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RENDELETEK



AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 443/2009/EK RENDELETE
(2009. április 23.)
a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált
megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási
követelmények meghatározásáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

hogy az Európai Unió nemzetközi tárgyalások keretében
törekedjen elérni, hogy az üvegházhatású gázok fejlett
országok által történő kibocsátása (az 1990-es szinthez
képest) 30 %-kal csökkenjen 2020-ig, továbbá hogy az
Unió tegyen határozott és független kötelezettségvállalást,
hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását (az 1990-es
szinthez képest) legalább 20 %-kal csökkenti 2020-ig, a
más fejlett országok által elért csökkentésektől függetlenül.
Ez a cél az Európai Parlament és a Tanács támogatását is
elnyerte.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen 175. cikkének (1) bekezdésére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
véleményére (1),
a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

(3)

E kötelezettségvállalások egyik következménye a tagálla
mok számára, hogy jelentősen csökkenteniük kell a sze
mélygépkocsikból származó kibocsátást. A kibocsátások
szükséges jelentős csökkentése érdekében szakpolitikai
célokat és intézkedéseket kell végrehajtani tagállami és
közösségi szinten nemcsak az ipari és energiaágazatban,
hanem a Közösség gazdaságának minden ágazatában. Az
üvegházhatású gázok kibocsátása tekintetében a közúti
közlekedés az Unió második legjelentősebb ágazata,
amelynek kibocsátása folyamatosan emelkedik. Ha a köz
úti közlekedés által az éghajlatváltozásra gyakorolt hatás
továbbra is nő, ez jelentős mértékben aláássa az éghajlat
változás megfékezésére egyéb területeken tett
erőfeszítéseket.

(4)

A gyártók számára az új személygépkocsikkal kapcsolatos
közösségi célok nagyobb biztonságot jelentenének a terve
zésben és nagyobb rugalmasságot a CO2-kibocsátás
csökkentésével kapcsolatos követelmények teljesítésében,
mint ha csupán egymástól független nemzeti csökkentési
célok léteznének. A kibocsátási követelmények meghatá
rozása során az innováció ösztönzése és az energia
fogyasztás csökkentése mellett fontos figyelembe venni a
piacokra és a gyártók versenyképességére gyakorolt hatást,
a felmerülő közvetlen és közvetett üzleti költségeket, vala
mint az innováció ösztönzése és az energiafogyasztás csök
kenése terén jelentkező előnyöket.

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),
mivel:
(1)

E rendelet célja a Közösségben nyilvántartásba vett új sze
mélygépkocsik kibocsátási teljesítményére vonatkozó
követelmények meghatározása – a könnyű haszongépjár
művek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló közös
ségi integrált megközelítés részeként és biztosítva a belső
piac megfelelő működését.

(2)

Az Európai Közösség részéről a 94/69/EK tanácsi határo
zattal (3) jóváhagyott, az Egyesült Nemzetek éghajlatválto
zási keretegyezménye értelmében minden félnek olyan
nemzeti és – adott esetben – regionális programokat kell
kidolgoznia és végrehajtania, amelyek az éghajlatváltozás
enyhítését célzó intézkedéseket tartalmaznak. Ezzel össze
függésben a Bizottság 2007 januárjában javaslatot tett arra,

(1) HL C 77., 2009.3.31., 1. o.
(2) Az Európai Parlament 2008. december 17-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. április 6-i határozata.
(3) HL L 33., 1994.2.7., 11. o.
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(5)

E rendelet alapját az új személygépkocsik átlagos fajlagos
CO2-kibocsátását ellenőrző rendszer kialakításáról szóló,
2000. június 22-i 1753/2000/EK európai parlamenti és a
tanácsi határozattal (1) összhangban a Közösségben nyil
vántartásba vett járművek CO2-kibocsátására vonatkozó
jól bevált mérési és ellenőrzési eljárás képezi. Fontos, hogy
a CO2-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos követelmé
nyek meghatározása továbbra is közösségszerte kiszámít
hatóságot és tervezési biztonságot kínáljon a
gépjárműgyártók számára az új gépkocsik tekintetében a
Közösség egész területén.

(6)

A Bizottság 1995-ben közösségi stratégiát fogadott el a
gépkocsik CO2-kibocsátásának csökkentésére. E stratégia
három elven nyugodott: a gépjárműipar részéről önkéntes
kötelezettségvállalás a kibocsátás csökkentésére, a fogyasz
tók megfelelőbb tájékoztatása és az üzemanyag-takarékos
járművek vásárlásának pénzügyi intézkedések általi ösz
tönzése volt.

(7)

1998-ban az Európai Gépjárműgyártók Szövetsége (ACEA)
kötelezettségvállalást fogadott el, amelynek értelmében
2008-ig 140 g/km-re csökkenti az eladott új autók átlagos
CO2-kibocsátását. 1999-ben a Japán Autógyártók Szövet
sége (JAMA) és a Koreai Autógyártók Szövetsége (KAMA)
hasonló tartalmú kötelezettségvállalást fogadott el, amely
nek értelmében 2009-ig ugyancsak 140 g/km-re csökken
tik az eladott új autók átlagos CO2-kibocsátását. Ezeket a
kötelezettségvállalásokat a Bizottság is elismerte a személy
gépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséről szó
ló, 1999. február 5-i 1999/125/EK európai bizottsági
ajánlásban (2) (ACEA), a személygépkocsik szén-dioxidkibocsátásának csökkentéséről szóló, 2000. április 13-i
2000/303/EK bizottsági ajánlásban (3) (KAMA), valamint a
személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkenté
séről szóló, 2000. április 13-i 2000/304/EK bizottsági
ajánlásban (4) (JAMA).

(8)

2007. február 7-én a Bizottság két párhuzamos közle
ményt fogadott el: a személygépkocsik és a könnyű
haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére
irányuló közösségi stratégia felülvizsgálatának eredménye
iről szóló közleményt, illetve a 21. századi versenyképes
autóipari szabályozási keretről („CARS 21”) szóló közle
ményt. A közlemények hangsúlyozták, hogy jóllehet tör
tént elmozdulás az irányba, hogy 2008/2009-re
140 g/km-re csökkenjen a CO2-kibocsátás, ha nem kerül
sor további intézkedések bevezetésére, akkor 2012-re nem
sikerül elérni az új gépkocsik esetében 120 g/km-ben
meghatározott közösségi célt.

(9)

A közlemények – a 2012-re 120 g/km-ben meghatározott
közösségi célérték teljesítése érdekében – integrált megkö
zelítés alkalmazását javasolták és bejelentették, hogy a
Bizottság, a közösségi cél teljesítése érdekében, olyan jogi
keretszabályozásra fog javaslatot tenni, amely a járművek
motortechnológiáinak fejlesztése révén az új gépkocsik
átlagos CO2-kibocsátásának 130 g/km-re való kötelező
leszorítását irányozza elő. Összhangban a gyártók önkén
tes kötelezettségvállalásain alapuló megközelítéssel, ez a

(1 )
(2)
(3)
(4)

HL L 202., 2000.8.10., 1. o.
HL L 40., 1999.2.13., 49. o.
HL L 100., 2000.4.20., 55. o.
HL L 100., 2000.4.20., 57. o.
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keret magában foglalja azokat az elemeket, amelyeket a
személygépkocsik CO2-kibocsátásának mérése során a
könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro
5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváha
gyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk
elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) értelmében figye
lembe vesznek. Más műszaki fejlesztések és a fenntartható
bioüzemanyagok használatának fokozása révén további
10 g/km-es – vagy ha műszaki szempontból szükséges,
ezzel egyenértékű – CO2-csökkentést kell elérni.
(10)

Az új autók esetében kitűzött átlagos célértéket megvaló
sító jogszabályi keretnek a verseny szempontjából semle
ges, társadalmilag méltányos és az európai
gépjárműgyártók sokféleségét figyelembe vevő fenntart
ható csökkentési célértékeket kell kitűznie, elkerülve a köz
tük lévő verseny indokolatlan torzulását. A jogi
keretszabályozásnak igazodnia kell a Közösség kiotói válla
lásainak teljesítésére vonatkozó átfogó célhoz, illetve ki kell
egészülnie olyan egyéb, elsősorban a felhasználással kap
csolatos eszközökkel, mint a differenciált gépjármű- és
energiaadók bevezetése.

(11)

Az Európai Unió általános költségvetésében megfelelő for
rásokat kell elkülöníteni a közúti járművek CO2kibocsátásának
radikális
csökkentésére
szolgáló
technológiák fejlesztésének előmozdítására.

(12)

Annak érdekében, hogy a személygépkocsi-piac sokszínű
sége megmaradjon, és hogy e piac képes legyen kielégí
teni az eltérő fogyasztói igényeket, a személygépkocsik
CO2-kibocsátására vonatkozó célértékeket a személygép
kocsik rendeltetésének függvényében, lineáris alapon kell
meghatározni. A rendeltetés meghatározására alkalmas
egyik paraméter a tömeg, amely kapcsolatban áll a jelen
legi kibocsátással és ezáltal reálisabb és a verseny szem
pontjából semleges célértékeket eredményez. Ezen kívül a
tömegre vonatkozó adatok már most rendelkezésre állnak.
A rendeletetésen alapuló megközelítés hosszú távú értéke
lésének megkönnyítése érdekében a rendeltetés leírására
szolgáló más paraméterre, például az „alapterületre” (a
nyomtáv és a tengelytávolság szorzata) vonatkozóan is
szükséges adatokat gyűjteni. A Bizottság 2014-ig felülvizs
gálja a rendelkezésre álló adatokat, és szükség esetén javas
latot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a
rendeltetés leírására szolgáló paraméter kiigazításáról.

(13)

E rendelet célja, hogy megfelelő ösztönzőket teremtsen a
járműipar számára az új technológiákba való beruházásra.
A rendelet közvetlenül előmozdítja az ökoinnovációt és
tekintetbe veszi a jövőbeni technológiai fejlődést. Az inno
vatív hajtástechnológiák fejlesztését különösen elő kell
segíteni, mivel azok a hagyományos személygépjárművek
nél jóval alacsonyabb kibocsátást eredményeznek. Mindez
elősegíti az európai ipar hosszú távú versenyképességét és
minőségi munkahelyeket teremt. A Bizottság mérlegel
heti annak lehetőségét, hogy beépítse az ökoinnovációs
intézkedéseket a teszteljárásoknak a 715/2007/EK rende
let 14. cikke (3) bekezdése szerinti felülvizsgálatába, figye
lembe véve a beépítés technikai és környezeti hatásait.

(5) HL L 171., 2007.6.29., 1. o.
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(14)
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Elismerve az e rendelet hatálybalépését követően forga
lomba kerülő rendkívül alacsony CO2-kibocsátású jármű
technológiák korai generációinak igen magas kutatási és
fejlesztési költségeit, valamint gyártási egységköltségeit, e
rendelet ideiglenes alapon fel kívánja gyorsítani és elő
kívánja segíteni a rendkívül alacsony CO2-kibocsátású jár
művek közösségi piacra való bevezetését a forgalomba
hozatal kezdeti szakaszában.

(15)

Bizonyos alternatív üzemanyagok teljes életciklusuk alap
ján a CO2-kibocsátás jelentős csökkentését kínálják. E ren
delet ezért bizonyos alternatív üzemanyaggal működő
járműveknek a közösségi piacokon történő további terjesz
tését célzó egyedi rendelkezéseket tartalmaz.

(16)

A CO2-kibocsátásra és a gépkocsikra vonatkozó bizottsági
stratégia keretében alkalmazott megközelítéssel való össz
hang biztosítása érdekében, különösen az autógyártószövetségek
önkéntes
kötelezettségvállalásaival
összefüggésben, a célértéket csak azokra az új személygép
kocsikra kell alkalmazni, amelyeket a Közösségben vesz
nek először nyilvántartásba, és amelyeket – a visszaélések
elkerülése végett egy behatárolt időtartam kivételével –
korábban a Közösségen kívül nem vettek nyilvántartásba.

(17)

(18)

(19)

A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen jármű
vek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egy
ségeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i
2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) egy
séges keretet kínál, valamint igazgatási rendelkezéseket és
általános műszaki követelményeket tartalmaz az új jármű
vek jóváhagyásához. Az e rendelet előírásainak betartásá
ért felelős szervnek azonosnak kell lennie azzal a szervvel,
amely az irányelv értelmében felelős a típus-jóváhagyási
eljárás valamennyi mozzanatáért és a gyártás megfelelősé
gének biztosításáért.
A típus-jóváhagyás tekintetében a 2007/46/EK irányelv II.
melléklete szerinti különleges rendeltetésű járművekre
különleges előírások vonatkoznak, ezért ezeket ki kell
zárni e rendelet alkalmazási köréből. A fogyatékkal élők
segítésére vonatkozó közösségi politikával összhangban ki
kell zárni továbbá azokat a járműveket e rendelet hatálya
alól, amelyeket e rendelet hatálybalépése előtt M1 kategó
riájú járműként hagytak jóvá és kerekesszék járművön
belüli használatára gyártottak kereskedelmi célból, és ame
lyek a 2007/46/EK irányelv II. melléklete szerint megfelel
nek különleges rendeltetésű jármű meghatározásának.
A gyártók számára rugalmasságot kell biztosítani a tekin
tetben, hogy miként teljesítik az e rendeletben meghatáro
zott célértékeket, illetve lehetővé kell tenni számukra, hogy
ne az egyes gépkocsikra vonatkozóan, hanem az új gépko
csik átlagára vonatkozóan érjék el a CO2-kibocsátási célér
tékeket. Ezért a gyártókra háruló kötelezettség annak
biztosítására vonatkozik, hogy az általuk gyártott és a
Közösség területén nyilvántartásba vett új gépkocsik átla
gos, fajlagos kibocsátása ne haladja meg az ezekre a gépkocsikra meghatározott átlagos kibocsátási célértékeket.

(1) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

L 140/3

Az átmenet megkönnyítése érdekében ezt az előírást
2012 és 2015 között fokozatosan célszerű bevezetni.

(20)

A kibocsátások csökkentésére irányuló célok meghatáro
zása tekintetében nem célszerű ugyanazt a módszert alkal
mazni a nagy mennyiségben gyártókra, mint a kis
mennyiségben termelőkre, amelyek az e rendeletben rög
zített kritériumok alapján függetlennek tekintendők. A kis
mennyiségben termelő gyártók számára alternatív
kibocsátás-csökkentési célokat kell kitűzni, amelyek össze
függenek az adott gyártó járműveinek a CO2-kibocsátás
csökkentésére irányuló műszaki kapacitásával, illetve
összeegyeztethetők az érintett piaci szegmens jellemzőivel.
Erre az eltérésre vonatkoznia kell az I. mellékletben megha
tározott fajlagos kibocsátási célok felülvizsgálatának, amit
legkésőbb 2013 elejéig el kell végezni.

(21)

Lehetővé kell tenni, hogy a szakosodott gyártókra a 2007.
évi átlagos fajlagos CO2-kibocsátásuknál 25 %-kal alacso
nyabb alternatív célérték vonatkozzon. Ezzel egyenlő célér
téket kell rögzíteni abban az esetben, ha nem áll
rendelkezésre információ az adott gyártó 2007. évi átlagos
fajlagos CO2-kibocsátásáról. Erre az eltérésre vonatkoznia
kell az I. mellékletben meghatározott fajlagos CO2kibocsátási célértékek felülvizsgálatának, amit legkésőbb
2013 elejéig el kell végezni.

(22)

A Közösség területén nyilvántartásba vett valamennyi új, a
gyártók felelősségi körébe tartozó személygépkocsira
vonatkozó átlagos fajlagos CO2-kibocsátás meghatározá
sakor minden személygépkocsit figyelembe kell venni, füg
getlenül tömegüktől vagy egyéb jellemzőiktől. Bár a
715/2007/EK rendelet nem terjed ki a 2 610 kg-ot meg
haladó referenciatömegű személygépkocsikra, amelyekre
a 715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmé
ben nem vonatkozik a típusjóváhagyás, e járművek
kibocsátását a 692/2008/EK rendeletben (2) a személygép
kocsik számára rögzített mérési eljárással kell mérni. Az
így kapott CO2-kibocsátási értékeket fel kell tüntetni a
jármű megfelelőségi tanúsítványában annak érdekében,
hogy a járművet fel lehessen venni a nyomon követési
rendszerbe.

(23)

Annak érdekében, hogy a gyártók számára az e rendelet
ben előírt célértékeik elérése érdekében kellő rugalmassá
got lehessen biztosítani, a gyártók – nyílt, átlátható és
megkülönböztetéstől mentes eljárások keretében – csopor
tosulásokat hozhatnak létre. A csoportosulás létrehozásá
ról szóló megállapodás időbeli hatálya nem terjedhet
tovább öt évnél, azonban meghosszabbítható. Amenny
iben több gyártó csoportosulást hoz létre, és a csoporto
sulás egészének átlagos kibocsátása nem haladja meg az
adott csoportosulás számára előírt kibocsátási célértéket,
akkor úgy kell tekinteni, hogy a gyártók teljesítették a
célértékeket.

(2) A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és
Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a jár
műjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló
715/2007/EK európai parlamenti és tanács rendelet módosításáról és
végrehajtásáról szóló, 2008. július 18-i 692/2008/EK bizottsági ren
delet (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).
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(24)

(25)

(26)

(27)

(28)
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Az e rendelet szerint meghatározott célértékek teljesülé
sének biztosítása érdekében megbízható előírás-teljesítési
mechanizmusra van szükség.

Az új személygépkocsik fajlagos CO2-kibocsátását a
Közösségben összehangolt alapelvek alapján, a
715/2007/EK rendeletben meghatározott módszer szerint
kell mérni. E rendelet adminisztrációs terheinek minimális
szintre való csökkentése érdekében a rendszer előírásainak
teljesítését a Közösségben nyilvántartásba vett új autókra
vonatkozó, a tagállamok által összegyűjtött és a Bizott
sághoz eljuttatott adatok alapján kell végezni. A teljesítés
értékeléséhez használt adatok egységességének biztosítása
érdekében ezen adatok összegyűjtésének és bejelentésének
folyamatát a lehető legnagyobb mértékben össze kell
hangolni.

A 2007/46/EK irányelv előírja, hogy a gyártóknak minden
új személygépkocsihoz megfelelőségi nyilatkozatot kell
kiadniuk, és hogy a tagállamok csak akkor engedélyezhetik
egy új személygépkocsi nyilvántartásba vételét, illetve for
galomba helyezését, ha az rendelkezik érvényes megfelelő
ségi igazolással. A tagállamok által összegyűjtött
adatoknak összhangban kell lenniük a gyártó által a sze
mélygépkocsihoz kiadott megfelelőségi igazolással, és csak
ezen a hivatkozáson alapulhatnak. Ha a tagállamok vala
mely indokolt okból kifolyólag nem használják a megfele
lőségi igazolást az új személygépkocsik nyilvántartásba
vétele és forgalomba helyezése során, a nyomon követési
eljárásban való pontosság biztosítása érdekében hatályba
léptetik a szükséges intézkedéseket. Létre kell hozni egy
közösségi adatbázist, amely a megfelelőségi tanúsítvány
adatait tartalmazza. Ezt használják kizárólagos hivatkozás
ként annak érdekében, hogy az új járművek nyilvántar
tásba vételekor a tagállamok könnyebben megőrizhessék
nyilvántartási adataikat.

Az e rendelet szerinti előírások gyártók általi teljesítését
közösségi szinten kell értékelni. Az e rendelet alapján
meghatározott átlagos fajlagos CO2-kibocsátási értéket túl
lépő gyártóknak 2012-től kezdve minden naptári évre
vonatkozóan többletkibocsátási díjat kell fizetniük. A díj
összege annak arányában változik, hogy az adott gyártó
milyen mértékben lépte túl a célértéket. A díj összege az
idővel arányosan növekszik. A személygépkocsik fajlagos
CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló intézkedések
ösztönzése érdekében a díjnak tükröznie kell a műszaki
költségeket. A többletkibocsátási díjból befolyó összegeket
az Európai Unió általános költségvetési bevételének kell
tekinteni.

A tagállamok által a Szerződés 176. cikke értelmében fenn
tartott vagy bevezetett nemzeti intézkedések – e rendelet
céljait és eljárásait figyelembe véve – nem állapíthatnak
meg további vagy szigorúbb szankciókat azokra a gyártók
ra, amelyek nem teljesítik az e rendelet szerinti céljaikat.
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(29)

E rendelet nem érinti a közösségi versenyszabályok teljes
körű alkalmazását.

(30)

A hosszú távú cél elérése érdekében a Bizottságnak meg
kell vizsgálnia az erre szolgáló új lehetőségeket, különös
tekintettel a küszöbértékgörbe meredekségére, a rendelte
tés leírására szolgáló paraméterre és többletkibocsátási díj
rendszerére.

(31)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június
28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (1) összhangban
kell elfogadni.

(32)

Különösen azt a hatáskört kell a Bizottságra ráruházni,
hogy módosíthassa a nyomon követési és bejelentési köve
telményeket az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos
tapasztalatok fényében; megállapíthassa a többletkibocsá
tási díj beszedésével kapcsolatos módszereket; kidolgoz
hassa az egyes gyártókra vonatkozó eltérés pontosabb
szabályait; és hogy kiigazíthassa az I. mellékletet az aláb
biak tekintetében: a Közösségben nyilvántartásba vett új
személygépjárművek tömege alakulásának figyelembe
vétele és a fajlagos CO2-kibocsátás mérésére vonatkozó
szabályozási vizsgálati eljárásban bekövetkező változások
tükrözése. Mivel ezen intézkedések általános hatályúak és
e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítá
sára, valamint a rendelet új, nem alapvető fontosságú ele
mekkel történő kiegészítésére irányulnak, azokat az
1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellen
őrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell
elfogadni.

(33)

Az 1753/2000/EK határozatot az egyszerűség és a jogi
egyértelműség érdekében hatályon kívül kell helyezni.

(34)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen a belső piac megfelelő
működése, valamint az Uniónak az üvegházhatású gázki
bocsátás csökkentésére irányuló általános célja érdekében
az új személygépkocsikra vonatkozóan CO2-kibocsátási
követelmények megállapítását a tagállamok nem tudják
kielégítően megvalósítani, és ezért a javasolt intézkedés ter
jedelme és hatásai miatt az közösségi szinten jobban meg
valósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés
5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az
említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez
a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges
mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Tárgy és célok
Ez a rendelet CO2-kibocsátási követelményeket állapít meg az új
személygépkocsikra vonatkozóan a belső piac megfelelő műkö
dése, valamint az Európai Közösség azon általános céljának elé
rése érdekében,hogy az új gépjárműflotta átlagos CO2-kibocsátása
(1) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
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120 g/km legyen. E rendelet az új személygépkocsik átlagos CO2kibocsátását 130 g/km-ben határozza meg, amely a járműmotortechnológia terén megvalósuló – a 715/2007/EK rendelettel és a
hozzá kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel összhangban mért
– fejlődés és az innovatív technológiák segítségével érhető el.

f)

„fajlagos CO2-kibocsátás”: a személygépkocsinak a
715/2007/EK rendelettel összhangban mért és a megfelelő
ségi nyilatkozatban „CO2-kibocsátás (vegyes)” megjelöléssel
feltüntetett CO2-kibocsátása. A 715/2007/EK rendelet sze
rinti típusjóváhagyással nem rendelkező személygépkocsik
esetében fajlagos CO2-kibocsátás a 692/2008/EK rendeletben
a személygépkocsikra vonatkozóan megállapított mérési eljá
rásnak, vagy pedig a Bizottság által az ilyen személygépko
csik CO2-kibocsátásának megállapítása céljára elfogadott
eljárásoknak megfelelően mért CO2-kibocsátás;

g)

„fajlagos kibocsátási célérték”: egy gyártó esetében az általa
gyártott összes új személygépkocsi I. melléklet szerinti fajla
gos CO2-kibocsátásából kiszámított átlag, vagy – amenny
iben a gyártó jogosult a 11. cikk szerinti mentesítésre – a
mentesítés alapján meghatározott kibocsátási célérték.

