt a
100 millió kibocsátási egységet hozzá kell adni a tagállamok által a
2003/87/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdése szerint árverés útján
értékesíteni kívánt kibocsátási egységek mennyiségéhez. Amennyiben a
tartalék 100 milliónál kevesebb kibocsátási egységet tartalmaz, e
bekezdés értelmében a tartalékban lévő valamennyi kibocsátási egységet
fel kell szabadítani.

(8)
Amennyiben a forgalomban lévő kibocsátási egységek teljes
számának közzétételét követően intézkedésre kerül sor az (5), (6)
vagy (7) bekezdés értelmében, az aukciós eseménynaptárak figyelembe
veszik a tartalékba helyezett vagy onnan felszabadítandó kibocsátási
egységeket. A kibocsátási egységek tartalékba helyezését vagy tarta
lékból való felszabadítását 12 hónap leforgása alatt kell végrehajtani.
Amennyiben a (6) vagy (7) bekezdés értelmében kibocsátási egységek
felszabadítására kerül sor, a felszabadításnak annak végrehajtási idősza
kától függetlenül igazodnia kell a kibocsátási egységek tartalékba helye
zésének idején érvényes tagállamok közötti megosztáshoz, valamint a
kibocsátási egységek tartalékba helyezésének sorrendjéhez.
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2. cikk
A 2003/87/EK irányelv módosítása
A 2003/87/EK irányelv a következőképpen módosul:
1. A 10. cikk a következőképpen módosul:
a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A tagállamok 2019-től kezdődően a 10a. és 10c. cikkel
összhangban ingyenesen ki nem osztott és az (EU) 2015/1814
európai parlamenti és tanácsi határozattal (*) létrehozott piaci
stabilizációs tartalékban el nem helyezett valamennyi kibocsátási
egységet árverés útján értékesítik.
___________
(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2015. október 6-i (EU)
2015/1814 határozata az üvegházhatású gázok uniós kibocsá
táskereskedelmi rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék létre
hozásáról és működtetéséről, valamint a 2003/87/EK irányelv
módosításáról (HL L 264., 2015.10.9., 1. o.).”;

b) a cikk az (1) bekezdést követően a következő bekezdéssel
egészül ki:
„(1a)
Amennyiben az ezen irányelv 13. cikkének (1) bekezdé
sében említett egyes időszakok utolsó évében a tagállamok által
árverés útján értékesíteni kívánt kibocsátási egységek mennyisége
több mint 30 %-kal meghaladja a következő időszak első két
évében árverés útján értékesítendő kibocsátási egységek mennyi
ségének az (EU) 2015/1814 határozat 1. cikke (5) bekezdésének
alkalmazása előtt várható átlagát, a mennyiségek közötti
különbség kétharmadát le kell vonni az időszak utolsó évében
árverésre kerülő mennyiségből, és két egyenlő részletben hozzá
kell adni a tagállamok által a következő időszak első két évében
árverésre bocsátandó mennyiségekhez.”.
2. A 13. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a követ
kező szöveg lép:
„A tagállamok az első albekezdésnek megfelelően törölt egységeket
birtokló személyeknek a törölt egységek helyett a folyó időszakra
érvényes egységeket utalnak ki. Hasonlóképpen, a piaci stabilizációs
tartalékban tartott, már nem érvényes kibocsátási egységeket a folyó
időszakra érvényes kibocsátási egységekkel kell felváltani.”.

3. cikk
Felülvizsgálat
A Bizottság a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (5) bekezdése szerinti
jelentés keretében nyomon követi a tartalék működését. A jelentésnek
vizsgálnia kell a versenyképességre gyakorolt hatásokat, különös tekin
tettel az ipari ágazat tekintetében, ideértve a GDP-vel, a foglalkozta
tással és a beruházásokkal kapcsolatos mutatókat. A Bizottság az
európai szén-dioxid-piac szabályos működésének elemzése alapján a
tartalék működése megkezdésének időpontját követő három éven belül,
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majd ezt követően ötévente felülvizsgálja a tartalékot, és adott esetben
javaslatot nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Vala
mennyi felülvizsgálat során különös figyelmet kell fordítani az e hatá
rozat 1. cikkének (5) bekezdése szerint tartalékba helyezendő kibocsá
tási egységek számára vonatkozó százalékos értékre, valamint a forga
lomban lévő összes kibocsátási egység teljes számára vonatkozó
küszöbértékre és az e határozat 1. cikkének (6) vagy (7) bekezdése
alapján a tartalékból felszabadítandó kibocsátási egységek számára. A
felülvizsgálat során a Bizottság továbbá megvizsgálja a tartalék által a
növekedésre, a foglalkoztatásra, az Unió ipari versenyképességére és a
kibocsátásáthelyezés kockázatára gyakorolt hatásokat.

4. cikk
Átmeneti rendelkezések
A 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (1) módosított
2003/87/EK irányelv 10. cikkének (1) bekezdését 2018. december 31-ig
továbbra is alkalmazni kell.

5. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/23/EK irányelve (2009. április 23.) a
2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közös
ségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése
tekintetében történő módosításáról (HL L 140., 2009.6.5., 63. o.).