E rendelet értelmében az új gépkocsikra 2020-tól kezdődően
alkalmazandó célérték 95 g/km átlagos CO2-kibocsátás, össz
hangban a 13. cikk (5) bekezdésével.
Ez a rendelet a közösségi integrált megközelítés keretében további
intézkedésekkel fog kiegészülni, amelyek további 10 g/km mér
tékű CO2-kibocsátás csökkentést irányoznak elő.
2. cikk
Hatály
(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. mellékletének meg
határozása szerinti M1 kategóriájú gépjárművekre alkalmazandó
(a továbbiakban: személygépkocsik), amennyiben e járműveket a
Közösségben először veszik nyilvántartásba és korábban a Közös
ségen kívül nem vették nyilvántartásba őket (a továbbiakban: új
személygépkocsik).
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(2) E rendelet alkalmazásában: „kapcsolt gyártók csoportja” a
gyártót és kapcsolt vállalkozásait jelenti. A gyártók tekintetében
kapcsolt vállalkozások:
a)

olyan vállalkozások, amelyekben a gyártó közvetlenül vagy
közvetve:
–

rendelkezik a szavazati jogok több mint felével,

(2)
Nem kell figyelembe venni a Közösségen kívüli korábbi
nyilvántartásba vételt, ha az a Közösségben való nyilvántartásba
vétel előtt kevesebb mint három hónappal történt.

–

jogosult a felügyelő testület, az ügyvezető testület vagy a
vállalkozást jogilag képviselő testületek tagjainak több
mint felének kinevezésére, vagy

(3) Ez a rendelet nem alkalmazandó a 2007/46/EK irányelv II.
melléklete A. részének 5. pontjában meghatározott különleges
rendeltetésű járművekre.

–

jogosult a vállalkozás ügyeinek irányítására;

b)

olyan vállalkozások, amelyek a gyártó tekintetében közvetle
nül vagy közvetve az a) pontban felsorolt jogokkal vagy
hatáskörökkel rendelkeznek;

c)

olyan vállalkozások, amelyekben a b) pontban említett vál
lalkozás közvetlenül vagy közvetve az a) pontban felsorolt
jogokkal vagy hatáskörökkel rendelkezik;

d)

olyan vállalkozások, amelyekben a gyártó az a), b) vagy
c) pontban említett vállalkozások egyikével vagy közülük
többel együttesen rendelkezik az a) pontban felsorolt jogok
kal vagy hatáskörökkel, valamint az olyan vállalkozások,
amelyekben az utóbbi vállalkozások közül kettő vagy több
együttesen rendelkezik az a) pontban felsorolt jogokkal vagy
hatáskörökkel;

e)

olyan vállalkozások, amelyekben az a) pontban felsorolt
jogokkal vagy hatáskörökkel együttesen rendelkezik a gyártó
vagy az a)–d) pontban említett egy vagy több kapcsolt vállal
kozása, és egy vagy több harmadik személy.

3. cikk
Meghatározások
(1)

E rendelet alkalmazásában:

a)

„átlagos fajlagos CO2-kibocsátás”: egy gyártó vonatkozásában
az általa gyártott összes új személygépkocsi fajlagos CO2kibocsátásának átlaga;

b)

„megfelelőségi nyilatkozat”: a 2007/46/EK irányelv 18. cikke
szerinti nyilatkozat;

c)

„gyártó”: az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a jóvá
hagyó hatóságnak felelősséggel tartozik a 2007/46/EK irány
elv
szerinti
EK-típusjóváhagyási
eljárás
minden
vonatkozásáért és a gyártás megfelelőségének biztosításáért;

d)

„tömeg”: a menetkész állapotú, teljesen felszerelt személygép
kocsinak a megfelelőségi nyilatkozatban szereplő, a
2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.6. pontjában megha
tározott tömege;

e)

„alapterület”: a nyomtáv szorozva tengelytávval, a megfelelő
ségi nyilatkozatban foglaltak és a 2007/46/EK irányelv I. mel
lékletének 2.1. és 2.3. szakaszaiban meghatározottak szerint;

4. cikk
Fajlagos kibocsátási célértékek
A 2012. január 1-jén kezdődő naptári évben és a továbbiakban
minden naptári évben minden személygépkocsi-gyártónak bizto
sítania kell, hogy átlagos fajlagos CO2-kibocsátása nem haladja
meg az I. melléklettel összhangban meghatározott, vagy –
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amennyiben a gyártó jogosult a 11. cikk szerinti mentesítésre – a
mentesítés szerint meghatározott fajlagos CO2-kibocsátási
célértéket.
Az egyes gyártók átlagos fajlagos CO2-kibocsátásának kiszámítá
sához az adott évben a gyártó által nyilvántartásba vett új sze
mélygépkocsik alábbi arányait kell figyelembe venni:
–

2012-ben 65 %,

–

2013-ben 75 %,

–

2014-ben 80 %,

–

2015-től kezdve 100 %.
5. cikk

(2)
A csoportosulást létrehozó megállapodás egy vagy több
naptári évre vonatkozhat, de az egyes megállapodások összesített
lejárati ideje nem haladhatja meg az öt naptári évet; a csoporto
suláshoz legkésőbb a kibocsátások kívánt csoportosításának első
naptári évében, december 31-ig lehet csatlakozni. A csoportosu
lást létrehozó gyártók az alábbiakról tájékoztatják a Bizottságot:

a)

a csoportosulásban részt vevő gyártók;

b)

csoportosulást vezető gyártót, amely a csoportosulás kapcso
lattartója lesz, és amely felelni fog azon többletkibocsátási díj
befizetéséért, amelyet a csoportosulásra a 9. cikk értelmében
kirónak; és

c)

annak bizonyítékát, hogy a csoportosulás vezetője képes lesz
a b) pontban meghatározott kötelezettségek teljesítésére.

Extra kibocsátási egységek
Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás kiszámításakor az 50 g/kmnél kisebb fajlagos CO2-kibocsátású új személygépkocsik
–

2012-ben 3,5 gépkocsinak,

–

2013-ben 3,5 gépkocsinak,

–

2014-ben 2,5 gépkocsinak,

–

2015-ben 1,5 gépkocsinak,

–

2016-tól kezdve 1 gépkocsinak számítanak.
6. cikk
Az alternatív üzemanyaggal működő járművekre
vonatkozó fajlagos kibocsátási célérték

A gyártók által a 4. cikkben említett fajlagos kibocsátási célérték
megfelelés megállapítása céljából a benzin és 85 % etanol keveré
kéből („E85”) álló, és a vonatkozó közösségi jogszabályoknak
vagy európai műszaki szabványoknak megfelelő üzemanyaggal
működni képes járművek CO2-kibocsátását 2015. december
31-ig 5 %-kal csökkenteni kell, tekintettel a bioüzemanyagmeghajtású járművek jobb technológiai adottságaira és
kibocsátás-csökkentési képességére. E csökkentés csak akkor
alkalmazandó, ha a jármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam
ban található üzemanyagtöltő állomások legalább 30 %-a értéke
sít a bioüzemanyagokra vonatkozóan a vonatkozó közösségi
jogszabályok által megállapított fenntarthatósági kritériumoknak
megfelelő ilyen típusú alternatív üzemanyagot.
7. cikk
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(3) Ha a csoportosulás vezetője nem tesz eleget a csoportosu
lásra a 9. cikk értelmében kirótt többletkibocsátási díj befizetésére
vonatkozó kötelezettségének, a Bizottság erről értesíti a gyártókat.

(4) A csoportosulásban részt vevő gyártók közösen értesítik a
Bizottságot mind a csoportosulás vezetőjével vagy annak pénzü
gyi helyzetével kapcsolatos változásokról – amennyiben ezek
befolyásolják csoportosulás vezetőjének azt a képességét, hogy
eleget tegyen a csoportosulásra a 9. cikk értelmében kirótt több
letkibocsátási díj befizetésére vonatkozó kötelezettségének –,
mind pedig a csoportosulás tagságában bekövetkező változások
ról, illetve a csoportosulás feloszlásáról.

(5) A gyártók csatlakozhatnak csoportosulásról szóló megálla
podásokhoz, amennyiben ezek összhangban vannak a Szerződés
81. és 82. cikkével, és amennyiben üzletileg ésszerű feltételek mel
lett, nyílt, átlátható és megkülönböztetéstől mentes részvételt biz
tosítanak bármely csatlakozni kívánó gyártónak. A Közösség
versenyszabályainak a csoportosulásra való általános alkalmazha
tósága sérelme nélkül a csoportosulás tagjai biztosítják különö
sen azt, hogy a csoportosulásra vonatkozó megállapodás
összefüggésében az alábbi információk kivételével nem kerül sor
adatok vagy ismeretek cseréjére:

a)

a fajlagos CO2-kibocsátás átlaga;

b)

a fajlagos kibocsátási célérték;

c)

az összes nyilvántartásba vett jármű száma.

Csoportosulás
(1)
A 11. cikk szerinti mentesítésre nem jogosult gyártók cso
portosulást hozhatnak létre a 4. cikk szerinti kötelezettségeik tel
jesítése céljából.

(6) Az (5) bekezdés nem alkalmazandó, ha a csoportosulásban
részt vevő valamennyi gyártó kapcsolt gyártók ugyanazon cso
portjának a tagja.
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(7) A (3) bekezdésben említett értesítés esetét kivéve azon cso
portosulásban részt vevő gyártók, amelyről a Bizottsághoz tájé
koztatás érkezik, a 4. cikk szerint kötelezettségeiknek való
megfelelés alkalmazásában egyetlen gyártónak tekintendők. A
gyártókra vonatkozó nyomon követési és bejelentési információ
kat rögzítik, jelentést készítenek róluk, és hozzáférhetővé teszik
őket az egyes gyártók, valamint a csoportosulások számára a
8. cikk (4) bekezdésében említett központi nyilvántartásban.

(5) A (4) bekezdés szerinti előzetes számításról kapott értesí
téstől számítva három hónap áll az adott gyártó rendelkezésére,
hogy értesítse a Bizottságot az adatokban talált esetleges hibák
ról, megjelölve a tagállamot, amelyre a hiba megítélése szerint
vonatkozik.

8. cikk

(6)
A Bizottság értesít minden olyan gyártót, amelyről az
(5) bekezdés szerinti számítások alapján a 2010. vagy a 2011. év
vonatkozásában a Bizottság azt állapítja meg, hogy átlagos fajla
gos CO2-kibocsátása abban az évben meghaladta a gyártó ugyan
azon évre vonatkozó fajlagos CO2-kibocsátási célértékét.

Az átlagos kibocsátás nyomon követése és bejelentése
(1) A 2010. január 1-jén kezdődő naptári évre és minden
későbbi naptári évre vonatkozóan a tagállamok nyilvántartást
vezetnek a területükön nyilvántartásba vett összes új személygép
kocsi adatairól a II. melléklet A. részével összhangban. Ezeket az
adatokat a gyártók, illetve az egyes tagállamokban a gyártók által
kijelölt importőrök vagy képviseletek rendelkezésére bocsátják. A
tagállamok minden tőlük telhetőt megtesznek annak biztosítá
sára, hogy a nyilvántartó szervek működése átlátható legyen. Min
den tagállam biztosítja, hogy megmérjék a 715/2007/EK rendelet
szerinti típusjóváhagyással nem rendelkező személygépkocsik faj
lagos CO2-kibocsátását, és azt rögzítsék a megfelelőségi
nyilatkozatban.
(2)
A tagállamok 2011-től kezdődően legkésőbb minden év
február 28-áig meghatározzák és a Bizottságnak továbbítják a II.
melléklet B. részében felsorolt adatokat az előző naptári év vonat
kozásában. Az adatokat a II. melléklet C. részében meghatározott
formátumban kell továbbítani.
(3) A Bizottság kérésére a tagállamoknak az (1) bekezdés sze
rint összegyűjtött teljes adathalmazt is át kell adniuk.

A Bizottság megvizsgálja a gyártóktól kapott összes értesítést és
október 31-ig megerősíti vagy módosítja a (4) bekezdés szerinti
előzetes számításokat.

(7) A tagállamok kijelölik a nyomon követési adatok e rende
lettel összhangban történő összegyűjtéséért és továbbításáért fele
lős illetékes hatóságot, és 2009. december 8. -ig értesítik a
Bizottságot a kijelölt illetékes hatóságról. A Bizottság ezt köve
tően tájékoztatja erről az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(8) A tagállamok minden olyan naptári évre vonatkozóan,
amelyre a 6. cikk alkalmazandó, tájékoztatják a Bizottságot a
megfelelő üzemanyagtöltő állomások részarányáról, valamint az
E85-tel kapcsolatos fenntarthatósági kritériumairól az említett
cikkel összhangban.
(9)
A Bizottság az e cikkben meghatározott adatok nyomon
követésére és bejelentésére, valamint a II. melléklet alkalmazására
vonatkozó részletes szabályokat a 14. cikk (2) bekezdésében emlí
tett szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadhatja el.
A Bizottság a II. mellékletet az e rendelet alkalmazásával kapcso
latos tapasztalatok fényében módosíthatja. Az e rendelet nem
alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intéz
kedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel tör
ténő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) A Bizottság központi nyilvántartást vezet a tagállamok által
e cikk alapján bejelentett adatokról, és 2011-től kezdődően leg
később minden év június 30-ig gyártónként előzetes számítással
meghatározza a következőket:
a)

átlagos fajlagos CO2-kibocsátás az előző naptári évben;

b)

fajlagos kibocsátási célérték az előző naptári évben; és

c)

az előző évi átlagos fajlagos CO2-kibocsátás és az ugyanazon
évi fajlagos kibocsátási célérték közötti különbség.

A Bizottság minden gyártót értesít a rá vonatkozó előzetes szá
mításról. Az értesítésben fel kell tüntetni a nyilvántartásba vett új
személygépkocsik darabszámára és fajlagos CO2-kibocsátására
vonatkozó adatokat tagállamonkénti bontásban.
A nyilvántartásnak hozzáférhetőnek kell lennie a nyilvánosság
számára.

9. cikk
Többletkibocsátási díj
(1) 2012-től kezdve minden olyan naptári évre vonatkozóan,
amelyben a gyártó átlagos fajlagos CO2-kibocsátása meghaladja a
gyártó ugyanazon évi fajlagos kibocsátási célértékét, a Bizottság a
szóban forgó gyártót, illetőleg csoportosulás esetében a csopor
tosulás vezetőjét többletkibocsátási díj megfizetésére kötelezi.
(2)
Az (1) bekezdés szerinti többletkibocsátási díjat a követ
kező képletekkel kell kiszámítani:
a)

2012 és 2018 között:
i.

Ha a gyártó átlagos fajlagos CO2-kibocsátása több mint
3 g CO2/km-rel haladja meg a fajlagos kibocsátási
célértéket:
((többletkibocsátás – 3 g CO2/km) × 95 EUR/g CO2/km
+ 1 g CO2/km × 25 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km
× 15 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km × 5 EUR/g
CO2/km) × új személygépkocsik száma.
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Ha a gyártó átlagos fajlagos CO2-kibocsátása több mint
2 g CO2/km-rel, de legfeljebb 3 g CO2/km-rel haladja
meg a fajlagos kibocsátási célértéket:
((többletkibocsátás – 2 g CO2/km) × 25 EUR/g CO2/km
+ 1 g CO2/km × 15 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km ×
5 EUR/g CO2/km) x új személygépkocsik száma.

iii. Ha a gyártó átlagos fajlagos CO2-kibocsátása több mint
1 g CO2/km-rel, de legfeljebb 2 g CO2/km-rel haladja
meg a fajlagos kibocsátási célértéket:
((többletkibocsátás – 1 g CO2/km) × 15 EUR/g CO2/km
+ 1 g CO2/km × 5 EUR/g CO2/km) × új személygépko
csik száma.
iv. Ha a gyártó átlagos fajlagos CO2-kibocsátása legfeljebb
1 g CO2/km-rel haladja meg a fajlagos kibocsátási
célértéket:

b)

átlagos fajlagos CO2-kibocsátás az előző naptári évben;

c)

az előző évi átlagos fajlagos CO2-kibocsátás és az ugyanazon
évi fajlagos kibocsátási célérték közötti különbség;

d)

az összes új személygépkocsi előző naptári évi fajlagos CO2kibocsátásának átlaga a Közösségben; és

e)

az összes új személygépkocsi átlagos tömege a Közösségben
az előző naptári évben.

(2)
2013. október 31-től kezdve az (1) bekezdés értelmében
közzétett jegyzékben gyártónként fel kell tüntetni azt is, hogy az
adott gyártó az előző naptári év vonatkozásában teljesítette-e a
4. cikkben előírt követelményeket.

11. cikk

(többletkibocsátás × 5 EUR/g CO2/km) x új személygép
kocsik száma.
b)

2019-tól kezdve:
(többletkibocsátás × 95 EUR/g CO2/km) × új személygépko
csik száma.

E cikk alkalmazásában a 4. cikkben szerint meghatározott „több
letkibocsátás” a gyártó átlagos fajlagos kibocsátástöbblete a fajla
gos kibocsátási célértékéhez képest – figyelembe véve a
jóváhagyott innovatív technológiáknak köszönhető CO2kibocsátás csökkenését – az adott naptári évben, g/km-ben kife
jezve, a harmadik tizedesjegyre kerekített pozitív számként
megadva; és az „új személygépkocsik száma” azon új személygép
kocsik száma, amelyeknek a szóban forgó gyártó a gyártója, és
amelyeket a tárgyévben vettek nyilvántartásba a 4. cikkben emlí
tett, a fokozatos bevezetésre vonatkozó kritériumoknak
megfelelően.
(3) A Bizottság megállapítja az (1) bekezdés szerinti többletki
bocsátási díj behajtására szolgáló módszereket.
Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel
történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk
(3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
(4) A többletkibocsátási díjból befolyó összegeket az Európai
Unió általános költségvetési bevételének kell tekinteni.
10. cikk
A gyártók teljesítményének közzététele
(1) A Bizottság 2011-től kezdődően legkésőbb minden év
október 31-ig jegyzéket tesz közzé, amelyben gyártónként szere
pelnek a következők:
a)

az előző naptári évre vonatkozó fajlagos kibocsátási célérték;
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Mentesség bizonyos gyártók számára
(1) Az I. melléklet szerint számított fajlagos kibocsátási célér
ték alóli mentesítésre irányuló kérelmet nyújthat be az a gyártó,
amely naptári évenként legfeljebb 10 000 olyan személygépko
csit állít elő, amelyet a Közösségben vesznek nyilvántartásba, és:
a)

nem tagja kapcsolt gyártók csoportjának; vagy

b)

olyan kapcsolt gyártók csoportjának tagja, amely naptári
évenként együttesen legfeljebb 10 000 olyan személygépko
csit állít elő, amelyet a Közösségben vesznek nyilvántartásba;
vagy

c)

kapcsolt gyártók csoportjának tagja, de saját termelő létesít
ményt és tervezési központot üzemeltet.

(2) Az (1) bekezdés alapján alkalmazott mentesítés legfeljebb
öt naptári évre adható. A kérelmet a Bizottság részére kell benyúj
tani a következő adatokkal:
a)

a gyártó neve és kapcsolattartója;

b)

arra vonatkozó bizonyíték, hogy a gyártó jogosult az
(1) bekezdés szerinti mentesítés igénylésére;

c)

a szóban forgó gyártó által gyártott személygépkocsik rész
letes adatai, beleértve a tömegüket és a CO2-kibocsátásukat is;
és

d)

a csökkentési lehetőséggel – többek között a fajlagos CO2kibocsátás gazdasági és technológiai csökkentési lehetősé
gével – arányos fajlagos kibocsátási célérték, figyelembe véve
a gyártott gépkocsi piacának jellegzetességeit.

2009.6.5.
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(3) Ha a Bizottság arra a megállapításra jut, hogy a gyártó jogo
sult az (1) bekezdés alapján alkalmazott mentesítésre, és a gyártó
által ajánlott kibocsátási célérték összhangban áll kibocsátáscsök
kentési lehetőségeivel – így a fajlagos CO2-kibocsátás csökkenté
sére alkalmas gazdasági és technológiai lehetőségeivel is –
figyelembe véve a gyártott gépkocsi piacának jellegzetességeit is,
a Bizottság mentesítést ad a gyártónak. A mentesítés a megadásá
nak napját követő év január 1-től hatályos.

(4) Az I. melléklet szerint számított fajlagos kibocsátási célér
ték alóli mentesítésre irányuló kérelmet nyújthat be az a gyártó,
amely az összes kapcsolt vállalkozásával együttesen naptári éven
ként 10 000 és 300 000 közötti, a Közösségben nyilvántartásba
vett új személygépkocsit állít elő.

Ilyen kérelmet a gyártó benyújthat saját magára vonatkozóan,
illetve együttesen saját magára és bármely kapcsolt vállalkozására
vonatkozóan. A kérelmet a Bizottság részére kell benyújtani a
következő adatokkal:
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(8)
A Bizottság az (1)–(7) bekezdés végrehajtására, ideértve a
mentesítésre való jogosultság feltételeinek értelmezését, a kérel
mek tartalmát és a fajlagos CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló
programok tartalmára és értékelésére vonatkozó rendelkezéseket
is, részletes szabályokat fogadhat el.
Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel
történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 14. cikk
(3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottsági eljárással kell elfogadni.
(9) Az alátámasztó adatokat is tartalmazó mentesítésre irá
nyuló kérelmeket, továbbá az (5) bekezdés szerinti értesítéseket, a
mentesítések (6) bekezdés szerinti visszavonásait, a többletkibo
csátási díj (7) bekezdés szerinti kiróvását, és a (8) bekezdésben
említett rendelkezéseket közzé kell tenni az Európai Parlament, a
Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáfé
résről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletnek (1) megfelelően.

12. cikk
a)

b)

a (2) bekezdés a) és c) pontjában említett valamennyi adat,
beleértve szükség szerint a kapcsolt vállalkozásokra vonat
kozó adatokat is;

olyan célérték, amely 25 %-os csökkentést jelent a 2007-es
átlagos fajlagos CO2-kibocsátáshoz képest, vagy ha több kap
csolt vállalkozásra vonatkozóan nyújtanak be egyetlen kérel
met, akkor olyan célérték, amely 25 %-os csökkentést jelent
e vállalkozások 2007-es átlagos fajlagos CO2-kibocsátásának
átlagához képest.

Ha a 2007-es évre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat a
gyártó átlagos fajlagos CO2-kibocsátásáról, akkor a Bizottság
határoz meg egy megfelelő csökkentési célértéket a hasonló
tömegű személygépkocsikban alkalmazott lehető legjobb CO2kibocsátáscsökkentési technológiák alapján, illetve figyelembe
véve a gyártott gépkocsi piacának jellegzetességeit. A kérelmező
nek ezt a célértéket kell használnia a b) pont alkalmazásában.

A Bizottság mentesítést ad a gyártónak, ha bebizonyosodik, hogy
az e bekezdésben említett mentesítési feltételek teljesültek.

(5) Az e cikk értelmében mentesítésben részesülő gyártó köte
les azonnal értesíteni a Bizottságot minden olyan változásról,
amely kihat vagy kihathat mentesítésre való jogosultságára.

(6)
Ha Bizottság – az (5) bekezdés szerinti értesítés alapján
vagy más úton – arra a megállapításra jut, hogy megszűnt a gyártó
mentesítésre való jogosultsága, a következő naptári év január 1-i
hatállyal visszavonja a mentesítést, és erről értesíti a gyártót.

(7)
Ha a gyártó nem éri el a fajlagos kibocsátási célértékét, a
Bizottság a gyártóra a 9. cikkben meghatározottak szerint több
letkibocsátási díjat róhat ki.

Ökoinnováció
(1) A beszállító vagy gyártó kérésére figyelembe kell venni az
innovatív technológiák alkalmazása révén elért CO2csökkentéseket. E technológiák az egyes gyártók átlagos fajlagos
kibocsátási célértékének legfeljebb 7 g CO2/km-rel való csökken
téséhez járulhatnak hozzá.
(2)
A Bizottság az ilyen innovatív technológiák jóváhagyási
eljárására vonatkozóan 2010-ig részletes szabályokat fogad el a
14. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárás
sal összhangban. E részletes szabályok az alábbi innovatív tech
nológiákra vonatkozó kritériumokon alapulnak:
a)

a beszállító vagy a gyártó felel az innovatív technológiák
használatával elért CO2-csökkentésért;

b)

az innovatív technológiák igazoltan hozzájárulnak a
CO2-csökkentéshez;

c)

az innovatív technológiák nem tartozhatnak a CO2-mérés
standard vizsgálati ciklusába, nem vonatkoznak rájuk az
1. cikkben említett 10 g CO2/km-es csökkentés teljesítését
előirányzó további kiegészítő intézkedések, illetve nem köte
lezőek a közösségi jog más rendelkezései értelmében.

(3) Annak a beszállítónak vagy gyártónak, amelyik valamilyen
intézkedést innovatív technológiaként szeretne jóváhagyatni,
jelentést kell benyújtania a Bizottságnak, amely tartalmaz egy füg
getlen és tanúsított szervezet által készített ellenőrzési jelentést is.
Ha bármilyen esetleges kapcsolat áll fenn az intézkedés és egy már
korábban jóváhagyott innovatív technológia között, akkor erről
a jelentésnek említést kell tennie, az ellenőrzési jelentésnek pedig
értékelnie kell, hogy e kapcsolat milyen mértékben módosítja az
egyes intézkedések révén elért csökkentéseket.
(1) HL L 145., 2001.5.31., 43. o.
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(4) A Bizottság jóváhagyja az elért csökkentést a (2) bekezdés
ben megadott kritériumok alapján.

13. cikk

2009.6.5.

A felülvizsgálat és annak hatásvizsgálata alapján – amely magá
ban foglalja a gépjárműiparra és az ahhoz kapcsolódó iparágakra
gyakorolt hatás átfogó értékelését – a Bizottság adott esetben
javaslatot tesz e rendelet olyan módosítására, amely a verseny
szempontjából a lehető legsemlegesebb, társadalmi szempontból
pedig méltányos és fenntartható.

Felülvizsgálat és jelentés
(1) A Bizottság 2010-ben jelent az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának
mérséklésére irányuló integrált közösségi megközelítés megvaló
sításában történt előrehaladásról.

(6) A Bizottság hatásvizsgálatot követően 2014-ig jelentést
tesz közzé az alapterülettel – mint a fajlagos kibocsátási célérté
kek meghatározásához szükséges rendeltetési paraméterrel – kap
csolatos adatok rendelkezésre állásáról, és szükség szerint
javaslatot nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz az I.
melléklet módosítása céljából.

(2) 2014. október 31-ig, majd azt követően háromévente az I.
mellékletet módosító intézkedéseket kell elfogadni annak biztosí
tására, hogy az említett M0 értéket az előző három naptári évben
készült új személygépkocsik átlagos tömegéhez igazítsa.

(7)
Intézkedéseket kell elfogadni a fajlagos CO2-kibocsátás
mérésére vonatkozó szabályozási vizsgálati eljárásban bekövet
kező változások tükrözése érdekében az I. mellékletben szereplő
képletek emiatt szükségessé vált kiigazítása céljából.

Ezek az intézkedések először 2016. január 1-jén lépnek hatályba,
majd azt követően minden harmadik évben.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására
irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett,
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell
elfogadni.

Ezen intézkedéseket, melyek célja az e rendelet nem alapvető fon
tosságú elemeinek módosítása, a 14. cikk (3) bekezdésében emlí
tett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell
elfogadni.
(3)
2012-től kezdve a Bizottság hatásvizsgálatot végez, hogy a
715/2007/EK rendelet 14. cikkének (3) bekezdése értelmében
2014-ig felülvizsgálja az említett rendeletben a CO2-kibocsátások
mérésére vonatkozóan meghatározott eljárásokat. A Bizottság
többek között megfelelő javaslatokat tesz az eljárások kiigazítá
sára vonatkozóan annak érdekében, hogy megfelelően tükrözzék
a gépkocsik tényleges CO2-kibocsátási jellemzőit, valamint a
12. cikkben foglaltak szerint jóváhagyott innovatív technológiák
alkalmazására vonatkozóan, ami tükröződhet a tesztelési ciklus
ban. A Bizottság biztosítja, hogy ezeket az eljárásokat a későbbi
ekben rendszeresen felülvizsgálják.

14. cikk
A bizottság eljárása
(1) A Bizottságot a 280/2004/EK határozat 9. cikkével (1) lét
rehozott bizottság segíti.
(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK
határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkére
is.
Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megha
tározott határidő három hónap.

A CO2-kibocsátások mérésére vonatkozó felülvizsgált eljárás
alkalmazásának kezdetétől a továbbiakban nem hagyhatók jóvá
innovatív technológiák a 12. cikkben meghatározott eljárás
szerint.

(3) E bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK hatá
rozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni,
figyelemmel a 8. cikkére is.

(4) A Bizottság 2010-ig felülvizsgálja a 2007/46/EK irányelvet
annak biztosítása érdekében, hogy minden típus, változat és kivi
tel innovatív technológiák egyedi kombinációjának feleljen meg.

15. cikk

(5) 2013. január 1-ig a Bizottság elvégzi az I. mellékletben sze
replő fajlagos kibocsátási célértékek, valamint a 11. cikk szerinti
mentesítések felülvizsgálatát azzal a céllal, hogy meghatározza:
–

–

a hosszú távú 95 g CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és
a célérték megvalósításának vonatkozásait, ideértve a több
letkibocsátási díjat is.

Hatályon kívül helyezés
Az 1753/2000/EK határozat 2010. január 1-jén hatályát veszti.
Az említett határozat 4., 9. és 10. cikkét ugyanakkor továbbra is
alkalmazni kell mindaddig, amíg a Bizottság jelentést nem terjeszt
az Európai Parlament elé a 2009. naptári év nyomon követési
adatairól.
(1) Az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyo
mon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehaj
tásáról szóló, 2004. február 11-i 280/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi határozat (HL L 49., 2004.2.19., 1. o.).

2009.6.5.
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16. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Strasbourgban, 2009. április 23-án.
az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS
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I. MELLÉKLET
FAJLAGOS KIBOCSÁTÁSI CÉLÉRTÉKEK
1. Az új személygépkocsik g/km-ben mért fajlagos CO2-kibocsátását az e mellékletben található számítások céljából az
alábbi képlettel kell kiszámítani:
a)

2012 és 2015 között:
fajlagos CO2-kibocsátás = 130 + a × (M – M0),
amelyben:
M

= a jármű kilogrammban (kg) megadott tömege

M0 = 1 372,0
a
b)

= 0,0457

2016-tól kezdve:
fajlagos CO2-kibocsátás = 130 + a × (M – M0),
amelyben:
M

= a jármű kilogrammban (kg) megadott tömege

M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének megfelelően elfogadott érték
a

= 0,0457

2. A gyártónak az adott naptári évre vonatkozó fajlagos kibocsátási célértéke azon új, az adott évben nyilvántartásba vett
személygépkocsik fajlagos CO2-kibocsátásának átlaga, amelyeket az adott gyártó gyárt.

2009.6.5.
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II. MELLÉKLET
KIBOCSÁTÁS NYOMON KÖVETÉSE ÉS BEJELENTÉSE

A. RÉSZ – Az új személygépkocsikra vonatkozó adatok begyűjtése és a CO2-kibocsátás nyomon követésére
szolgáló adatok meghatározása
1. A tagállamok a 2010. január 1-jén kezdődő évben, majd attól kezdve minden naptári évben nyilvántartják az alábbi ada
tokat a területükön nyilvántartásba vett minden új személygépkocsi vonatkozásában:
a)

a gyártó;

b)

a jármű típusa, kivitele és változata;

c)

a jármű fajlagos CO2-kibocsátása (g/km);

d)

a jármű tömege (kg);

e)

a jármű tengelytávolsága (mm); és

f)

nyomtávja (mm).

2. Az 1. pontban említett adatokat a szóban forgó személygépkocsi megfelelőségi nyilatkozatából kell átvenni. Ha a meg
felelőségi nyilatkozatban a jármű legkisebb és legnagyobb tömege egyaránt szerepel, a tagállamok csak a legnagyobb
tömegre vonatkozó adatot használják fel e rendelet alkalmazása céljából. Azon kettős üzemű (benzin/gáz) járművek ese
tében, amelyek tanúsítványán mindkét üzemanyagtípus fajlagos CO2-kibocsátását feltüntetik, a tagállamok a gáz üzem
módban mért értéket alkalmazzák.
3. A 2010. január 1-jével kezdődő naptári évben és attól kezdve minden naptári évre valamennyi tagállam meghatározza
a B. részben részletezett módszerekkel összhangban gyártónként az alábbiakat:
a)

a tagállam területén nyilvántartásba vett új személygépkocsik összdarabszáma;

b)

az e melléklet B. részének 2. pontja szerinti átlagos fajlagos CO2-kibocsátás;

c)

az e melléklet B. részének 3. pontja szerinti átlagos tömeg;

d)

új személygépkocsik esetében típusonként, változatonként és kivitelenként:
i.

a tagállam területén nyilvántartásba vett új személygépkocsiknak a B. rész 1. pontja szerinti összdarabszáma;

ii.

fajlagos CO2-kibocsátás, valamint a 6. cikkel összhangban az alternatív üzemanyag-felhasználású járművek
esetében a 12. cikkel összhangban, innovatív technológiák révén elért kibocsátáscsökkentések részaránya;

iii.

tömeg;

iv.

a járműnek az e melléklet B. részének 5. pontja szerinti alapterülete.

B. RÉSZ – A szén-dioxid-kibocsátás nyomon követésére szolgáló adatok meghatározásának módszere
A tagállamok által az A. rész 3. pontjával összhangban meghatározandó nyomon követési adatokat az ebben a részben
ismertetett módszerrel kell meghatározni.
1. Nyilvántartásba vett személygépkocsik száma (N)
A tagállamoknak meg kell határozniuk a vonatkozó nyomon követési évben területükön nyilvántartásba vett új sze
mélygépkocsik számát (N).

L 140/13

L 140/14

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

2009.6.5.

2. Az új személygépkocsik átlagos fajlagos CO2-kibocsátása (Sátlag)
A tagállam területén a nyomon követési évben nyilvántartásba vett új személygépkocsik átlagos fajlagos CO2-kibocsátását
(Sátlag) úgy kell kiszámítani, hogy az új személygépkocsik (S) fajlagos CO2-kibocsátásának összegét elosztjuk az új sze
mélygépkocsik számával (N).
Sátlag = (1 / N) × Σ S
3. Az új személygépkocsik átlagos tömege
A tagállam területén a nyomon követési évben nyilvántartásba vett új személygépkocsik átlagos tömegét (Mátlag) úgy kell
kiszámítani, hogy az új személygépkocsik tömegének (M) összegét elosztjuk az új személygépkocsik számával (N).
Mátlag = (1 / N) × Σ M
4. Az új személygépkocsik kivitel szerinti megoszlása
Az újonnan nyilvántartásba vett személygépkocsik számát, tömegét, fajlagos CO2-kibocsátását és alapterületét típuson
ként, változatonként és kivitelenként nyilván kell tartani.
5. Alapterület
Az alapterület a gépkocsi tengelytávolságának és nyomtávjának szorzata.
C. RÉSZ – Adattovábbítási formátum
A tagállamok az A. rész 3. pontjában leírt adatokat gyártónként és évről évre az alábbi formátum szerint jelentik be:
Összesített adatok:
Év:
Nyilvántartásba vett
személygépkocsik
száma összesen

Átlagos fajlagos CO2kibocsátás (g/km)

Átlagos tömeg (kg)

Átlagos alapterület
(m2)

(1. gyártó)

…

…

…

…

(2. gyártó)

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Összes gyártó együttvéve

…

…

…

…

Gyártó

Új nyilvántar
tásba vételek
száma

Fajlagos CO2kibocsátás
(g/km)

Tömeg
(kg)

Alapterület
(m2)

(1. kivitel
neve)

…

…

…

…

…

…

…

(1. változat neve)

(2. kivitel
neve)

…

…

…

…

…

…

…

(1. típus neve)

(2. változat neve)

(1. kivitel
neve)

…

…

…

…

…

…

…

(1. gyártó
neve)

(1. típus neve)

(2. változat neve)

(2. kivitel
neve)

…

…

…

…

…

…

…

1. év

(1. gyártó
neve)

(2. típus neve)

(1. változat neve)

(1. kivitel
neve)

…

…

…

…

…

…

…

1. év

(1. gyártó
neve)

(2. típus neve)

(1. változat neve)

(2. kivitel
neve)

…

…

…

…

…

…

…

1. év

(1. gyártó
neve)

(2. típus neve)

(2. változat neve)

(1. kivitel
neve)

…

…

…

…

…

…

…

1. év

(1. gyártó
neve)

(2. típus neve)

(2. változat neve)

(2. kivitel
neve)

…

…

…

…

…

…

…

1. év

(1. gyártó
neve)

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1. év

(1. gyártó
neve)

…

…

…

…

…

…

…

…

1. év

(1. gyártó
neve)

…

…

…

…

…

…

…

…

1. év

(1. gyártó
neve)

…

…

…

…

…

…

…

…

1. év

(1. gyártó
neve)

…

…

…

…

…

…

…

…

Gyártó

Gépkocsi típusa

Változat

Kivitel

1. év

(1. gyártó
neve)

(1. típus neve)

(1. változat neve)

1. év

(1. gyártó
neve)

(1. típus neve)

1. év

(1. gyártó
neve)

1. év

…

…

…
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Kereskedelmi
név

Év
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Gyártmány

Innovatív tech
nológiák (*)
vagy alterna
tív üzemanyagfelhasználási
képesség (**)
révén elért
kibocsátáscsök
kentés

Innovatív
technológia (*)
vagy innovatív
technológiák
vagy alternatív
üzemanyagfelhasználású
jármű (**)

2009.6.5.

Gyártók szerinti adatok:

(*) A 12. cikkel összhangban.
(**) A 6. cikkel összhangban.
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IRÁNYELVEK



AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/28/EK IRÁNYELVE
(2009. április 23.)
a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK
irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)

amelyekkel a Közösség a leghatékonyabban mérsékel
heti az ásványolaj-behozataltól való függőségét a
közlekedési ágazatban, amelyben a legkritikusabb az ellá
tásbiztonság problémája, és befolyásolhatja a közlekedési
célú üzemanyagok piacát.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 175. cikke (1) bekezdésére, valamint e rendelet 17.,
18. és 19. cikke tekintetében annak 95. cikkére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,

(3)

Elismert tény, hogy az innováció és a fenntartható energia
politika lehetőséget nyújt a gazdasági növekedés megala
pozására. A megújuló energiaforrásból előállított energia
termelése gyakorta függ helyi vagy regionális kis- és közép
vállalkozásoktól (kkv-k). Fontosak azok a növekedési és
foglalkoztatási lehetőségek, amelyeket a megújuló energia
forrásokból történő regionális és helyi energiatermelésbe
való beruházások nyújtanak a tagállamokban és régióik
ban. Ezért a Bizottságnak és a tagállamoknak támogatniuk
kell a nemzeti és regionális fejlesztési intézkedéseket ezen
a területen, ösztönözniük kell a megújuló energiaforrásból
előállított energiatermelés bevált gyakorlatainak a helyi és
regionális fejlesztési kezdeményezések közötti cseréjét,
valamint elő kell mozdítaniuk a strukturális pénzeszközök
e területen való felhasználását.

(4)

A megújuló energiaforrások piacának ösztönzése során
figyelembe kell venni a regionális és helyi fejlesztési lehe
tőségekre, az exportlehetőségekre, a társadalmi kohézióra
és a foglalkoztatási lehetőségekre kifejtett pozitív hatásait,
különös tekintettel a kkv-kra, valamint a független
energiatermelőkre.

(5)

Az üvegházhatású gázok Közösségen belüli kibocsátásának
és a Közösség energiaimporttól való függésének csökken
tése érdekében a megújuló energiaforrásból előállított ener
gia fejlesztésének és az energiahatékonyság fokozásának
szorosan össze kell függeniük egymással.

(6)

Célszerű támogatni a decentralizált megújulóenergiatechnológiák bemutatási és kereskedelmi forgalombaho
zatali szakaszát. A decentralizált energiatermelés felé
történő elmozdulásnak számos előnye van, ideértve a helyi
energiaforrások hasznosítását, a helyi energiaellátás bizton
ságának fokozását, a rövidebb szállítási távolságokat, vala
mint a csökkent energiaátviteli veszteségeket. Az ilyen
decentralizáció továbbá (például bevételi források biztosí
tásával és helyi munkahelyteremtéssel) elősegíti a közös
ségi fejlődést, valamint a kohéziót.

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
véleményére (1),
tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),
a Szerződés 251.
megfelelően (3),

cikkében

megállapított

eljárásnak

mivel:
(1)

(2)

Az európai energiafogyasztás ellenőrzése és a megújuló
energiaforrásokból előállított energia felhasználásának
növelése, valamint az energiatakarékosság és fokozott
energiahatékonyság fontos részét képezi az üvegházhatású
gázok kibocsátásának csökkentéséhez, illetve az Egyesült
Nemzetek éghajlatváltozásról szóló keretegyezményéhez
csatolt Kiotói Jegyzőkönyvben foglaltak, és a további, az
üvegházhatású gázok 2012 utáni kibocsátását csökkentő
közösségi és nemzetközi kötelezettségvállalások teljesíté
séhez szükséges intézkedéscsomagnak. Ezek a tényezők
fontos szerepet játszanak az energiaellátás biztonságának
előmozdításában, a műszaki fejlődés és innováció támoga
tásában, foglalkoztatási lehetőségek biztosításában és a
regionális fejlesztésben, különösen a vidéki és elszigetelt
területeken.
Különösen a fokozódó technológiai fejlesztések, a tömeg
közlekedés bővítésére és használatára irányuló kezdemé
nyezések, az energiahatékonysági technológiák használata
és a megújuló energiaforrásból előállított energia közleke
désben való használata tartoznak azon eszközök közé,

(1) HL C 77., 2009.3.31., 43. o.
(2) HL C 325., 2008.12.19., 12. o.
(3) Az Európai Parlament 2008. december 17-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. április 6-i határo
zata.
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A belső villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrá
sokból előállított villamos energia támogatásáról szóló,
2001. szeptember 27-i 2001/77/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (1) és a közlekedési ágazatban a bioüzema
nyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának
előmozdításáról szóló, 2003. május 8-i 2003/30/EK euró
pai parlamenti és tanácsi irányelv (2) meghatározta a meg
újuló energiaforrásokból előállított energia különböző
fajtáit. A villamos energia belső piacára vonatkozó közös
szabályokról szóló, 2003. június 26-i 2003/54/EK euró
pai parlamenti és tanácsi irányelv (3) megállapította a
villamosenergia-ágazatra
általában
vonatkozó
fogalommeghatározásokat. A jogbiztonság és az egyértel
műség érdekében kívánatos, hogy ez az irányelv azonos,
vagy hasonló fogalommeghatározásokat alkalmazzon.

A Bizottság 2007. január 10-i „Megújulóenergia-útiterv –
Megújuló energiák a XXI. században: egy fenntarthatóbb
jövő építése” című közleménye rámutatott, hogy a meg
újuló energiaforrásokból előállított energia összarányára
vonatkozó 20 %-os célkitűzés és a közlekedésben használt
megújuló energiaforrásokból előállított energiára vonat
kozó 10 %-os célkitűzés megfelelő és megvalósítható fela
dat lenne, és a kötelező célkitűzéseket tartalmazó keretnek
biztosítania kell az üzleti világ számára a megújulóenergiaágazattal kapcsolatos fenntartható befektetésekhez szüksé
ges hosszú távú kiszámíthatóságot, amelyek által
csökkenthető a fosszilis üzemanyagok behozatalától való
függőség, illetve fokozható az új energetikai technológiák
használata. Ezeket a célokat a 2020-ig történő 20 %-os
energiahatékonysági fejlesztés keretében a Bizottság
„Energiahatékonysági cselekvési terv: a lehetőségek kihasz
nálása” című közleménye határozza meg, amelyet elfoga
dott mind a 2007. márciusi Európai Tanács, mind 2008.
január 31-i állásfoglalásában az Európai Parlament.

A 2007 márciusában tartott Európai Tanács újra megerő
sítette a Közösség elkötelezettségét a megújuló energiafor
rásokból előállított energia 2010 utáni, a Közösség
egészében való fejlesztése iránt. Jóváhagyta a 20 %-os köte
lező célkitűzést a megújuló energiaforrásokból előállított
energiának a Közösség összes energiafogyasztásában való
részarányára vonatkozóan, és a minden tagállam által költ
séghatékony módon bevezetendő és elérendő kötelező
minimális célkitűzést a bioüzemanyagoknak a közlekedési
benzin- és dízelüzemanyag legalább 10 %-át kitevő résza
rányára vonatkozóan. Megállapította, hogy a bioüzema
nyagokra vonatkozó kötelező jellegű célkitűzés helyes,
feltéve, hogy termelésük fenntartható, a második generá
ciós bioüzemanyagok kereskedelmi forgalmazásra alkal
massá válnak, és a benzin és a dízelüzemanyagok
minőségéről szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai
parlamenti és tanács irányelvet (4) a megfelelő arányokban
való üzemanyag-keverés lehetővé tétele érdekében módo
sítják. Az Európai Tanács 2008. márciusi ülése megismé
telte, hogy alapvetően fontos célravezető fenntarthatósági
HL L 283., 2001.10.27., 33. o.
HL L 123., 2003.5.17., 42. o.
HL L 176., 2003.7.15., 37. o.
HL L 350., 1998.12.28., 58. o.
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kritériumokat meghatározni és teljesíteni, továbbá biztosí
tani, hogy a második generációs bioüzemanyagok a keres
kedelemben elérhetőek legyenek. Az Európai Tanács 2008.
júniusi ülése ismét utalt a fenntarthatósági kritériumokra és
a második generációs bioüzemanyagok kifejlesztésére, és
hangsúlyozta, hogy fel kell mérni a bioüzemanyagok elő
állítása által az élelmiszernek szánt mezőgazdasági termé
kekre gyakorolt lehetséges hatásokat és – szükség esetén –
a hiányosságok pótlását célzó intézkedéseket kell hozni.
Kijelentette továbbá, hogy további értékelésre van szükség
a bioüzemanyagok előállításának és fogyasztásának kör
nyezetvédelmi és társadalmi következményei tekintetében.

(10)

A 2007. szeptember 25-i európai megújulóenergiaútitervről szóló állásfoglalásában (5) az Európai Parlament
felhívta a Bizottságot, hogy 2007 végéig nyújtson be a
megújuló energia jogi keretéről szóló javaslatot, és emlé
keztetett a megújuló energiaforrásokból előállított energia
közösségi és tagállami szintű részesedését illető célkitűzé
sek meghatározásának fontosságára.

(11)

A megújuló energiaforrásokból előállított energia résza
rányának kiszámítására és az ilyen források meghatározá
sára átlátható és egyértelmű szabályokat kell megállapítani.
Ebben az összefüggésben az óceánokban és más víztestek
ben a hullámok, tengeri áramlatok, árapály, hőenergiakülönbség vagy sókoncentráció-különbség formájában
jelen lévő energiát is figyelembe kell venni.

(12)

A mezőgazdasági anyagok, így pl. a trágya, az iszap és
egyéb állati vagy szerves hulladék biogáz előállítására tör
ténő használata az üvegházhatású gázkibocsátásmegtakarítás lehetősége fényében a hő és villamos energia
előállítása, illetve bioüzemanyagként történő felhasználása
szempontjából jelentős környezeti előnyökkel jár. Decent
ralizált jellegüknél és a regionális befektetési szerkezetnél
fogva a biogázgyártó beruházások meghatározó módon
hozzájárulhatnak a fenntartható fejlődéshez a vidéki térsé
gekben és a mezőgazdasági termelők számára új jövede
lemszerzési lehetőségeket teremthetnek.

(13)

Az Európai Parlament, a Tanács, és a Bizottság álláspont
jának fényében, helyénvaló kötelező nemzeti célkitűzése
ket megállapítani a megújuló energiaforrásokból előállított
energiának a közösségi energiafogyasztásban 2020-ra elé
rendő 20 %-os részarányával, a közlekedést illetően pedig
10 %-os részarányával összhangban.

(14)

A kötelező nemzeti célkitűzések fő célja a befektetői kiszá
míthatóság biztosítása és a megújuló energiaforrások vala
mennyi fajtájából energia előállítására alkalmas
technológiák folyamatos fejlesztésének ösztönzése. Ezért
nem helyénvaló a célkitűzés kötelező jellegéről szóló dön
tést elhalasztani addig, amíg egy jövőbeni esemény
bekövetkezik.

(5) HL C 219. E, 2008.8.28., 82. o.
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A tagállamok kiindulópontja, megújulóenergia-adottsága
és energiahordozó-összetétele különböző. A 20 %-os
átfogó közösségi célkitűzést ezért az egyes tagállamok szá
mára egyedi célkitűzésekké kell átalakítani, kellően ügyelve
az elosztás méltányosságára és – az eltérő tagállami kiin
dulási pontok és adottságok tekintetbevételével – megfele
lőségére, a meglévő, megújuló energiaforrásokból
előállított energiát és az energiahordozó-összetételt is bele
értve. Ennek keretében – a tagállamok által a megújuló
energiaforrásokból előállított energia használatáért a múlt
ban tett erőfeszítések figyelembevételével – helyénvaló
megosztani a tagállamok között a megújuló energiaforrá
sokból előállított energia használatában megkövetelt
összes növekedést úgy, hogy minden egyes tagállam rész
aránya a GDP szerint súlyozottan, kiindulási pontjaikra
tekintettel kiigazítva, és a teljes bruttó energiafogyasztás
arányában számítva egyenlő mértékben megemelkedik.

Ezzel szemben helyes a közlekedésben használt megújuló
energiaforrásokból előállított energia 10 %-os célkitűzését
minden tagállam számára azonos szinten megállapítani,
hogy a közlekedési célú üzemanyag műszaki előírásainak
és hozzáférhetőségének egységessége biztosítva legyen.
Mivel a közlekedési célú üzemanyagok könnyen forga
lomba hozhatók, a megfelelő források terén kedvezőtlen
adottságokkal bíró tagállamok könnyen beszerezhetik
majd máshonnan a bioüzemanyagokat. Habár technikai
lag lehetséges lenne, hogy a Közösség a közlekedésben
használt megújuló energiaforrásokból előállított energiára
vonatkozó célkitűzését kizárólag belső termelésből telje
sítse, valószínű és kívánatos is, hogy azt ténylegesen a belső
termelés és import vegyítésével teljesítse. E célból a Bizott
ságnak felügyelnie kell a Közösség bioüzemanyag-piacát,
és szükség szerint megfelelő intézkedéseket kell javasolnia,
hogy a belső termelés és a behozatal között egy kiegyen
súlyozott megközelítés szülessen, figyelembe véve, többek
között, a többoldalú és kétoldalú kereskedelmi tárgyaláso
kat, a környezetvédelmi, a társadalmi és gazdasági megfon
tolásokat, valamint az energiaellátás biztonságát.

Az energiahatékonyság javítása a Közösség egyik kulcsfon
tosságú célkitűzése, amelynek értelmében 2020-ra az ener
giahatékonyság 20 %-os javulását kívánják elérni. Ez a
célkitűzés a meglévő és jövőbeli jogszabályokkal együtt –
beleértve az épületek energiateljesítményéről szóló, 2002.
december 16-i 2002/91/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvet (1), az energiafelhasználó termékek környezetba
rát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításá
nak kereteiről szóló, 2005. július 6-i 2005/32/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvet (2) és az energiavégfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgál
tatásokról szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvet (3) – alapvető szerepet ját
szik annak biztosításában, hogy az éghajlattal és az ener
giával kapcsolatos célkitűzéseket a legalacsonyabb
költséggel valósítsák meg, és egyúttal új lehetőségeket

(1) HL L 1., 2003.1.4., 65. o.
(2) HL L 191., 2005.7.22., 29. o.
(3) HL L 114., 2006.4.27., 64. o.
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teremthet az EU gazdasága számára. Az energiaha
tékonysági és energiatakarékossági politikák azon leghaté
konyabb módszerek egyikei, amelyekkel egy tagállam
növelheti a megújuló energiaforrásokból származó energia
százalékos arányát, és ezáltal a tagállamok könnyebben
megvalósíthatják az ezen irányelvben a megújuló energia
források tekintetében megállapított általános nemzeti és
közlekedési célkitűzéseket.

(18)

A tagállamoknak valamennyi ágazatban jelentős mérték
ben javítaniuk kell az energiahatékonyságot a megújuló
energiaforrásokból előállított energiára vonatkozó – a tel
jes bruttó energiafogyasztás százalékában kifejezett – cél
kitűzések könnyebb megvalósítása érdekében. Különösen
fontos az energiahatékonyság megvalósítása a közlekedési
ágazatban, mivel a megújuló energiaforrásokból előállított
energiára vonatkozó kötelező célszázalék egyre nehezeb
ben lesz fenntartható módon teljesíthető, ha a közlekedési
ágazat általános energiaigénye tovább nő. A valamennyi
tagállam által elérendő 10 %-os kötelező célkitűzést ezért
a közlekedési ágazat teljes energiafogyasztásában a meg
újuló energiaforrások, nem pedig csak a bioüzemanyagok
részarányaként kell meghatározni.

(19)

Kötelező átfogó nemzeti célkitűzéseik megvalósítása érde
kében a tagállamoknak a kötelező végső célkitűzéseik meg
valósítása irányába mutató ütemterv-előirányzatot kell
követniük. El kell készíteniük a megújuló energiára vonat
kozó, ágazati célkitűzéseikre vonatkozó információkat is
magában foglaló nemzeti cselekvési terveiket, annak szem
előtt tartásával, hogy a biomasszának többféle felhaszná
lása van, ezért alapvetően fontos az új biomassza-források
mozgósítása. Ezenkívül a tagállamoknak meg kell hozniuk
az e célok eléréséhez szükséges intézkedéseket. Minden
tagállamnak – a megújuló energiára vonatkozó nemzeti
cselekvési tervben a várható teljes bruttó energiafel
használás értékelése során – fel kell mérnie, hogy az ener
giahatékonyság és az energiatakarékosság milyen
mértékben tud hozzájárulni nemzeti célkitűzések megva
lósításához. A tagállamoknak figyelembe kell venniük az
energiahatékony technológiák optimális kombinációját a
megújuló energiaforrásokból előállított energiával.

(20)

Annak érdekében, hogy a műszaki haladásból és a méret
gazdaságosságból fakadó előnyöket ki lehessen használni,
az ütemterv-előirányzatnak figyelembe kell vennie azt a
lehetőséget, hogy a megújuló energiaforrásokból előállított
energia felhasználása a jövőben gyorsuló ütemben fog
növekedni. Ilyen módon különös figyelmet lehet fordítani
a műszaki haladás és a méretgazdaságosság hiányát arány
talan mértékben elszenvedő és ezért alulfejlett ágazatokra,
amelyek mindazonáltal a jövőben jelentősen hozzájárul
hatnak a 2020-as célkitűzések eléréséhez.

(21)

Az ütemterv-előirányzatnak 2005-öt kell kiindulópont
ként megjelölnie, hiszen ez az utolsó év, amelyben a meg
újuló energiaforrásokból előállított energia nemzeti
részarányával kapcsolatban megbízható adatok állnak
rendelkezésre.

2009.6.5.
(22)

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Ezen irányelv célkitűzéseinek eléréséhez szükséges, hogy a
Közösség és a tagállamok jelentős mennyiségű pénzügyi
forrást fordítsanak a megújuló energia előállítására alkal
mazott technológiák kutatására és fejlesztésére. Az Euró
pai Innovációs és Technológiai Intézetnek különösen
kiemelt fontosságot kell tulajdonítania a megújuló energia
előállítására alkalmazott technológiák kutatásának és
fejlesztésének.

(23)

A tagállamok ösztönözhetik a helyi és regionális hatósá
gokat a nemzeti célkitűzéseket meghaladó célok meghatá
rozására, valamint bevonhatják a helyi és regionális
hatóságokat a nemzeti cselekvési tervek kidolgozásába és
a megújuló energiaforrásokból előállított energia előnyei
nek tudatosításába.

(24)

A biomasszában rejlő valamennyi lehetőség kiaknázása
érdekében a tagállamoknak és a Közösségnek támogatniuk
kell a meglévő faanyagtartalékok erőteljesebb mozgósítá
sát és új erdőgazdálkodási rendszerek kifejlesztését.

(25)

A megújuló energiaforrások terén az egyes tagállamok
különböző adottságokkal rendelkeznek, és nemzeti szin
ten különböző támogatási rendszereket működtetnek a
megújuló energiaforrásokból előállított energia tekinteté
ben. A tagállamok többsége olyan támogatási rendszert
alkalmaz, amely kizárólag a saját területén termelt, meg
újuló energiaforrásokból előállított energiát támogatja. A
nemzeti támogatási rendszerek megfelelő működéséhez
elengedhetetlen, hogy a tagállamok különböző adottsá
gaiknak megfelelően ellenőrizhessék nemzeti támogatási
rendszereik hatásait és költségeit. Az ezen irányelvben
megfogalmazott cél elérésének egyik fontos eszköze a
2001/77/EK irányelv szerinti nemzeti támogatási rendsze
rek megfelelő működtetésének garantálása a befektetői
bizalom megtartása, valamint annak lehetővé tétele érde
kében, hogy a tagállamok a célkitűzések teljesítését célzó,
hatékony nemzeti intézkedéseket dolgozhassanak ki. Ezen
irányelv célja az, hogy a nemzeti támogatási rendszerek
sérelme nélkül megkönnyítse a megújuló energiaforrások
ból előállított energia határokon átnyúló támogatását.
Olyan opcionális, tagállamok közötti együttműködési
mechanizmusokat vezet be, amelyek révén lehetőségük
nyílik megállapodni arról, hogy az egyik tagállam milyen
mértékben támogatja a másik tagállamban folyó energia
termelést, valamint hogy a megújuló energiaforrásokból
előállított energiát milyen mértékben kell beszámítani vala
melyikük összesített nemzeti célértékébe. A célkitűzések
teljesítésére vonatkozó mindkét intézkedés – azaz a nem
zeti támogatási rendszerek és az együttműködési mecha
nizmusok – hatékonyságának biztosítása érdekében
lényeges, hogy a tagállamok maguk dönthessék el, hogy
nemzeti támogatási rendszerüket kiterjesztik-e a más tag
államokban termelt, megújuló energiaforrásokból előállí
tott energiára, és ha igen, milyen mértékben, és erről az
ezen irányelvben előirányzott együttműködési intézkedé
sek alkalmazásával állapodhassanak meg.

(26)

Az energiaáraknak tükrözniük kell az energia előállításá
nak és fogyasztásának külső költségeit, ideértve a megfe
lelő környezeti, társadalmi és egészségügyi ellátási
költségeket is.
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(27)

Állami támogatás szükséges ahhoz, hogy a Közösség elérje
a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia tér
nyerésével kapcsolatos célkitűzéseit, különösen addig,
amíg a belső piac villamosenergia-árai nem tükrözik a fel
használt energiaforrások teljes környezeti és társadalmi
költségeit és hasznát.

(28)

A Közösségnek és a tagállamoknak a közlekedési ágazat
teljes energiafogyasztásának csökkentésére és a közlekedés
energiahatékonyságának fokozására kell törekedniük. A
közlekedési ágazat energiafelhasználása csökkentésének
elsődleges eszközei a közlekedési tervezés, a tömegközle
kedés támogatása, az autógyártásban az elektromos autók
részarányának növelése, valamint energiahatékonyabb,
kisebb méretű és motorteljesítményű autók gyártása.

(29)

A tagállamoknak törekedniük kell a megújuló energiafor
rásokból előállított energiák sokféleségére valamennyi köz
lekedési ágazatban. A Bizottságnak 2015. június 1-jéig
jelentést kell benyújtania az Európai Parlament és a Tanács
számára, amelyben felvázolja a megújuló energiaforrások
ból előállított energia növekvő használatának lehetőségeit
az egyes közlekedési ágazatokban.

(30)

Ezen irányelv alkalmazásában a vízenergia és a szélenergia
részarányának kiszámításakor az éghajlati változásokból
eredő hatásokat a normalizálási szabály alkalmazásával kell
kiegyenlíteni. Továbbá, a korábban felszivattyúzott vizet
használó duzzasztótároló-egységek által előállított villa
mos energia nem tekintendő megújuló energiaforrásból
előállított villamos energiának.

(31)

A légtermikus, geotermikus vagy hidrotermikus hő hasz
nosítható hőmérsékleti szinten való használatát lehetővé
tevő hőszivattyúknak a működéshez elektromos áramra,
vagy egyéb kiegészítő energiára van szükségük. Ezért a
hőszivattyúk működtetéséhez használt energiát le kell
vonni a teljes hasznosítható hőenergiából. Csak azok a
hőszivattyúk vehetők számításba, amelyek hőtermelése
(output) jelentősen meghaladja a működéséhez szükséges
primer energia mennyiségét.

(32)

A passzív energiarendszerek az épületszerkezetet használ
ják fel az energia munkába állítására. Ez energiamegtaka
rításnak felel meg. A kétszeres beszámítás elkerülése
érdekében az így hasznosított energia ezért ezen irányelv
alkalmazásában nem vehető figyelembe.

(33)

Néhány tagállam teljes bruttó energiafogyasztásában nagy
arányban szerepel a légi közlekedés. Tekintettel a jelenlegi
technológiai és szabályozási akadályokra, amelyek nem
teszik lehetővé bioüzemanyagok használatát a légi közle
kedésben, helyénvaló részleges mentesítést adni ezeknek a
tagállamoknak azáltal, hogy a nemzeti légi közlekedésben
teljes bruttó energiafogyasztásuk felmérésénél figyelmen
kívül hagyják azt a mennyiséget, amellyel túllépik az Euro
stat által a légi közlekedésben felmért teljes bruttó energi
afogyasztás 2005-ös közösségi átlagának másfélszeresét,
azaz 6,18 %-ot. Ciprus és Málta, elszigetelt és peremterü
leteken lévő tagállamokként a légi közlekedésre, mint pol
gáraik és gazdaságuk számára létfontosságú közlekedési

L 140/20

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

eszközre támaszkodnak. Ennek eredményeképpen a nem
zeti légi közlekedésben mért teljes bruttó energiafogyasz
tásuk aránytalanul magas – a 2005-ös közösségi átlag több
mint háromszorosa –, ezért aránytalanul érintettek a jelen
legi technológiai és szabályozási kötelezettségek által. E
tagállamok számára ezért biztosítható, hogy ez a mentesí
tés kiterjedjen arra a mennyiségre, amellyel túllépik az
Eurostat által a légi közlekedésben felmért teljes bruttó
energiafogyasztás 2005-ös közösségi átlagát, vagyis
4,12 %-ot.
(34)

Egy, a megújuló energiát támogató energiamodell elérése
érdekében ösztönözni kell a tagállamok közötti stratégiai
együttműködést, adott esetben a régiók és a helyi hatósá
gok bevonásával.

(35)

Az ezen irányelvben foglalt rendelkezések kellő figyelem
bevétele mellett a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy
az ezen irányelvben meghatározott célkitűzésekkel kapcso
latban az együttműködés minden megfelelő formáját hasz
nálják ki. Az együttműködés folyhat valamennyi szinten,
két- vagy többoldalúan. A kizárólag ezen irányelvben elő
írt – a célkitűzés kiszámítására és a célkitűzésnek való meg
felelésre kiható – mechanizmusokon, nevezetesen a
tagállamok közötti statisztikai átruházásokon, közös pro
jekteken, a közös támogatási rendszereken és az átlátható
sági platformon kívül az együttműködés megvalósulhat
például az információ és a legjobb gyakorlatok cseréjével
is, különösen az ezen irányelvben meghatározott átlátha
tósági platformon, valamint a támogatási rendszerek vala
mennyi típusának egyéb önkéntes összehangolása
formájában is.

(36)

(37)

Annak érdekében, hogy lehetőség legyen az ezen irányelv
ben megállapított célkitűzések teljesítésének költségeit
csökkenteni, helyénvaló a tagállamokban a megújuló ener
giaforrásokból más tagállamban előállított energia fogyasz
tását mind előmozdítani, mind lehetővé tenni, hogy a
tagállamok a más tagállamokban felhasznált, megújuló
energiaforrásokból származó energiát saját nemzeti célki
tűzéseikbe beszámítsák. Ezért rugalmassági intézkedések
szükségesek, amelyek azonban a tagállamok ellenőrzése
alatt maradnak annak érdekében, hogy ne akadályozzák
őket céljaik elérésében. Ezek a rugalmassági intézkedések
statisztikai átruházások, valamint a tagállamok közötti
közös projektek és/vagy közös támogatási rendszerek for
májában valósulnak meg.
Lehetővé kell tenni a megújuló energiaforrásokból a Közös
ségen kívül előállított importált villamos energia beszámí
tását a tagállami célkitűzésekbe. Mindazonáltal annak
elkerülésére, hogy a meglévő megújuló energiaforrásokból
előállított energia eltérítése és hagyományos energiaforrá
sokkal való részleges vagy teljes helyettesítése miatt az
üvegházhatású gázok nettó kibocsátása megnőjön, csak az
olyan villamos energia jogosult a beszámításra, amelyet az
irányelv hatálybalépése után működésbe helyezett létesít
ményben, vagy az említett időpontot követően felújított,
megnövelt kapacitású létesítményben termeltek. Annak
garantálása érdekében, hogy a Közösségben és a harmadik
országokban ténylegesen megújuló energiaforrásból előál
lított energia lépjen a hagyományos energia helyébe, cél
szerű biztosítani az ilyen behozatal megbízható nyomon
követhetőségét és beszámíthatóságát. Mérlegelni kell har
madik országokkal a megújuló energiaforrásokból előállí
tott villamos energia kereskedelmének szervezésére
vonatkozó megállapodások megkötését. Amennyiben az
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Energiaközösségről szóló szerződés (1) alapján hozott ilyen
értelmű határozat következtében ezen irányelv vonatkozó
rendelkezései az említett szerződés szerződő feleire nézve
kötelezővé válnak, a tagállamok közötti együttműködést
szolgáló, ezen irányelvben előírt intézkedések rájuk nézve
is alkalmazandók lesznek.

(38)

Amikor a tagállamok a villamos energia megújuló energia
forrásokból való termelésével kapcsolatos közös projekte
ket hajtanak végre egy vagy több harmadik országgal,
célszerű, hogy ezek a projektek kizárólag újonnan épített
létesítményeket vagy újonnan megnövelt kapacitású léte
sítményeket érintsenek. Ez segít biztosítani azt, hogy a
megújuló energiaforrásokból előállított energiának az
adott harmadik ország teljes energiafogyasztásában képvi
selt aránya ne csökkenjen a megújuló energia közösségi
importja következtében. Ezenkívül az érintett tagállamok
nak lehetővé kell tenniük az adott harmadik országban
vagy országokban a közös projektben érintett létesítmény
ben zajló termelés egy részének belföldi felhasználását. A
közös projektekben részt vevő harmadik országokat a
Bizottságnak és a tagállamoknak ösztönözniük kell
továbbá arra, hogy a megújuló energiával kapcsolatos,
ambiciózus célkitűzéseket tartalmazó politikát dolgozza
nak ki.

(39)

Megjegyezve, hogy a harmadik országokban folytatott
magas európai érdekeltségű projekteknek – mint például a
földközi-tengeri napenergiaterv – hosszú időbe telhet,
amíg teljesen összekapcsolódnak a Közösség területével,
ezért helyénvaló elősegíteni fejlesztésüket azáltal, hogy a
tagállamok számára lehetővé teszik, hogy a nemzeti célki
tűzéseikben korlátozott mennyiségben figyelembe vegyék
az ilyen projektek által az összekapcsolódás létrehozása
során termelt energiát.

(40)

A megújuló energiaforrást hasznosító erőművek jóváha
gyását, minősítését és engedélyezését felügyelő közigazga
tási szervezet által alkalmazott eljárásnak a szabályok egyes
projektekre történő alkalmazása során objektívnek, átlát
hatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és arányosnak
kell lennie. Különösen helyénvaló a felesleges akadályok
kiküszöbölése, amelyek abból erednek, hogy a megújuló
energiával kapcsolatos projekteket a jelentős egészségügyi
kockázatot képviselő létesítmények közé sorolják.

(41)

Az átlátható szabályok és a különböző engedélyezési ható
ságok közötti együttműködés hiánya bizonyítottan gátolja
a megújuló energiaforrásokból előállított energia elterjedé
sét. Ezért a nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak figye
lembe kell venniük a megújulóenergia-ágazat sajátos
szerkezetét, a villamos energiát, a fűtő- és hűtőenergiát,
illetve a közlekedési üzemanyagokat a megújuló energia
forrásokból előállító üzemek és a hozzájuk kapcsolódó
szállítási és elosztási hálózati infrastruktúrák építésére és
működésére vonatkozó közigazgatási engedélyezési eljárá
saik felülvizsgálata során. A közigazgatási jóváhagyási

(1) HL L 198., 2006.7.20., 18. o.
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eljárásokat tehát egyszerűsíteni kell a megújuló energiafor
rásokból előállított energiát felhasználó létesítmények szá
mára megállapított átlátható menetrendekkel. A tervezési
szabályokat és útmutatókat módosítani kell, hogy azok
tekintetbe vegyék a költséghatékony és környezetre ked
vező hatású, megújuló energiaforrásokon alapuló fűtő-,
hűtő- és villamosenergia-berendezéseket.
(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

A megújuló energiaforrásokból előállított energia gyors
elterjedése érdekében és annak általánosan magas fenntart
hatósági és jótékony környezetvédelmi tulajdonsága tekin
tetében a tagállamoknak a szennyezettség csökkentését és
az ipartelepek ellenőrzését, a légszennyezettség elleni har
cot, illetve a veszélyes anyagok környezetbe való kibocsá
tásának megelőzését vagy csökkentését folytató
létesítmények engedélyezéséhez szükséges igazgatási sza
bályok, tervezési struktúrák és jogszabályok alkalmazása
során figyelembe kell venniük a megújuló energiaforrások
nak a környezetvédelmi és éghajlat-változási célkitűzések
teljesítéséhez való hozzájárulását, különösen a nem meg
újuló energia előállítására szolgáló létesítményekhez
képest.
Az ebben az irányelvben meghatározott célkitűzésekhez az
egyes állampolgárok részéről való hozzájárulás ösztönzése
érdekében az érintett hatóságok mérlegelhetik annak lehe
tőségét, hogy a megújuló energiát előállító kisméretű,
decentralizált egyedi eszközök telepítése tekintetében az
illetékes szerv egyszerű értesítése lépjen az engedélyezés
helyébe.
Biztosítani kell az ezen irányelv célkitűzései és a Közösség
környezetvédelmi jogszabályai közötti koherenciát. A tag
államoknak – különösen a megújuló energia előállítására
szolgáló létesítmények értékelésével, tervezésével vagy
engedélyezésével kapcsolatos eljárások során – figyelembe
kell venniük a közösségi környezetvédelmi jogszabályokat
és a megújuló energiaforrásoknak a környezetvédelmi és
éghajlat-változási célkitűzések teljesítéséhez való hozzájá
rulását, különösen a nem megújuló energia előállítására
szolgáló létesítményekhez képest.
A műszaki szabványok és szabályok terén történő infor
mációszolgáltatási eljárás és az információs társadalom
szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szó
ló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és a
tanácsi irányelv (1) hatálya alá tartozó, többek között a
minőségi szintekkel, tesztelési módszerekkel és használati
feltételekkel kapcsolatos nemzeti műszaki előírások és
egyéb követelmények nem akadályozhatják a megújuló
energián alapuló berendezések és rendszerek kereskedel
mét. A megújuló energiaforrásokból előállított energia
támogatási rendszerei ezért nem írhatnak elő olyan nem
zeti műszaki előírásokat, amelyek a hatályos közösségi
szabványoktól eltérnek, vagy megkövetelik a támogatás
ban részesített berendezések vagy rendszerek egy megha
tározott helyen, illetve egy meghatározott testület által való
minősítését, illetve tesztelését.
Célszerű, hogy a tagállamok fontolóra vegyék a megújuló
energiaforrásból előállított energiát használó távfűtés és
távhűtés támogatására szolgáló mechanizmusokat.

(1) HL L 204., 1998.7.21., 37. o.
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(47)

A megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasz
nálásának minimumkövetelményeit az új és felújított épü
letek vonatkozásában megállapító szabályok és
kötelezettségek nemzeti és regionális szinten a megújuló
energiaforrásokból előállított energia felhasználásának
jelentős emelkedéséhez vezettek. Ezeket az intézkedéseket,
az energiahatékonyabb megújuló energiaforrásból előállí
tott energia alkalmazásait előmozdító építési előírások és
szabályzatok kialakításával együtt bátorítani kell a széle
sebb közösségi környezetben.

(48)

A megújuló energiaforrásból előállított energia épületek
ben való minimálisan felhasználandó szintje előírásának
elősegítése és gyorsítása érdekében helyénvaló lehet a tag
államokban előírni, hogy ezek a szintek úgy valósíthatók
meg, hogy a 2002/91/EK irányelv által előírt minimális
energiateljesítmény elérésében figyelembe veszik a meg
újuló energiaforrásokból előállított energiák tényezőjét,
amely épületenként a szénkibocsátás költséghatékony
csökkentését eredményezi.

(49)

A megújuló energiaforrásokból előállított energia elterje
désének bátorítása érdekében orvosolni kell a tájékozta
tási és képzési hiányosságokat, különösen a fűtés és a hűtés
ágazatában.

(50)

Amennyiben az üzembe helyezői szakma gyakorlásának
megkezdése, illetve gyakorlása a szabályozott szakmák
körébe tartozik, a szakmai képesítések elismerésének felté
teleit a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005.
szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (2) tartalmazza. Ennélfogva ezen irányelv alkalma
zása nem érinti a 2005/36/EK irányelvet.

(51)

Habár a 2005/36/EK irányelv megállapítja a szakmai képe
sítések kölcsönös elismerésére vonatkozó követelménye
ket, beleértve az építészekét is, további biztosítékokra van
szükség annak érdekében, hogy az építészek és tervezők a
tervezés és kivitelezés során megfelelően tekintetbe vegyék
a megújuló energiaforrások és a magas hatékonyságú tech
nológiák optimális kombinációjának alkalmazását. A tag
államoknak e tekintetben világos iránymutatást kell
adniuk. Ezt a 2005/36/EK irányelv és különösen annak
46. és 49. cikkének sérelme nélkül kell megtenniük.

(52)

Az ezen irányelv alkalmazása céljából kiadott származási
garancia kizárólagos rendeltetése, hogy a végső fogyasztó
felé bizonyítsa, hogy az energia egy meghatározott arányát
vagy mennyiségét megújuló energiaforrásokból állították
elő. A származási garanciát annak birtokosa átruházhatja
másra, függetlenül attól az energiától, amelyre vonatkozik.
Annak biztosítása érdekében azonban, hogy egy adott,
megújuló energiaforrásokból előállított energiával előállí
tott villamosenergia-egységet csak egyszer lehessen egy
fogyasztónak juttatni, el kell kerülni a kétszeres beszámí
tást és a származási garanciák kétszeres kiadását: a meg
újuló energiaforrásból előállított olyan energia, amelynek
származási garanciáját a termelő elkülönítve értékesítette,
nem juttatható vagy értékesíthető a végső fogyasztónak
megújuló energiaforrásból előállított energiaként. Fontos
különbséget tenni a támogatási rendszerek vonatkozásá
ban kiadott zöld bizonyítványok és a származási garancia
között.

(2) HL L 255., 2005.9.30., 22. o.
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(53)

Helyénvaló lehetővé tenni, hogy a zöld villamos energia
felemelkedő fogyasztói piaca hozzájáruljon a megújuló
energiaforrásból előállított energia előállítását szolgáló új
létesítmények építéséhez. A tagállamok ezért a
2003/54/EK irányelv 3. cikkének (6) bekezdésével össz
hangban előírhatják az energiahordozóikat a végső
fogyasztók rendelkezésére bocsátó villamosenergiaszolgáltatók számára, hogy a származási garanciák mini
mális százalékban megújuló energiaforrásokból előállított
energia előállítására szolgáló, újonnan épített létesítmé
nyekből származzanak.

(54)

A 2003/54/EK irányelv 3. cikke (6) bekezdésével összhang
ban fontos tájékoztatást nyújtani a végső fogyasztók szá
mára arról, hogy a támogatott villamos energia hogyan
oszlik meg. Ezen fogyasztói információ minőségének javí
tása érdekében – különösen az új létesítmények által meg
újuló energiaforrásokból termelt energia tekintetében – a
Bizottságnak meg kell vizsgálnia a tagállami intézkedések
hatékonyságát.

(55)

A hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés
belső energiapiacon való támogatásáról szóló, 2004. feb
ruár 11-i 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elv (1) a nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelő
erőművek által termelt villamos energia eredetét bizonyító
származási garanciákról rendelkezik. Ezeket a származási
garanciákat nem lehet felhasználni a 2003/54/EK irányelv
3. cikkének (6) bekezdése szerinti, a megújuló energiafor
rásból előállított energia felhasználásáról szóló tájékozta
tás során, mivel ez kétszeres beszámításhoz és kétszeres
tájékoztatáshoz vezetne.

(56)

A származási garanciák önmagukban nem jogosítanak fel
a nemzeti támogatási rendszerek igénybevételére.

(57)

A szakaszos integrált megújulóenergia-termelés érdekében
a megújuló energiaforrásokból előállított energia szállí
tási és elosztási hálózatba való bekapcsolásához, valamint
a közbülső energiatároló rendszerek használatához támo
gatásra van szükség.

(58)

Fel kell gyorsítani a megújuló energiával kapcsolatos pro
jektek – többek között a transzerurópai energiahálózatokra
vonatkozó (TEN-E) program keretében „a megújuló ener
giaforrásokkal kapcsolatos európai érdekű projektek” –
kifejlesztését. E célból a Bizottságnak elemeznie kell az
ilyen projektek finanszírozásának javítására szolgáló mód
szereket. Különös figyelmet kell fordítani a megújuló ener
giával kapcsolatos azon projektekre, amelyek hozzá
fognak járulni a Közösség és a szomszédos országok ener
giaellátása biztonságának jelentős növeléséhez.

(59)

Az országok közötti rendszer-összeköttetés megkönnyíti a
megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia
bekapcsolását a hálózatba. Az ingadozás kiegyenlítése mel
lett, a rendszer-összeköttetés csökkentheti a kiegyenlítés
költségeit, előmozdítja az árak csökkentését eredményező
valódi versenyt, és elősegíti a hálózatok fejlődését. A szál
lítási kapacitások megosztása és optimális használata elke
rülhetővé teheti az új építésű vezetékek iránti túlzott
igényt.

(1) HL L 52., 2004.2.21., 50. o.
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(60)

A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia
számára biztosított elsőbbségi hozzáférés és garantált hoz
záférés fontos a megújuló energiaforrásoknak a villamos
energia belső piacába való integrációja szempontjából,
összhangban a 2003/54/EK irányelv 11. cikkének
(2) bekezdésével, továbbfejlesztve 11. cikkének (3) bekez
dését. A távvezeték-hálózat megbízhatósága és biztonsága
fenntartásához és a teherelosztáshoz kapcsolódó követel
mények tagállamonként változhatnak a nemzeti
távvezeték-hálózat sajátosságaitól és biztonságos működé
sétől függően. A távvezeték-hálózathoz csatlakozott, meg
újuló energiaforrásokból előállított villamos energiát
előállító bekapcsolt termelők számára a hálózathoz való
elsőbbségi hozzáférés biztosítékot nyújt arra, hogy a meg
újuló energiaforrásból előállított villamos energiát a csat
lakozási szabályokkal összhangban a forrás rendelkezésre
állásakor mindenkor képesek lesznek eladni és továbbítani.
Abban az esetben, ha a megújuló energiaforrásokból elő
állított villamos energia integrálódott az azonnali ügylete
ket bonyolító piacokba, a garantált hozzáférés biztosítja,
hogy az eladott és támogatott villamos energia teljes
mennyisége hozzáfér a távvezeték-hálózathoz, és ezáltal a
hálózatra kapcsolt létesítmények által termelt, megújuló
energiaforrásokból előállított villamos energiából a lehető
legnagyobb mennyiség használható fel. Mindez ugyanak
kor nem jelent semmilyen kötelezettséget a tagállamok
számára arra nézve, hogy a megújuló energiát támogassák
vagy azzal kapcsolatos vásárlási kötelezettséget írjanak elő.
Más rendszerek szabott árat határoznak meg a megújuló
energiaforrásokból előállított villamos energia tekinteté
ben, amihez általában a rendszerüzemeltető vásárlási köte
lezettsége párosul. Ebben az esetben az elsőbbségi
hozzáférés eleve biztosított.

(61)

Bizonyos körülmények között nem lehetséges a megújuló
energiaforrásokból előállított villamos energia szállítását és
elosztását teljes mértékben biztosítani a távvezetékrendszer megbízhatóságának vagy biztonságának veszé
lyeztetése nélkül. Ilyen körülmények között helyénvaló
lehet, ha az érintett termelők részére pénzügyi kompenzá
ciót nyújtanak. Ezen irányelv célkitűzései mindazonáltal
megkövetelik, hogy a megújuló energiaforrásokból előállí
tott villamos energia szállítása és elosztása a távvezetékrendszer megbízhatóságának vagy biztonságának
veszélyeztetése nélkül, folyamatosan növekedjen. E célból
a tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak
érdekében, hogy a megújuló energiaforrásokból előállított
villamos energia nagyobb mértékben áramoljon, többek
között a változó források és a ma még nem tárolható for
rások sajátosságainak figyelembevételével. Az irányelv cél
kitűzései által megkövetelt mértékig a megújuló energiát
előállító új létesítményekhez történő csatlakozást a lehető
leghamarabb engedélyezni kell. A hálózati csatlakozási
eljárások meggyorsítására a tagállamok elsődleges, illetve
fenntartott csatlakozási kapacitást biztosíthatnak a meg
újuló energiaforrásokból előállított villamos energiát ter
melő új létesítmények számára.

(62)

A megújuló energiaforrást hasznosító új villamosenergiaés gáztermelőknek a villamosenergia- és gázhálózatba való
bekapcsolási költségeit objektíven, átláthatóan és megkü
lönböztetésmentesen kell megállapítani, továbbá megfele
lően figyelembe kell venni azt a hasznot, amelyet a
hálózatba bekapcsolt megújuló energiaforrásokból előállí
tott villamosenergia-termelők és a helyi, megújuló energia
forrásokból előállított gázt termelők jelentenek a
villamosenergia- és gázhálózat számára.
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Azon villamosenergia-termelők részére, akik a közösségi
peremterületek, különösen a szigetek vagy alacsony nép
sűrűségű régiók megújuló energiaforrásokból előállított
energiapotenciálját használják ki – amikor csak megvaló
sítható – ésszerű bekapcsolási költségeket kell biztosí
tani azért, hogy ne kerüljenek tisztességtelen hátrányba
azokkal a termelőkkel szemben, akik központibb, jobban
iparosodott és sűrűbben lakott területeken működnek.

(64)

A 2001/77/EK irányelv megállapította azt a keretet, amely
a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiá
nak a vezetékhálózatba történő bekapcsolását szabályozza.
Mindazonáltal a bekapcsolás tényleges mértékét illetően
jelentős eltérés alakult ki a tagállamok között. Ezért meg
kell erősíteni a keretet, és időszakonként felül kell vizsgálni
tagállami szintű alkalmazását.

(65)

A bioüzemanyagok előállításának fenntarthatónak kell len
nie. Az ezen irányelvben meghatározott célkitűzéseknek
való megfelelés céljára használt, illetve a nemzeti támoga
tási rendszerek által támogatott bioüzemanyagokkal kap
csolatban meg kell követelni a fenntarthatósági
kritériumok betartását.

(66)

Ezen irányelv keretében a Közösségnek megfelelő lépése
ket kell tennie, ideértve a bioüzemanyagok fenntartható
sági feltételeinek, valamint a második és harmadik
generációs bioüzemanyagok kifejlesztésének előmozdí
tását a Közösségben és a világ minden táján, valamint a
mezőgazdaság terén folytatott kutatások fokozását.

(67)

A bioüzemanyagokra alkalmazott fenntarthatósági kritéri
umok bevezetése a célját nem fogja elérni, ha ezek a ter
mékek nem felelnek meg a kritériumoknak, és
bioüzemanyag helyett folyékony bio-energiahordozóként
kerülnek felhasználásra a fűtés vagy a villamos energia ága
zatában. Ezért a fenntarthatósági kritériumokat általában a
folyékony bio-energiahordozókra is alkalmazni kell.

(68)

A 2007. márciusi Európai Tanács felkérte a Bizottságot,
hogy tegyen javaslatot egy, valamennyi megújuló energia
forrás felhasználásáról szóló átfogó irányelvre, amely a
bioenergia fenntartható termelését és felhasználását bizto
sító kritériumokat és rendelkezéseket tartalmazna. Ezek a
fenntarthatósági kritériumok egy szélesebb, egységes keret
részét alkothatják, amely nemcsak a bioüzemanyagokra,
hanem minden folyékony bio-energiahordozókra is vonat
kozik. Ennek az irányelvnek ezért tartalmaznia kell ilyen
fenntarthatósági kritériumokat. Alapvető fontosságú, hogy
ugyanazok a fenntarthatósági kritériumok legyenek alkal
mazandók egyrészt ezen irányelv, másrészt a 98/70/EK
irányelv alkalmazásában, az energiaügyi és környezeti
szakpolitikák közötti koherens megközelítés biztosítása,
valamint az üzleti vállalkozásokra háruló többletköltségek
és olyan ellentmondásos környezetvédelmi szabályok elke
rülése érdekében, amelyek nem eredményeznének egy egy
séges megközelítést. Ugyanezen okból ezen a téren
kerülendő a kettős jelentéstétel. A Bizottság és az illetékes
nemzeti hatóságok továbbá összehangolják tevékenységü
ket egy fenntarthatósági szempontokért felelős külön
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bizottság keretében. Ezenkívül a Bizottságnak 2009-ben
felül kell vizsgálnia a biomassza egyéb alkalmazásai bevo
násának lehetőségét, valamint ennek módozatait.

(69)

Az ezen irányelvben a bioüzemanyagok és egyéb folyé
kony bio-energiahordozók iránti kereslet, illetve az ezek
használatára vonatkozó ösztönzők világméretű növeke
dése nem járhat a biológiai sokféleséggel rendelkező föld
területek elpusztításával. Ezeket a számos nemzetközi
egyezményben az egész emberiség közkincsének elismert
véges erőforrásokat meg kell őrizni. A közösségi fogyasz
tók ráadásul erkölcsileg megengedhetetlennek tartanák,
hogy a megnövekedett bioüzemanyag- és egyéb folyé
kony bioenergiahordozó-fogyasztásuk a biológiai sokfé
leséggel
rendelkező
földterületek
elpusztítását
eredményezheti. Ezért szükséges olyan fenntarthatósági
kritériumokról rendelkezni, amelyek biztosítják, hogy a
bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók
csak akkor jogosultak ösztönző eszközökre, ha garantálni
lehet, hogy nem biológiai sokféleséggel rendelkező terü
letekről származnak, illetve a természetvédelmi célokra
kijelölt területek vagy a ritka, illetve veszélyeztetett öko
szisztémák vagy fajok védelmére kijelölt területek eseté
ben az érintett illetékes hatóság kimutatja, hogy a
nyersanyagtermelés nem ellentétes ezekkel a célokkal. A
választott fenntarthatósági kritériumok szerint egy erdő
biológiai sokféleséggel rendelkezik, ha az Egyesült Nem
zetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO)
a globális erdészeti erőforrások felmérésében használt
meghatározása szerint – amelyet az egyes országok világ
szerte az elsődleges erdők kiterjedésére vonatkozó jelen
téseikben használnak – elsődleges erdőnek minősül, vagy
ha természetvédelmi célú nemzeti törvények védik. Azok
a területek is idetartoznak, amelyeken nem faeredetű
erdészeti termékek begyűjtésére kerül sor, feltéve, hogy az
emberi hatás nem jelentős. A FAO által meghatározott
egyéb erdőfajták, mint például az átalakított természetes
erdők, a féltermészetes erdők és ültetvények nem tekin
tendők elsődleges erdőnek. Továbbá tekintettel bizonyos
mérsékelt övi és trópusi gyepterületek – többek között a
magas fokú biológiai sokféleséget képviselő szavannák,
sztyeppék, bozótosok és prérik – magas fokú biológiai
sokféleséget képviselő jellegére, helyénvaló, hogy az ilyen
területekről származó nyersanyagokból előállított bioüze
manyagok ne legyenek jogosultak az ezen irányelvben
meghatározott ösztönző eszközökre. A Bizottságnak meg
kell állapítania a megfelelő kritériumokat és földrajzi tér
ségeket az ilyen magas fokú biológiai sokféleséget képvi
selő gyepterület meghatározásához, a rendelkezésre álló
legjobb tudományos ismereteknek és a vonatkozó nem
zetközi szabályoknak megfelelően.

(70)

Ha olyan földterületeket fordítanak bioüzemanyagok vagy
egyéb, folyékony bio-energiahordozók nyersanyagainak
termesztésére, amelyek talajában vagy növényzetében
jelentős szénkészletek vannak, az ott tárolt szén egy része
általában kiszabadul az atmoszférába, és szén-dioxiddá
válik. Az ebből eredően az üvegházhatású gázokra gyako
rolt negatív hatás – néhány esetben igen nagy különbözet
tel – semlegesítheti a bioüzemanyagok, illetve a folyékony
bio-energiahordozók által az üvegházhatású gázokra gya
korolt pozitív hatást. A művelési ág megváltoztatásának
tehát a széndioxid-kibocsátásra gyakorolt teljes hatását be
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kell számítani az egyes bioüzemanyagok és egyéb folyé
kony bio-energiahordozók üvegházhatású gázkibocsátásmegtakarításába. Ez szükséges ahhoz, hogy az
üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítás kiszámítása
során a bioüzemanyagok és egyéb folyékony bioenergiahordozók használatának a szén-dioxid-kibocsátásra
gyakorolt hatásainak összességét figyelembe vegyék.
(71)

A földterületek művelési ága megváltoztatásának az üveg
házhatású gázokra gyakorolt hatásának számításakor a
gazdasági szereplőknek a földhasználathoz és a művelési
ág megváltoztatása utáni földhasználathoz kapcsolódó
szénkészletek tényleges értékeit kell használniuk. Ezen
kívül szabványértékeket is használniuk kell. Az éghajlatvál
tozással foglalkozó kormányközi munkacsoport munkája
e szabványértékek megállapításához jó alapot szolgáltat. Ez
a munka azonban még nem hozzáférhető a gazdasági sze
replők által közvetlenül alkalmazható formában. Éppen
ezért a Bizottságnak e munkával kapcsolatban iránymuta
tást kell adnia, amely ezen irányelv alkalmazásában alapul
szolgálhat a szénkészletek megváltozásának kiszámításá
hoz, beleértve a 10 és 30 % közötti lombkorona-fedettségű
erdőterületeket, szavannákat, bozótosokat és prériket.

(72)

Helyénvaló, hogy a Bizottság módszertanokat dolgozzon
ki a tőzeges ősláp lecsapolásának az üvegházhatású gázki
bocsátásra kifejtett hatásának vizsgálatára.

(73)

Nem fordíthatók bioüzemanyagok és egyéb folyékony bioenergiahordozók termelésére a földterületeknek azok a
típusai, amelyek művelési ágának megváltoztatásakor a
szénkészletveszteséget a bioüzemanyagok és a folyékony
bio-energiahordozók termeléséből származó üvegházha
tású gázkibocsátás-megtakarítással nem lehet – a éghajlat
változás elleni küzdelem sürgősségére tekintettel – ésszerű
időn belül ellensúlyozni, hogy ezáltal elkerülhető legyen a
gazdasági szereplők szükségtelenül nagy terhelése a kuta
tás terén, és hogy az olyan, nagy szénkészletekkel rendel
kező földterületek művelési ágának megváltoztatására ne
kerüljön sor, amelyek visszatekintve nem lettek volna jogo
sultak a bioüzemanyagok és a folyékony bioenergiahordozók termelésére. A világ szén-dioxidkészleteinek felmérései azt mutatják, hogy a vizes
élőhelyeket és az összefüggő, 30 %-ot meghaladó
lombkorona-fedettséggel rendelkező erdőterületeket ebbe
a kategóriába kell sorolni. A 10 és 30 % közötti
lombkorona-fedettséggel rendelkező erdőterületeket is ide
kell sorolni, kivéve, ha bizonyított, hogy szénkészletük elég
alacsony ahhoz, hogy sor kerülhessen a művelési ág ezen
irányelvben meghatározott szabályok szerinti megváltoz
tatására. A vizes élőhelyekre való utaláskor a nemzetközi
jelentőségű vizes területekről, különösen, mint a vízimada
rak élőhelyeiről szóló, 1971. február 2-án Ramszariban
elfogadott egyezmény fogalommeghatározását kell figye
lembe venni.

(74)

Az ebben az irányelvben meghatározott ösztönző eszkö
zök elősegítik a bioüzemanyagok és a folyékony bioenergiahordozók fokozott mértékű előállítását világszerte.
A Közösségben termesztett nyersanyagból előállított bio
üzemanyagoknak és a folyékony bio-energiahordozóknak
meg kell felelniük a Közösség agrár-környezetvédelmi
követelményeinek is, beleértve a felszín alatti és a felszíni
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vizek minőségének védelmére vonatkozó követelménye
ket, valamint a társadalmi követelményeknek. Ugyanakkor
aggodalomra ad okot, hogy a bioüzemanyagok és a folyé
kony bio-energiahordozók előállítása során egyes harma
dik országokban esetleg nem tartják be a minimális
környezetvédelmi és szociális követelményeket. Ezért
helyénvaló ösztönözni olyan két- és többoldalú megálla
podások, valamint önkéntes alapú nemzetközi és nemzeti
rendszerek kidolgozását, amelyek lefedik a legfontosabb
környezetvédelmi és szociális megfontolásokat annak
érdekében, hogy ezáltal világszerte elősegítsék a bioüzema
nyagok és a folyékony bio-energiahordozók fenntartható
előállítását. Ilyen megállapodások vagy rendszerek hiányá
ban a tagállamok előírhatják gazdasági szereplőik számára,
hogy e kérdésekről jelentésben számoljanak be.
(75)

A Bizottságnak 2009-ben elemeznie kell a biomasszának a
bioüzemanyagoktól és a folyékony bio-energiahordozóktól
eltérő, energiacélú felhasználására vonatkozó fenntarthatósági
rendszer követelményeit, tekintetbe véve annak szükségessé
gét, hogy a biomasszaforrásokkal való gazdálkodás fenntart
ható legyen.

(76)

A fenntarthatósági kritériumok csak akkor lesznek hatéko
nyak, ha a piaci szereplők magatartásának megváltozásá
hoz vezetnek. A piaci szereplők csak akkor fogják
magatartásukat megváltoztatni, ha az e kritériumoknak
megfelelő bioüzemanyagok és a folyékony bioenergiahordozók felárra tarthatnak igényt. A megfelelőség
ellenőrzésére szolgáló tömegmérleg-módszer szerint a
fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő bioüzemanya
gok és a folyékony bio-energiahordozók előállítása és a
bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók
Közösségen belüli fogyasztása között fizikai kapcsolat áll
fenn, amely megfelelő egyensúlyt hoz létre a kereslet és
kínálat között, és nagyobb felárat biztosít, mint ami az
ilyen kapcsolattal nem rendelkező rendszerekben elérhető.
Annak érdekében, hogy a fenntarthatósági kritériumoknak
megfelelő bioüzemanyagokat és a folyékony bioenergiahordozókat magasabb áron lehessen értékesíteni, a
rendszer integritásának fenntartása, ugyanakkor az ipar
ésszerűtlenül nagy terhelésének elkerülése mellett ezért a
tömegmérleg-rendszert kell a megfelelőség ellenőrzésére
használni. Ugyanakkor egyéb ellenőrzési módszereket is
mérlegelni kell.

(77)

Szükség esetén a Bizottságnak megfelelően figyelembe kell
vennie a millenniumi ökoszisztéma-értékelést, amely hasz
nos adatokkal szolgál legalább azon területek megőrzésé
hez, amelyek kritikus helyzetben alap-ökoszisztémáknak
nyújtanak segítséget (mint például a vízgyűjtővédelem és
az eróziógátlás).

(78)

Indokolt figyelemmel kísérni a biomassza-előállítás hatá
sát, amely például a földhasználat megváltozásából – töb
bek között az áttelepítésből – vagy az invazív idegen fajok
megjelenéséből ered, továbbá figyelemmel kell kísérni a
biológiai sokféleségre gyakorolt egyéb hatásokat, valamint
az élelmiszer-termelésre és a helyi jólétre gyakorolt hatá
sokat. A Bizottságnak figyelembe kell vennie minden
vonatkozó információforrást, beleértve a FAO éhségtérké
pét. A bioüzemanyagokat oly módon kell támogatni, hogy
az ösztönözze a mezőgazdasági termelékenység fokozását
és a degradálódott földterületek használatát.
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A Közösségnek érdekében áll, hogy előmozdítsa a többol
dalú és kétoldalú megállapodásokat és a fenntartható bio
üzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók
előállítására vonatkozó normákat megállapító és azok
betartását igazoló önkéntes nemzetközi és nemzeti rend
szereket. Ezért rendelkezni kell az ilyen megállapodások és
rendszerek megbízható bizonyítékot és adatokat szolgál
tató voltával kapcsolatos határozat hozataláról, feltéve,
hogy a megbízhatóság, átláthatóság és független audit
megfelelő követelményeit teljesítik.

(80)

Egyértelmű szabályokat kell megállapítani a bioüzemanya
gok és a folyékony bio-energiahordozók és azok fosszilis
üzemanyag komparátorai által okozott üvegházhatású
gázkibocsátás kiszámításához.

(81)

Az üzemanyagok előállításából és felhasználásából szár
mazó üvegházhatású gázkibocsátások kiszámításánál a
társtermékeket is számításba kell venni. Szakpolitikai célra
a behelyettesítési módszer megfelelő, de az egyes gazdasági
szereplőket és közlekedési üzemanyag szállítmányokat
illető szabályozási célra nem. Ezekben az esetekben az
energiaelosztásos módszer használata a legmegfelelőbb,
mert könnyű alkalmazni, időben kiszámítható, a lehető
legnagyobb mértékben ellensúlyozza az ellentétes hatású
ösztönzőket, és eredményei általában összehasonlíthatók a
behelyettesítési módszer által szolgáltatott eredmények
sorával. A szakpolitikai elemzés céljaira a Bizottságnak
jelentéseiben be kell számolnia a behelyettesítési módszer
eredményeiről is.

(82)

Az aránytalanul nagy közigazgatási terhek elkerülése érde
kében az általános bioüzemanyag-előállítási módokhoz
meg kell határozni az alapértelmezett értékek jegyzékét, és
ezt a későbbi megbízható adatok rendelkezésre állásakor
frissíteni és bővíteni kell. A gazdasági szereplők mindig
jogosultak a bioüzemanyagok és a folyékony bioenergiahordozók általi üvegházhatású gázkibocsátásmegtakarítások jóváírására, a jegyzékben megállapított
szint szerint. Ha egy előállítási módra megállapított üveg
házhatású gázkibocsátás-megtakarítás alapértelmezett
értéke alacsonyabb, mint az üvegházhatású gázkibocsátásmegtakarítások megkövetelt minimális szintje, a mini
mumszintnek való megfelelésüket igazolni kívánó
termelőknek bizonyítaniuk kell, hogy az előállítási folya
matukból eredő tényleges kibocsátások alacsonyabbak az
alapértelmezett értékek kiszámításakor feltételezett
értékeknél.

(83)

Az ezen alapértelmezett értékek kiszámításához használt
adatokat célszerű független tudományos szakértői forrá
sokból begyűjteni, és azokat a források munkájából szár
mazó újabb eredményeknek megfelelően naprakésszé
tenni. A Bizottságnak ösztönöznie kell e forrásokat, hogy
munkájuk naprakésszé tétele során foglalkozzanak az
üvegházhatású gázok növénytermesztésből származó
kibocsátásával, a regionális és éghajlati feltételek hatásával,
a fenntartható mezőgazdasági és biogazdálkodási
módszereket alkalmazó növénytermesztés hatásával, vala
mint a termelők – a Közösségen belül és harmadik orszá
gokban egyaránt – és a civil társadalom tudományos
hozzájárulásával.

(84)

Annak érdekében, hogy a bioüzemanyagok és a folyékony
bio-energiahordozók előállítására használt nyersanyagok
termesztését ne bátorítsák olyan területeken, ahol ez magas
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üvegházhatásúgázkibocsátásokhoz vezetne, az alapértel
mezett értékek használatát olyan térségekre kell korlátozni,
ahol az ilyen hatásokat megbízhatóan ki lehet zárni. Az
aránytalanul nagy adminisztratív terhek elkerülése érdeké
ben ugyanakkor indokolt, hogy a tagállamok nemzeti és
regionális átlagokat határozzanak meg a növénytermesz
tésből – beleértve a műtrágyák használatából – eredő kibo
csátások tekintetében.
(85)

Világszerte nő a mezőgazdasági nyersanyagok iránti keres
let. E növekvő kereslet kielégítésére részben a mezőgazda
sági földterületek számának növelésével fog sor kerülni. A
súlyosan degradálódott vagy erősen szennyezett, és mező
gazdasági célra jelenlegi állapotukban ennélfogva nem
használható földterületek helyreállítása az egyik eszköz a
termelésre alkalmas földek számának növelésére. Mivel a
bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók
használatának ösztönzése hozzájárul a mezőgazdasági
nyersanyagok iránti kereslet növekedéséhez, a fenntartha
tósági rendszernek elő kell mozdítania a helyreállított deg
radálódott földterületek használatát. A bioüzemanyagok
előtérbe helyezése következtében a termesztett növények
iránt megnövekedett nettó kereslet még abban az esetben
is a növénytermesztésre használt földterület nettó növeke
déséhez vezethet, ha a bioüzemanyagok előállításához már
szántóföldi használatban lévő földterületen termelt nyersa
nyagokat használnak. Ez olyan földterületeket is érinthet,
amelyek talajában jelentős szén-dioxid-készletek vannak
megkötve, amelyek művelés esetén kárt okozva felszaba
dulnának. E veszély enyhítése érdekében célszerű olyan
kiegészítő intézkedéseket bevezetni, amelyek célja a már
növénytermesztésre használt földterületeken a termelé
kenységi szint növelése, a degradálódott földterületek hasz
nálata, valamint a – közösségi bioüzemanyag-fogyasztásról
szóló irányelv, valamint a bioüzemanyag-fogyasztással
foglalkozó egyéb jogi eszközök által megállapítottakhoz
hasonló – fenntarthatósági kritériumok elfogadása. A
Bizottságnak a földhasználat közvetett megváltoztatásából
eredő üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére konkrét
módszertant kell kidolgoznia. E célból a Bizottságnak ele
meznie kell különösen a rendelkezésére álló legmegbízha
tóbb tudományos bizonyítékok alapján, többek között
egy, a földhasználat közvetett változását jelző tényező beé
pítését az üvegházhatású gázkibocsátás számításakor,
illetve annak szükségességét, hogy ösztönözzék azokat a
fenntartható bioüzemanyagokat, amelyek minimálisra
csökkentik a földhasználat megváltoztatásának hatását és
javítják a bioüzemanyag fenntarthatóságát a közvetett föld
használat megváltoztatása tekintetében. E módszertan
kidolgozásakor a Bizottság foglalkozik különösen a nem
élelmezési célú cellulóztartalmú anyagokból és a
lignocellulóz-tartalmú anyagokból előállított bioüzema
nyagoknak a földhasználat közvetett megváltoztatására
gyakorolt esetleges hatásával.

(86)

A megfelelő piaci bioüzemanyag-részarány elérésének
lehetővé tétele érdekében szükséges az EN590/2004 szab
ványnál biodízelt nagyobb arányban tartalmazó dízelolaj
forgalomba hozatalának biztosítása.

(87)

A felhasznált alapanyagok választékát bővítő bioüzema
nyagokat a nemzeti bioüzemanyag-kötelezettségekben
nagyobb arányban kell szerepeltetni annak biztosítása
érdekében, hogy kereskedelmi szempontból életképessé
váljanak.
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Rendszeres jelentéstételre van szükség ahhoz, hogy a meg
újuló energiaforrásokból előállított energia fejlesztése
folyamatosan a figyelem középpontjában maradjon nem
zeti és közösségi szinten. Célszerű előírni a tagállamok által
benyújtandó nemzeti cselekvési tervek harmonizált formá
tumának használatát. E cselekvési tervek tartalmazhatják
az előirányzott intézkedések becsült költségeit és hasznát,
a meglévő hálózati infrastruktúra szükséges bővítéséhez
és/vagy megerősítéséhez kapcsolódó intézkedéseket, az
előzetes ütemtervben meghatározott szintet meghaladó
megújuló energiaforrásokból előállított energia előállításá
nak becsült költségeit és hasznát, a nemzeti támogatási
rendszerekre vonatkozó információkat és a megújuló ener
giának az új vagy felújított épületekben való felhasználá
sára vonatkozó információkat.

Támogatási rendszereik megtervezése során a tagállamok
elősegíthetik a járulékos előnyöket nyújtó bioüzemanya
gok használatát, beleértve a hulladékból, a maradékany
agokból, a nem élelmezési célú cellulóztartalmú
anyagokból, a lignocellulóz-tartalmú anyagokból, algák
ból, valamint az elsivatagosodás elleni küzdelem érdekében
száraz területeken termelt, öntözést nem igénylő növény
ekből előállított bioüzemanyagokat, kellően tekintetbe
véve egyrészt a hagyományos bioüzemanyagokból történő
energiatermelés és másrészt a járulékos előnyöket szolgál
tató energiatermelés eltérő költségeit. A tagállamok ösztö
nözhetik az ilyen és más megújuló energiatechnológiák
kutatásába és fejlesztésébe történő beruházást, amelyek
versenyképessé válásához időre van szükség.

Ezen irányelv végrehajtásának adott esetben tükröznie kell
a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférés
ről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvé
teléről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról
szóló egyezmény rendelkezéseit, különösen ahogy ezeket
a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről
szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (1) végrehajtja.

(91)

Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket
a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlá
sára vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999.
június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (2) összhang
ban kell elfogadni.

(92)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy
kiigazítsa a bioüzemanyagokkal és a folyékony bioenergiahordozókkal kapcsolatos fenntarthatósági kritériu
mok teljesítésének értékeléséhez szükséges módszertani
elveket és értékeket, illetve hogy a tudományos és műszaki
fejlődéshez igazítsa a közlekedési célú üzemanyagok ener
giatartalmát, hogy megállapítsa a magas biodiverzitású

(1) HL L 41., 2003.2.14., 26. o.
(2) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
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gyepterületek minősítéséhez szükséges feltételeket és föld
rajzi kiterjedést, valamint hogy részletes fogalommeghatá
rozásokat állapítson meg a súlyosan degradálódott vagy
fertőzött földekre. Mivel ezen intézkedések általános hatá
lyúak és ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek
a módszertani elvek és értékek kiigazításával történő
módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határo
zat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő sza
bályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

(93)

A 2001/77/EK és 2003/30/EK irányelvnek az ezen irány
elv rendelkezéseit átfedő rendelkezéseit ezen irányelv átül
tetésének lehető legkésőbbi időpontjától kell elhagyni a
szövegből. Azok a rendelkezések, amelyek a 2010-es célki
tűzésekre és a jelentéstételre vonatkoznak, 2011 végéig
hatályban maradnak. Ezért szükséges a 2001/77/EK és
2003/30/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani.

(94)

Mivel a 17–19. cikk rendelkezései a belső piac működésére
is hatással vannak azáltal, hogy a bioüzemanyagok és a
folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági feltételeit
az ezen irányelv szerinti elszámolási célkitűzések érdeké
ben harmonizálják és ezáltal a 17. cikk (8) bekezdésével
összhangban megkönnyítik az e feltételeket teljesítő bio
üzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók tagálla
mok közötti kereskedelmét, jogalapjuk az EK-Szerződés
95. cikke.

(95)

A fenntarthatósági program nem akadályozza meg a tag
államokat abban, hogy nemzeti fenntarthatósági program
jaikban figyelembe vegyék azon bioüzemanyagok és
folyékony bio-energiahordozók magasabb termelési költ
ségeit, amelyek haszna meghaladja a fenntarthatósági pro
gramban meghatározott minimumszintet.

(96)

Mivel ezen irányelv céljait – nevezetesen a Közösség teljes
bruttó energiafogyasztásában a megújuló energiaforrásból
előállított energiák 20 %-os részarányának és az egyes
tagállamok közlekedési ágazataiban a megújuló energiafor
rásból előállított energiák 10 %-os részarányának 2020-ra
való elérését – a tagállamok nem tudják kielégítően meg
valósítani, és ezért a fellépés terjedelme miatt azok közös
ségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség
intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben
foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem
lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez szükséges
mértéket.

(97)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi
megállapodás (3) 34. pontjával összhangban a tagállamo
kat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára, illetve a
Közösség érdekében – készítsenek táblázatokat, amelyek
ben a lehető legpontosabban bemutatják az irányelv és az
azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e
táblázatokat tegyék közzé,

(3) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.
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ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

g)

1. cikk
Hatály
Ez az irányelv közös keretet hoz létre a megújuló energiaforrá
sokból előállított energia támogatására. Kötelező nemzeti célkitű
zéseket állapít meg a megújuló energiaforrásokból előállított
energiának a teljes bruttó energiafogyasztásban képviselt össz
arányára és a megújuló energiaforrásokból előállított energiának
a közlekedésben felhasznált részarányára vonatkozóan. Szabályo
kat állapít meg a tagállamok közötti statisztikai átruházások, a
tagállamok közötti, valamint a tagállamok és harmadik országok
közötti közös projektek, a származási garanciák, a közigazgatási
eljárások, a tájékoztatás és képzés, valamint a megújuló energia
forrásokból előállított energiának a villamosenergia-hálózatokhoz
való hozzáférése tekintetében. A bioüzemanyagokra és a folyé
kony bio-energiahordozókra vonatkozóan fenntarthatósági krité
riumokat állapít meg.
2. cikk
Fogalommeghatározások

i)

„bioüzemanyagok”: a biomasszából előállított folyékony vagy
gáz halmazállapotú, a közlekedésben használt üzemanyagok;

j)

„származási garancia”: elektronikus dokumentum, amelynek
kizárólagos rendeltetése a végső fogyasztó felé annak bizo
nyítása a 2003/54/EK irányelv 3. cikke (6) bekezdésének
megfelelően, hogy az energia egy meghatározott részét vagy
mennyiségét megújuló energiaforrásokból állították elő;

k)

„támogatási rendszer”: egy tagállam vagy tagállamok egy cso
portja által alkalmazott olyan eszköz, rendszer vagy mecha
nizmus, amely a megújuló energiaforrásokból előállított
energia felhasználására ösztönöz ezen energia költségének
csökkentésével, az eladási ár emelésével, vagy a megújuló
energiaforrásokból előállított energia megvásárolt mennyisé
gének – a megújuló energiával kapcsolatos kötelezettség
bevezetése révén vagy egyéb módon való – növelésével.
Magában foglalja a beruházási támogatásokat, az adómentes
séget vagy adókedvezményeket, az adó-visszatérítést, a meg
újuló energiával kapcsolatos kötelezettséghez kapcsolódó –
többek között zöld bizonyítványokat alkalmazó – támoga
tási rendszereket, valamint a közvetlen ártámogatás rendsze
rét, beleértve a betáplálási tarifát és a támogatások kifizetését,
de nem korlátozódik az említettekre;

l)

„megújulóenergia-kötelezettség”: a nemzeti támogatási rend
szer által felállított követelmény, amely kötelezi a termelőket,
ellátókat vagy fogyasztókat, hogy a termelésben, az ellátás
ban vagy a fogyasztásban felhasznált energia egy meghatáro
zott részét megújuló energiaforrásokból előállított energiából
fedezzék. Idetartoznak az olyan rendszerek is, amelyek lehe
tővé teszik az említett követelmények zöld bizonyítványok
útján történő teljesítését;

Ezen irányelv alkalmazásában továbbá:
„megújuló energiaforrásból előállított energia”: a nem fosszi
lis megújuló energiaforrásokból származó energia: szél-,
nap-, légtermikus, geotermikus, hidrotermikus, valamint az
óceánból nyert energia, vízenergia, biomassza, hulladékle
rakó helyeken és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok
és biogázok energiája;

b)

„légtermikus energia”: hő formájában a környezeti levegőben
tárolt energia;

c)

„geotermikus energia”: a szilárd talaj felszíne alatt hő formá
jában található energia;

d)

„hidrotermikus energia”: a felszíni vizekben hő formájában
tárolt energia;

e)

„biomassza”: a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű
anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó
iparágakból – többek között a halászatból és az akvakultúrá
ból – származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és
maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az
ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része;

f)

„teljes bruttó energiafogyasztás”: az ipar, a közlekedés, a ház
tartások, a közszolgáltatásokat is magukban foglaló szolgál
tatások, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és halászat
részére energetikai célokra szolgáltatott energiatermékek,
beleértve az energiaágazat villamosenergia- és hőtermelésre
fordított villamosenergia- és hőfogyasztását, valamint a villa
mos energia és a hő elosztásából és szállításából származó
veszteségeket;

„távfűtés” vagy „távhűtés”: gőz, melegvíz vagy hűtött folya
dékok formájában egy központi termelési egységből hálóza
ton keresztül több épület vagy telephely számára
szolgáltatott, helyiségek vagy folyamatok fűtésére vagy hűté
sére használt hőenergia;

h) „folyékony bio-energiahordozók”: biomasszából előállított, a
közlekedéstől eltérő célokra energiaforrásként használt folyé
kony üzemanyag, ideértve a villamos energiát, a fűtést és a
hűtést is;

Ezen irányelv alkalmazásában a 2003/54/EK irányelv fogalom
meghatározásait kell alkalmazni.

a)
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m) „tényleges érték”: az üvegházhatású gázok kibocsátásának
egy adott bioüzemanyag-előállítási folyamat egyes vagy
összes lépéséből eredő csökkenése, amelyet az V. melléklet C.
részében meghatározott módszernek megfelelően számíta
nak ki;
n) „jellemző érték”: az üvegházhatású gázok jellemző kibocsá
tásának becsült csökkenése egy adott bioüzemanyagelőállítási mód esetében;
o)

„alapértelmezett érték”: a jellemző értékből előre meghatáro
zott tényezők alkalmazásával származtatott érték, amely az
ebben az irányelvben megállapított feltételek mellett a tény
leges érték helyett alkalmazható.
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3. cikk

átlagát. Ezenkívül az elektromos közúti járművek által
fogyasztott megújuló energiaforrásokból előállított villamos
energia kiszámításakor a fogyasztás a megújuló energiaforrá
sokból előállított villamosenergia-input energiatartalma 2,5szeresének tekintendő.

A megújuló energiaforrásokból előállított energia
felhasználására vonatkozó összesített kötelező nemzeti
célértékek és intézkedések
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a megújuló energiaforrások
ból előállított energiának a végső fogyasztásban betöltött, az
5–11. cikknek megfelelően számított részaránya 2020-ban lega
lább a nemzeti átfogó célkitűzésükben erre az évre az I. melléklet
A. részében szereplő táblázat harmadik oszlopa szerint megálla
pított részarány. Ezek az összesített kötelező nemzeti célkitűzé
sek összhangban vannak azzal a célkitűzéssel, hogy 2020-ig
megvalósuljon a megújuló energiaforrásoknak a Közösség teljes
bruttó energiafogyasztásában való részarányára vonatkozóan elő
írt 20 %-os minimum célkitűzés. Az e cikkben szereplő célkitű
zések könnyebb megvalósítása érdekében valamennyi tagállam
ösztönzi és elősegíti az energiahatékonyságot és az
energiatakarékosságot.
(2)
A tagállamok intézkedéseket vezetnek be, amelyek célja
annak biztosítása, hogy a megújuló energiaforrásokból előállított
energia részaránya egyenlő vagy meghaladja az I. melléklet B.
részében szereplő ütemterv-előirányzatban feltüntetett részarányt.
(3)
A tagállamok az e cikk (1) és (2) bekezdésében meghatáro
zott célkitűzések elérése érdekében – többek között – az alábbi
intézkedéseket alkalmazhatják:
a)

támogatási rendszerek;

b)

az együttműködés különböző formái a tagállamok, valamint
a tagállamok és harmadik országok között az 5–11. cikknek
megfelelő összesített nemzeti célértékek teljesítése céljából.

A Szerződés 87. és 88. cikkének sérelme nélkül, a tagállamoknak
joguk van ezen irányelv 5–11. cikkének megfelelően eldönteni,
hogy milyen mértékben támogatják a más tagállamban termelt,
megújuló energiaforrásokból előállított energiát.
(4) A tagállamok biztosítják, hogy a megújuló energiaforrások
ból előállított energiának a közlekedés valamennyi formájában
felhasznált részaránya 2020-ban legalább az egyes tagállamokban
közlekedési célra felhasznált végső energiafogyasztás 10 %-a
legyen.
E bekezdés alkalmazásában
alkalmazandók:
a)

b)

c)

a

következő

rendelkezések

az első albekezdés alkalmazásában a nevező, vagyis a közle
kedésben felhasznált energia teljes mennyiségének kiszámí
tásánál kizárólag a közúti és vasúti közlekedésben felhasznált
benzint, dízelolajat, bioüzemanyagokat és villamos energiát
lehet beszámítani;
az első albekezdés alkalmazásában a számláló kiszámításá
nál, vagyis a közlekedésben felhasznált, megújuló energiafor
rásokból előállított energia mennyiségének kiszámításánál a
közlekedés valamennyi formájában felhasznált, megújuló
energiaforrásokból előállított energia minden típusát be kell
számítani;
az a) és b) pont alkalmazásában a megújuló energiaforrások
ból előállított és bármilyen típusú elektromos közúti jármű
által fogyasztott villamos energia hozzájárulásának kiszámí
tásánál a tagállamok használhatják a megújuló energiaforrá
sokból előállított villamos energia részarányának a szóban
forgó évnél két évvel korábbi közösségi vagy saját országbeli
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A Bizottság 2011. december 31-ig szükség esetén olyan javasla
tot nyújt be, amely – bizonyos feltételek teljesülése esetén – lehe
tővé teszi a megújuló energiaforrásokból előállított, bármilyen
típusú elektromos jármű meghajtására használt villamos energia
teljes mennyiségének beszámítását.
A Bizottság – adott esetben – 2011. december 31-ig javaslatot
nyújt be a megújuló energiaforrásokból származó hidrogénnek az
üzemanyagok teljes összetételében képviselt aránya kiszámítására
vonatkozó módszerre.
4. cikk
Megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési
tervek
(1)
A tagállamok elfogadják a megújuló energiaforrásokra
vonatkozó nemzeti cselekvési tervüket. A megújuló energiaforrá
sokra vonatkozó nemzeti cselekvési terv megállapítja a közleke
désben, a villamosenergia-fogyasztásban, a fűtésben és hűtésben
felhasznált, megújuló energiaforrásokból előállított energia
2020-as részarányaira vonatkozó – az energiahatékonysággal
kapcsolatos egyéb politikai intézkedéseknek a végső energiafo
gyasztásra gyakorolt hatásait figyelembe vevő – tagállami össze
sített nemzeti célértékeket, és az ezen összesített nemzeti
célértékek elérésére alkalmas, foganatosítandó intézkedéseket,
beleértve a helyi, regionális és nemzeti hatóságok közötti együtt
működést, a tervezett statisztikai átruházásokat vagy közös pro
jekteket, a meglévő biomasszaforrások fejlesztésére és új
biomasszaforrások különféle célokra való felhasználására vonat
kozó nemzeti politikákat, és a 13–19. cikkben foglalt követelmé
nyek teljesítése érdekében meghozandó intézkedéseket.
A Bizottság 2009. június 30-ig elfogadja a megújuló energiafor
rásokra vonatkozó nemzeti cselekvési tervek formanyomtatvá
nyát. Ez a formanyomtatvány megfelel a VI. mellékletben foglalt
minimumkövetelményeknek. A tagállamok e formanyomtat
ványnak megfelelően nyújtják be a megújuló energiaforrásokra
vonatkozó nemzeti cselekvési terveket.
(2) A tagállamok 2010. június 30-ig bejelentik a Bizottságnak
a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési
tervüket.
(3) Minden egyes tagállam hat hónappal a megújuló energia
forrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési tervének esedékessége
előtt előrejelzési dokumentumot tesz közzé és küld meg a Bizott
ság részére, amelyben feltünteti a következőket:
a)

a 2020-ig terjedő időszak vonatkozásában a tagállamnak a
6–11. cikkel összhangban más tagállamokra átruházható,
megújuló
energiaforrásokból
előállított
energiatöbblettermelésének becsült mértéke az ütemtervelőirányzathoz képest, valamint a közös projektekkel
kapcsolatos becsült potenciálja; és

b)

a 2020-ig terjedő időszak vonatkozásában a tagállam meg
újuló energiaforrásokból előállított energiaszükséglete azon
arányának becsült értéke, amelyet a hazai termelés nem tud
kielégíteni.
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Ez a tájékoztatás a költségekre és a haszonra, valamint a finanszí
rozásra vonatkozó adatokat is tartalmazhat. A tagállamok által
készített jelentésekben szereplő ezen előrejelzést a 22. cikk
(1) bekezdésének l) és m) pontjában megállapítottaknak megfele
lően frissíteni kell.
(4)
Az a tagállam, amelyben a megújuló energiaforrásokból
előállított energia részaránya az I. melléklet B. részében lefekte
tett, a közvetlenül megelőző kétéves időszakban az ütemtervelőirányzatban megállapított részaránynál kevesebb, legkésőbb a
következő év június 30-ig módosított megújuló energiaforrásokra
vonatkozó nemzeti cselekvési tervet nyújt be a Bizottsághoz, és
ebben megfelelő és arányos intézkedéseket állapít, amelyeket
ésszerű időn belül csatolni kell az I. melléklet B. részében szereplő
ütemterv-előirányzathoz.
A Bizottság – amennyiben a tagállam kevéssel maradt el az
ütemterv-előirányzat teljesítésétől, és figyelembe véve a tagállam
által hozott jelenlegi és jövőbeli intézkedéseket – elfogadhat olyan
határozatot, amely a tagállamot mentesíti a módosított megújuló
energiaforrásokra vonatkozó cselekvési terv benyújtására vonat
kozó kötelezettsége alól.
(5)
A Bizottság értékeli a megújuló energiaforrásokra vonat
kozó nemzeti cselekvési terveket, különösen a tagállam által a
3. cikk (2) bekezdésének értelmében tervezett intézkedések meg
felelőségét. A megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cse
lekvési tervekre, illetve a módosított megújuló energiaforrásokra
vonatkozó nemzeti cselekvési tervekre reagálva a Bizottság aján
lást adhat ki.
(6)
A Bizottság elküldi az Európai Parlamentnek a megújuló
energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési terveket és az
előrejelzési dokumentumokat az átláthatósági platformon nyilvá
nosságra hozott formában a 24. cikk (2) bekezdésében említet
teknek megfelelően, illetve az e cikk (5) bekezdésében említett
bármely egyéb ajánlást.
5. cikk
A megújuló energiaforrásokból előállított energia
részarányának kiszámítása
(1)
A megújuló energiaforrásokból előállított energia teljes
bruttó fogyasztását a következő elemek összeadásával kell
kiszámítani:
a)

a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia tel
jes bruttó fogyasztása;

b)

a megújuló energiaforrásokból előállított energia fűtési és
hűtési célú teljes bruttó fogyasztása; és

c)

a megújuló energiaforrásokból előállított energia teljes fel
használása a közlekedésben.

A megújuló energiaforrásokból előállított energiának a teljes
bruttó fogyasztásban képviselt részaránya kiszámításakor a meg
újuló energiaforrásokból előállított gáz, villamos energia és hid
rogén csak egyszer, az 1. cikknek a), b) vagy c) pontja szerint
vehető számításba.
A 17. cikk (1) bekezdésének utolsó albekezdése szerint nem lehet
figyelembe venni azokat a bioüzemanyagokat és folyékony bioenergiahordozókat, amelyek a 17. cikk (2)–(6) bekezdésében
megállapított fenntarthatósági kritériumokat nem teljesítik.
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(2)
Ha egy tagállam úgy véli, hogy vis maior következtében
nem képes a megújuló energiaforrásokból előállított energiának
az I. mellékletben szereplő táblázat harmadik oszlopában a teljes
bruttó energiafogyasztás tekintetében megállapított 2020-as rész
arányát teljesíteni, a lehető leghamarabb értesíti a Bizottságot. A
Bizottság határozatot fogad el arról, hogy a vis maior bizonyított-e,
amely esetben határoz arról is, hogy a tagállam 2020. évi teljes
bruttó fogyasztását a megújuló energiaforrásból előállított ener
gia vonatkozásában hogyan kell módosítani.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában a megújuló
energiaforrásokból előállított villamos energia teljes bruttó
fogyasztását a megújuló energiaforrásokból a tagállamban előál
lított villamosenergia-mennyiségből a korábban felszivattyúzott
vizet használó duzzasztótároló-egységek által előállított
villamosenergia-mennyiség kivonásával kell kiszámítani.
A többféle üzemanyaggal működő, megújuló és hagyományos
energiaforrásokat használó erőművekben csak a megújuló ener
giaforrásokból termelt villamos energia vehető figyelembe. E szá
mítás céljára az egyes energiaforrások részesedését
energiatartalmuk alapján kell kiszámítani.
A víz- és szélenergiával termelt villamos energiát a II. melléklet
ben megállapított normalizálási szabálynak megfelelően kell
kiszámítani.
(4) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a megújuló
energiaforrásokból előállított fűtő- és hűtőenergia teljes bruttó
fogyasztását a tagállamokban megújuló energiaforrásokból bizto
sított távfűtés és távhűtés mennyiségével, valamint az ipar, a ház
tartások, a szolgáltatások, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és
a halászat területén a fűtésben, hűtésben és feldolgozásban fel
használt, megújuló energiaforrásokból előállított egyéb energia
fogyasztás hozzáadásával kell kiszámítani.
A többféle üzemanyaggal működő, megújuló és hagyományos
energiaforrásokat használó erőművekben csak a megújuló ener
giaforrásokból biztosított fűtés és hűtés vehető figyelembe. E szá
mítás céljára az egyes energiaforrások részesedését
energiatartalmuk alapján kell kiszámítani.
Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a hőszivattyúk által
termelt légtermikus, geotermikus és hidrotermikus energiát tekin
tetbe kell venni, feltéve, hogy a végső energia kibocsátás (output)
jelentősen meghaladja a hőszivattyú működtetéséhez szükséges
elsődleges energiabevitelt (input). Az ezen irányelv alkalmazásá
ban megújuló forrásokból előállított energiának minősülő hőe
nergia mennyiségét a VII. mellékletben meghatározott módszerrel
összhangban kell kiszámítani.
Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a passzív energia
rendszerek által termelt hőenergiát, amelyekben az energiafo
gyasztást passzív módon, az épület szerkezetén keresztül, vagy
nem megújuló energiaforrásokból előállított energiával termelt hő
felhasználásával csökkentik, nem vehető figyelembe.
(5) A III. mellékletben felsorolt közlekedési célú üzemanyagok
energiatartalma az említett mellékletben megállapított értékekkel
egyezik meg. A III. melléklet kiigazítható a műszaki vagy tudo
mányos fejlődés figyelembevétele érdekében. Az ezen irányelv
nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen
intézkedéseket a 25. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel
történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell
elfogadni.
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(6) A megújuló energiaforrásokból előállított energia részará
nyát a következők szerint kell kiszámítani: a megújuló energia
forrásokból előállított energia teljes bruttó fogyasztása osztva az
összes energiaforrásból származó teljes bruttó energiafo
gyasztással, százalékban kifejezve.
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7. cikk
A tagállamok közös projektjei

Az első albekezdés alkalmazásában az (1) bekezdésben említett
összeget a 6., 8., 10. és 11. cikkel összhangban ki kell igazítani.

(1) Két vagy több tagállam együttműködhet bármilyen típusú
olyan közös projektben, amely megújuló villamos energia, fűtőe
nergia vagy hűtőenergia termelésével kapcsolatos. Az együttmű
ködésben magánszereplők is részt vehetnek.

Egy tagállam teljes bruttó energiafogyasztásának ezen irányelvben
meghatározott céloknak és időközi célkitűzésekre vonatkozó
ütemtervnek való megfelelése felmérése céljából történő kiszámí
tásakor a légi közlekedés során felhasznált energia mennyisége, az
adott tagállam teljes bruttó energiafogyasztásának arányában nem
tekintendő többnek, mint 6,18 %. Ciprus és Málta esetében az
adott tagállam teljes bruttó energiafogyasztásának részarányaként
a légi közlekedés során felhasznált energia mennyisége nem tekin
tendő többnek, mint 4,12 %.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal az ezen irányelv hatály
balépésének időpontját követően indult közös projektek kereté
ben vagy 2009. június 25.-át/-ét követően felújított, megnövelt
kapacitású létesítményben a területükön termelt, megújuló villa
mos energia, fűtőenergia vagy hűtőenergia azon részarányát vagy
mennyiségét, amely az ezen irányelv követelményeinek való meg
felelés mérésekor úgy tekintendő, hogy egy másik tagállam össze
sített nemzeti célértékébe számít bele.

(7)
A megújuló energiaforrásokból előállított energia résza
rányának kiszámítása során az energiastatisztikáról szóló, 2008.
október 22-i, 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi ren
deletben (1) szereplő módszert és fogalommeghatározásokat kell
alkalmazni.
A tagállamok gondoskodnak ezen ágazati és összarányok kiszá
mításához felhasznált statisztikai adatok, valamint az energiasta
tisztikáról szóló 1099/2008/EK rendelet alapján a Bizottságnak
továbbított statisztikai adatok koherenciájáról.
6. cikk
Tagállamok közötti statisztikai átruházás
(1) A tagállamok megállapodásokat köthetnek megújuló ener
giaforrásokból előállított, meghatározott mennyiségű energia
valamely tagállamból egy másik tagállamba történő statisztikai
átruházásáról. Az átruházásban részt vevő mennyiséget:
a)

b)

(3)

A (2) bekezdésben említett értesítés:

a)

leírja a javasolt létesítményt vagy azonosítja a felújított
létesítményt;

b)

meghatározza a létesítményben termelt villamos energia,
illetve fűtő- vagy hűtőenergia azon részarányát vagy mennyi
ségét, amelyet egy másik tagállam összesített nemzeti célér
tékébe kell beszámítani;

c)

megnevezi azt a tagállamot, amelynek javára a bejelentést
teszik; és

d)

megadja azt az – egész naptári években kifejezett – időtarta
mot, amely alatt a létesítményben megújuló energiaforrások
ból előállított villamos energia, illetve fűtő- vagy hűtőenergia
úgy tekintendő, hogy a másik tagállam összesített nemzeti
célértékébe számít be.

le kell vonni a megújuló energiaforrásból előállított energia
azon mennyiségéből, amelyet az átruházást végrehajtó tagál
lamnak a 3. cikk (1) és (2) bekezdésében szereplő követelmé
nyeknek való megfelelése mérésének során figyelembe
vesznek; és

(4) A (3) bekezdés d) pontjában meghatározott időtartam nem
terjedhet ki a 2020-at követő időszakra. A közös projektek idő
tartama kiterjedhet a 2020-at követő időszakra is.

hozzá kell adni a megújuló energiaforrásból előállított ener
gia azon mennyiségéhez, amelyet az átruházást fogadó tag
államnak a 3. cikk (1) és (2) bekezdésében szereplő
követelményeknek való megfelelése mérésének során figye
lembe vesznek.

(5) Az e cikk szerinti értesítést kizárólag az értesítést tevő tag
állam és a (3) bekezdés c) pontja szerint meghatározott tagállam
együttes megállapodása esetén lehet megváltoztatni vagy
visszavonni.

A statisztikai átruházás nem érinti az átruházást végző tagállam
nemzeti céljainak teljesítését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodások hatálya egy vagy
több évre terjedhet ki. A Bizottságot legkésőbb a megállapodások
minden hatályos évének végét követően három hónappal tájékoz
tatni kell a megállapodásokról. A Bizottsághoz eljuttatott infor
mációnak tartalmaznia kell a szóban forgó energia mennyiségét
és árát.
(3)
Az átruházások azt követően válnak érvényessé, hogy az
átruházásban érintett valamennyi tagállam értesíti a Bizottságot az
átruházásról.
(1) HL L 304., 2008.11.14., 1. o.

8. cikk
A tagállamok közös projektjeinek hatása
(1) A 8. cikk szerinti értesítést kibocsátó tagállam a 7. cikk
(3) bekezdésének d) pontjában meghatározott időszak alatti min
den egyes év végét megelőző három hónapon belül értesítő leve
let bocsát ki, amely tartalmazza a következőket:
a)

a 7. cikk szerinti bejelentés tárgyát képező létesítmény által
az adott évben megújuló energiaforrásokból előállított villa
mos energia, illetőleg fűtő- vagy hűtőenergia teljes mennyi
sége; és
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az adott létesítmény által az adott évben, megújuló energia
forrásokból előállított villamos energia, illetőleg fűtő- vagy
hűtőenergia azon mennyisége, amelyet a bejelentés feltételei
szerint egy másik tagállam összesített nemzeti célértékébe
kell beszámítani.

(2)
A tagállam megküldi az értesítő levelet a Bizottságnak és
annak a tagállamnak, amelynek javára a bejelentést tették.
(3)
Az összesített nemzeti célértékekkel kapcsolatos, ezen
irányelvben foglalt követelményeknek való megfelelés méréséhez
a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia, illető
leg fűtő- vagy hűtőenergia azon mennyiségét, amelyet az
(1) bekezdés b) pontjával összhangban jelentenek be:
a)

b)

le kell vonni a megújuló energiaforrásból előállított villamos
energia, fűtő- vagy hűtőenergia azon mennyiségéből, amelyet
az (1) bekezdés szerinti értesítő levelet kibocsátó tagállam
követelményeknek való megfelelése mérésének során figye
lembe vesznek; és
hozzá kell adni a megújuló energiaforrásból előállított villa
mos energia, fűtő- vagy hűtőenergia azon mennyiségéhez,
amelyet a (2) bekezdés szerinti értesítő levelet fogadó tag
állam követelményeknek való megfelelése mérésének során
figyelembe vesznek.
9. cikk

b)

a villamos energiát 2009. június 25.-át/-ét követően üzembe
helyezett, újonnan épült létesítmény vagy ezen időpontot
követően felújított, megnövelt kapacitású létesítmény ter
meli az (1) bekezdésben említett közös projekt keretében; és

c)

a termelt és exportált villamosenergia-mennyiség a létesít
ményre adott beruházási támogatáson kívül nem részesült
támogatásban valamely harmadik ország támogatási rend
szere keretében.

(3) A tagállamok az alábbi feltételekkel kérelmezhetik a Bizott
ságtól, hogy az 5. cikk (1) bekezdés céljára egy tagállam és egy
harmadik ország közötti, nagyon hosszú végrehajtási idővel
működő rendszerösszekötő megépítése esetén a harmadik orszá
gokban megújuló energiaforrásokból előállított és felhasznált vil
lamos energiát figyelembe vehessék:
a)

a rendszerösszekötő építése 2016. december 31. előtt
megkezdődött;

b)

a rendszerösszekötőt nem lehetséges 2020. december 31-ig
üzembe állítani;

c)

a rendszerösszekötőt nem lehetséges 2022. december 31-ig
üzembe állítani;

d)

üzembe helyezés után a rendszerösszekötő a (2) bekezdésnek
megfelelően megújuló energiaforrásokból előállított villamos
energia Közösségbe történő exportjára szolgál;

e)

az alkalmazás egy, a (2) bekezdés b) és c) pontjaiban megha
tározott kritériumoknak megfelelő és a rendszerösszekötőt
annak üzembe helyezését követően használó közös pro
jektre, valamint a rendszerösszekötő üzembe helyezése után
a Közösségbe exportált villamos energia mennyiségénél nem
nagyobb mennyiségű villamos energiára vonatkozik.

A tagállamok és harmadik országok közös projektjei
(1)
Egy vagy több tagállam együttműködhet egy vagy több
harmadik állammal bármilyen típusú olyan közös projektben,
amely megújuló energiaforrásból előállított villamos energia
termelésével kapcsolatos. Ebben az együttműködésben magánsze
replők is részt vehetnek.
(2) A megújuló energiaforrásokból harmadik országokban elő
állított villamos energiát az ezen irányelvben az átfogó nemzeti
célkitűzéseket illetően meghatározott követelményeknek való
megfelelés értékelésekor csak a következő feltételek teljesülése
esetén lehet figyelembe venni:
a)

a villamos energiát a Közösségben használják fel, amely fel
tétel akkor tekinthető teljesítettnek, ha:
i.

ii.

a származási ország, a célország és adott esetben az
egyes harmadik tranzitországok valamennyi illetékes
átvitelirendszer-üzemeltetője egyértelműen a juttatott
rendszerösszekötő kapacitáshoz rendelte az elszámolt
villamos energiával megegyező mennyiségű villamos
energiát;
az illetékes átvitelirendszer-üzemeltető a mérlegtáblázat
ban egyértelműen a rendszerösszekötő közösségi olda
lán rögzíti az elszámolt villamos energiával megegyező
mennyiségű villamos energiát; és

iii. a hozzárendelt kapacitás és a (2) bekezdés b) pontjában
említett létesítmény által megújuló energiaforrásból elő
állított villamos energia termelése azonos időszakra
vonatkozik;
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(4) Értesíteni kell a Bizottságot a harmadik országok területén
lévő létesítményekben termelt villamos energia azon részarány
áról vagy mennyiségéről, amelyet a 3. cikknek való megfelelés
mérése céljából úgy kell tekinteni, hogy az egy vagy két tagállam
teljes nemzeti célkitűzésébe beszámít. Amennyiben egynél több
tagállam érintett, e részarány vagy mennyiség tagállamok közötti
elosztásáról tájékoztatni kell a Bizottságot. Ez a részarány vagy
mennyiség nem haladhatja meg a Közösségbe ténylegesen bevitt
és ott felhasznált, e cikk (2) bekezdése a) pontjának i. és ii. alpont
jában említett és (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott
feltételeknek megfelelő részarányt vagy mennyiséget. A bejelen
tést minden olyan tagállamnak meg kell tennie, amelynek teljes
nemzeti célkitűzésébe a villamos energia adott részaránya vagy
mennyisége beszámítandó.
(5)

A (4) bekezdésben említett értesítés:

a)

leírja a javasolt létesítményt vagy meghatározza a felújított
létesítményt;

b)

meghatározza a létesítmény által termelt villamos energia
azon részarányát vagy mennyiségét, amelyet valamely tag
állam nemzeti célkitűzésébe be kell számítani, valamint – a
titoktartási követelmények függvényében – a kapcsolódó
pénzügyi rendelkezéseket;
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(6) Az (5) bekezdés c) pontjában meghatározott időtartam
nem terjedhet ki a 2020-at követő időszakra. A közös projektek
időtartama kiterjedhet a 2020-at követő időszakra is.
(7) Az e cikk szerinti értesítést kizárólag az értesítést tevő tag
állam és a közös projektet a (5) bekezdés d) pontja szerint elis
merő harmadik ország együttes megállapodása esetén lehet
megváltoztatni vagy visszavonni.
(8)
A tagállamoknak és a Bizottságnak ösztönözniük kell az
Energiaközösségről szóló szerződés megfelelő szerveit, hogy – az
Energiaközösségről szóló szerződéssel összhangban – tegyék meg
az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az említett szerződés
szerződő felei alkalmazni tudják ezen irányelv tagállamok közötti
együttműködésről szóló rendelkezéseit.
10. cikk
A tagállamok és harmadik országok közös projektjeinek
hatása
(1) A 9. cikk szerinti értesítést kibocsátó tagállam a 9. cikk
(5) bekezdésének c) pontjában meghatározott időszak alatt min
den egyes év végétől számított három hónapon belül értesítő leve
let bocsát ki, amely tartalmazza a következőket:
a)

b)

c)

11. cikk

megadja azt az – egész naptári években kifejezett – időtarta
mot, amely alatt a villamos energiát a tagállam összesített
nemzeti célkitűzésébe beszámítandónak kell tekinteni; és
tartalmazza a b) és c) pontban foglaltak, valamint a létesít
mény által termelt villamos energia belföldi felhasználásra
kerülő arányának vagy mennyiségének azon harmadik ország
általi írásos elismerését, amelynek területén a létesítményt
üzembe fogják helyezni.

a 9. cikk szerinti bejelentés tárgyát képező létesítmény által
az adott évben megújuló energiaforrásokból előállított villa
mos energia teljes mennyisége;
az adott létesítmény által az adott évben, megújuló energia
forrásokból előállított villamos energia azon mennyisége,
amelyet a 9. cikk szerinti bejelentés feltételei szerint átfogó
nemzeti célkitűzésébe kell beszámítani; és
a 9. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesítésének
igazolása.

(2) A tagállam az értesítő levelet a projektet a 9. cikk (5) bekez
désének d) pontja szerint elismerő harmadik országnak és a
Bizottságnak küldi.
(3)
Az összesített nemzeti célértékekkel kapcsolatos, ezen
irányelvben foglalt követelményeknek való megfelelés méréséhez
a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia azon
mennyiségét, amelyet az (1) bekezdés b) pontjával összhangban
jelentenek be, hozzá kell adni a megújuló energiaforrásból előál
lított energia azon mennyiségéhez, amelyet az értesítő levelet
kibocsátó tagállam követelményeknek való megfelelése mérésé
nek során figyelembe vesznek.
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Közös támogatási rendszerek
(1)
A tagállamok 3. cikk szerinti kötelezettségeinek sérelme
nélkül, két vagy több tagállam határozhat úgy, hogy önkéntes ala
pon egyesíti vagy részben összehangolja nemzeti támogatási rend
szereit. Ilyen esetben az egyik részt vevő tagállam területén
megújuló energiaforrásokból előállított energia egy meghatáro
zott mennyisége beszámíthat egy másik részt vevő tagállam össze
sített nemzeti célértékébe, ha az érintett tagállam:
a)

a megújuló energiaforrásból előállított energia egy meghatá
rozott mennyiségét statisztikai átruházás keretében egy
másik tagállamra ruházza a 6. cikkel összhangban; vagy

b)

a részt vevő tagállamok beleegyezésével olyan elosztási sza
bályt állapít meg, amely alapján az érintett tagállamok között
elosztható a megújuló energiaforrásokból előállított energia
mennyiség. A Bizottságot e szabályról legkésőbb a hatályba
lépése első évének végét követő három hónappal tájékoztatni
kell.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti értesítést kibocsátó tagál
lamok minden egyes év végét követő három hónapon belül érte
sítő levelet adnak ki, amely tartalmazza az adott évben megújuló
energiaforrásokból előállított villamos energia, illetőleg fűtő- vagy
hűtőenergia azon teljes mennyiségét, amelyre az elosztási szabály
alkalmazandó.
(3)
Az összesített nemzeti célértékekkel kapcsolatos, ezen
irányelvben foglalt követelményeknek való megfelelés méréséhez
a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia, illető
leg fűtő- vagy hűtőenergia azon mennyiségét, amelyet a (2) bekez
déssel összhangban jelentenek be, az érintett tagállamok között a
bejelentett elosztási szabálynak megfelelően újra el kell osztani.

12. cikk
Kapacitásnövekedés
A 7. cikk (2) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése b) pontjának
alkalmazásában a létesítmény kapacitásnövekedésének betudha
tó, megújuló energiaforrásból előállított energiaegységeket úgy
kell kezelni, mintha azokat a működését a kapacitásnövekedés
időpontjában megkezdő másik létesítményben termelték volna.

13. cikk
Közigazgatási eljárások, szabályok és törvények
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a megújuló energiaforrások
ból villamos energiát, fűtőenergiát vagy hűtőenergiát termelő üze
mekre és a kapcsolódó szállítási és elosztási hálózati
infrastruktúrára, valamint a biomassza bioüzemanyaggá vagy más
energiatermékké való átalakításának folyamatára alkalmazott,
jóváhagyással, minősítéssel és engedélyezéssel kapcsolatos nem
zeti szabályok arányosak és szükségesek.
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A tagállamok megteszik a megfelelő lépéseket különösen a követ
kezők biztosítása érdekében:
a)

a tagállamok között a közigazgatási struktúra és szervezet
terén fennálló különbségekre is figyelemmel, a jóváhagyás
sal, minősítéssel és engedélyezéssel kapcsolatos eljárások
vonatkozásában a nemzeti, regionális és helyi közigazgatási
szervek felelősségi köre világosan koordinált és meghatáro
zott legyen, a területrendezést is beleértve, továbbá a terve
zési és építési kérelmekről való döntésre átlátható ütemtervek
vonatkozzanak;

b)

a megfelelő szinten álljanak rendelkezésre a megújuló ener
gia előállítására szolgáló létesítményekre vonatkozó kérel
mek jóváhagyásának, minősítésének és engedélyezésének
folyamatával, valamint a kérelmezők részére nyújtott segít
séggel kapcsolatos információk;

c)

a közigazgatási eljárások korszerűsítése és gyors ügyintézés a
közigazgatás megfelelő szintjén;

d)

a jóváhagyással, minősítéssel és engedélyezéssel kapcsolatos
szabályok objektívek, átláthatóak, arányosak legyenek, ne
alkalmazzanak hátrányos megkülönböztetést a jelentkezők
kel szemben, valamint teljes mértékben vegyék figyelembe a
megújuló energia előállítására alkalmazott egyes technoló
giák sajátosságait;

e)

a fogyasztók, tervezők, építészek, építőipari szakemberek, a
berendezések és rendszerek üzembe helyezői és a szolgálta
tók által fizetett közigazgatási díjak átláthatók és a költséga
rányosak; valamint

f)

a kisebb projektek és a decentralizált, megújuló energiafor
rásból származó energiát előállító eszközök számára szükség
szerint egyszerűsített és könnyített engedélyezési eljárás
kidolgozása, beleértve az egyszerű értesítést, amennyiben
erre az alkalmazandó szabályozási keret lehetőséget ad.

(2) A tagállamok világosan meghatározzák azokat a műszaki
előírásokat, amelyeket a megújuló energiát előállító berendezések
nek és rendszereknek a támogatás igénybevételéhez teljesíteniük
kell. Ahol létezik európai szabvány, beleértve az ökocímkéket, az
energiafogyasztást jelölő címkéket és az európai szabványügyi tes
tületek által kidolgozott egyéb műszaki referencia-rendszereket,
az említett műszaki előírásokat ilyen szabványokra való hivatko
zással kell kidolgozni. Az ilyen műszaki előírásokban nem határ
ozhatják meg, hogy a berendezéseket és a rendszereket hol kell
tanúsíttatni, és azok nem akadályozhatják a belső piac működését.
(3) A tagállamok valamennyi szereplőnek, különösen a helyi és
regionális közigazgatási hatóságoknak javasolják, hogy az ipari
vagy lakóövezetek tervezése, kivitelezése, építése és felújítása
során garantálják a megújuló energiaforrásokból előállított fűtőe
nergia, hűtőenergia és villamos energia használatára szolgáló
berendezések és rendszerek telepítését. A tagállamoknak különö
sen támogatniuk kell a helyi és regionális közigazgatási szerveket
abban, hogy a megújuló energiaforrásokból előállított fűtést és
hűtést szükség szerint bevonják a városok infrastruktúrájának
tervezésébe.
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(4) A tagállamok építési szabályaikban és törvényeikben olyan
intézkedéseket vezetnek be, amelyek célja, hogy az építési ágazat
ban a megújuló energiaforrásokból előállított, bármilyen típusú
energia részaránya emelkedjen.
Ezen építési szabályok és törvények kidolgozása során vagy a regi
onális támogatási rendszereiken belül a tagállamok figyelembe
vehetik az energiahatékonyság jelentős növekedésével, valamint a
kogenerációval és a passzív, alacsony vagy nulla energiafelhasz
nálású épületekkel kapcsolatos nemzeti intézkedéseket.
A tagállamok 2014. december 31-ig építési szabályaikban és tör
vényeikben, vagy egyéb, azonos hatású eszközön keresztül, adott
esetben kötelezettséget állapíthatnak meg a megújuló energiafor
rásból előállított energia minimálisan felhasználandó szintjére az
új épületek, vagy a már meglévő, de nagyobb felújítás alatt álló
épületek tekintetében. A tagállamok engedélyezik e minimum
szinteknek többek között a jelentős részarányban megújuló ener
giaforrásokból biztosított távfűtés és távhűtés révén való
teljesítését.
Az első albekezdésben foglalt követelmény csak annyiban alkal
mazandó a fegyveres erőkre, amennyiben az nem ütközik a fegy
veres erők tevékenységeinek jellegével és elsődleges céljával,
továbbá kivételt képeznek a követelmény alól a katonai célokra
használt anyagok.
(5) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti, regionális és
helyi új vagy már meglévő, de nagyobb felújítás alatt álló közép
ületek 2012. január 1-jétől kezdődően példamutató szerepet tölt
senek be ezen irányelv összefüggésében. A tagállamok többek
között lehetővé tehetik, hogy e kötelezettséget a nulla energiafel
használású épületekre vonatkozó szabványoknak való megfelelé
sen keresztül lehessen teljesíteni, vagy annak engedélyezése által,
hogy a középületek, illetve vegyes tulajdonú köz- és magánépü
letek tetőzetét harmadik felek megújuló energiaforrásokból ener
giát előállító berendezésekbe történő befektetésekhez használják.
(6) Építési szabályaikban és törvényeikben a tagállamoknak elő
kell mozdítaniuk a megújuló energiával üzemeltetett fűtő- és
hűtőrendszerek és a jelentős energiafogyasztás-csökkenést ered
ményező berendezések alkalmazását. A tagállamok az energiafo
gyasztást jelölő címkéket vagy ökocímkéket vagy – ha vannak
ilyenek – más nemzeti vagy közösségi szinten kidolgozott meg
felelő tanúsítványokat vagy szabványokat alkalmaznak az ilyen
rendszerek és berendezések használatának előmozdítására.
A biomassza esetében a tagállamoknak azokat a konverziós
technológiákat kell előmozdítaniuk, amelyek a lakossági és keres
kedelmi alkalmazások esetében legalább 85 %-os, az ipari alkal
mazások esetében pedig legalább 70 %-os konverziós
hatékonysággal működnek.
A hőszivattyúk közül a tagállamok azokat támogatják, amelyek
megfelelnek a villamos meghajtású, gázmotoros vagy gázabszorp
ciós hőszivattyúkra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével
kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról szóló, 2007.
november 9-i 2007/742/EK bizottsági határozatban (1) az öko
címkék tekintetében meghatározott minimumkövetelményeknek.
(1) HL L 301., 2007.11.20., 14. o.

L 140/34

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

A termikus napenergia esetében a tagállamok előmozdítják az
olyan minősített berendezések és rendszerek elterjedését, amelyek
európai szabványokon alapulnak – amennyiben léteznek ilyenek
–, beleértve az ökocímkéket, az energiafogyasztást jelölő címké
ket és az európai szabványügyi testületek által kidolgozott egyéb
műszaki referencia-rendszereket.
E bekezdés alkalmazásában a rendszerek és berendezések konver
ziós hatékonyságának és input-output arányának értékelésekor a
tagállamok közösségi vagy ezek hiányában nemzetközi eljáráso
kat alkalmaznak, amennyiben léteznek ilyenek.
14. cikk
Tájékoztatás és képzés
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a támogatási intézkedések
kel kapcsolatos információk eljussanak a fűtő-, hűtő- és
villamosenergia-berendezéseket és -rendszereket, valamint meg
újuló energiaforrásokból előállított energia használatával kompa
tibilis járműveket szolgáltató valamennyi érintett szereplőhöz,
úgymint a fogyasztókhoz, építőipari szakemberekhez, üzembe
helyezőkhöz, építészekhez és szolgáltatókhoz.
(2)
A tagállamok biztosítják, hogy a megújuló energiaforrás
ból előállított fűtő-, hűtő- és villamos energia használatára
alkalmas berendezések és rendszerek költség- és energiahatékony
ságából származó nettó haszonnal kapcsolatos információkat a
berendezés vagy a rendszer szállítója vagy az illetékes nemzeti
hatóságok hozzáférhetővé teszik.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy legkésőbb 2012. december
31-én álljanak rendelkezésre képesítési rendszerek vagy azokkal
egyenértékű minősítési rendszerek a kisméretű biomasszabojle
rek és -kazánok, a fotovoltaikus napenergia és a termikus nape
nergia rendszerek, a sekély geotermikus rendszerek és a
hőszivattyúk üzembe helyezői tekintetében. Ezek a rendszerek
adott esetben figyelembe vehetik a meglévő rendszereket és struk
túrákat, és a IV. mellékletben meghatározott kritériumokra épül
nek. Minden tagállam elismeri a más tagállamok által ezen
kritériumok alapján megadott képesítést.
(4) A tagállamok tájékoztatják a nyilvánosságot a (3) bekezdés
ben említett képesítési rendszerekről vagy azokkal egyenértékű
minősítési rendszerekről. Hozzáférhetővé tehetik továbbá azon
üzembe helyezők jegyzékét, akik a (3) bekezdésben említett ren
delkezéseknek megfelelő képesítéssel vagy minősítéssel
rendelkeznek.
(5)
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy iránymutatások
álljanak rendelkezésre valamennyi érintett szereplő, különösen a
tervezők és az építészek számára annak érdekében, hogy azok az
ipari vagy lakóövezetek tervezése, kivitelezése, építése és felújítása
során megfelelően mérlegelni tudják a megújuló energiaforrások
ból előállított energia, a nagy hatékonyságú technológiák és a táv
fűtés és távhűtés optimális kombinációját.
(6) A tagállamok, a helyi és regionális hatóságok közreműkö
désével megfelelő tájékoztató, ismeretterjesztő, iránymutatást
nyújtó és/vagy képzési programokat dolgoznak ki a polgároknak
a megújuló energiaforrásokból származó energia fejlesztésével és
használatával kapcsolatos előnyökről és gyakorlati kérdésekről
való tájékoztatása érdekében.
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15. cikk
A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia,
fűtő- és hűtőenergia származási garanciái
(1)
A megújuló energiaforrásokból származó energiának az
energiaszolgáltató által kínált energiahordozó-összetételben való
arányának vagy mennyiségének a végső fogyasztó felé történő
bizonyítása céljából, a 2003/54/EK irányelv 3. cikkének (6) bekez
désével összhangban a tagállamok biztosítják, hogy a megújuló
energiaforrásokból előállított villamos energia származása, mint
olyan, ezen irányelv értelmében objektív, átlátható és megkülön
böztetésmentes kritériumok alapján garantálható.
(2) Ebből a célból a megújuló energiaforrásból előállított villa
mos energia termelőjének kérésére a tagállamok biztosítják a szár
mazási garancia kiállítását. A tagállamok rendelkezhetnek úgy,
hogy a megújuló energiaforrásból előállított fűtő- és hűtőenergia
termelőinek kérésére is adnak ki származási garanciát. E rendel
kezést a kapacitás minimális határértékéhez lehet kötni. A szár
mazási garancia szabványos mérete 1 MWh. A megtermelt
energia minden egyes egységéről legfeljebb egy származási garan
cia állítható ki.
A tagállamok biztosítják, hogy a megújuló energiaforrásból szár
mazó adott energiaegységet csak egyszer vegyék figyelembe.
A tagállamok előírhatják, hogy a termelő ne részesülhessen támo
gatásban, amennyiben a megújuló energiaforrásokból előállított
ugyanazon energiára kap származási garanciát.
A származási garancia nem kapcsolódik a tagállamok 3. cikknek
való megfeleléséhez. A származási garanciák átruházása – az ener
gia fizikai átadásától különállóan vagy azzal együttesen – nem
érinti a célok teljesítése céljából a tagállamok által a statisztikai
átruházás, a közös projektek és a közös támogatási rendszerek
alkalmazásáról hozott határozatokat, sem pedig a megújuló ener
giaforrásból származó energia teljes bruttó fogyasztásának az
5. cikk szerinti számítási mód alapján történő kiszámítására
vonatkozó tagállami határozatokat.
(3) A származási garanciák kizárólag a hozzájuk tartozó ener
giaegység megtermelésétől számított tizenkét hónapon belül
használhatók fel. A származási garanciák a felhasználást követően
érvényüket vesztik.
(4) A származási garanciák kiadását, átruházását és törlését a
tagállamok vagy a kijelölt illetékes szervek felügyelik. A kijelölt
illetékes szerveknek eltérő földrajzi hatáskörrel kell rendelkez
niük, és a termelő, kereskedelmi és ellátó tevékenységtől függet
lennek kell lenniük.
(5) A tagállamok vagy a kijelölt illetékes szervek megfelelő
mechanizmusokat alakítanak ki annak biztosítása érdekében,
hogy a származási garanciák kiadása, átruházása és törlése elekt
ronikus úton történjen, valamint, hogy a garanciák pontosak,
megbízhatóak és hitelesek legyenek.
(6)
A származási garancián legalább az alábbi információkat
kell feltüntetni:
a)

az energia előállítására felhasznált energiaforrás és az előállí
tás kezdetének és befejezésének dátuma;
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16. cikk

a származási garancia a következők közül melyikre
vonatkozik:
i.

villamos energia; vagy

ii.

fűtő- és/vagy hűtőenergia;

c)

az energiát előállító létesítmény neve, helye, típusa és
kapacitása;

d)

a létesítmény részesült-e beruházási támogatásban, és ha
igen, milyen mértékben, az energiaegység részesült-e bármi
lyen más formában valamilyen nemzeti támogatási rendszer
ből, és ha igen, milyen mértékben, valamint a támogatási
rendszer típusa;

e)

a létesítmény üzembe helyezésének dátuma; és

f)

a kiállítás dátuma és országa és az egyedi azonosító szám.

(7)
Amennyiben egy energiaellátónak a 2003/54/EK irányelv
3. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában igazolnia kell, hogy az
általa kínált energiahordozó-összetételben mekkora a megújuló
energiaforrásokból előállított energia aránya vagy mennyisége, ezt
megteheti a származási garanciái bemutatásával.
(8) A 2003/54/EK irányelv 3. cikke (6) bekezdésének alkalma
zásában a forrásokból előállított megújuló energia azon mennyi
ségét, amely valamely villamosenergia-szolgáltató által egy
harmadik félre átruházott származási garanciákhoz tartozik, le
kell vonni a megújuló energiának az energiahordozó-összetételen
belüli arányából.
(9) A tagállamok az ezen irányelvnek megfelelően kiadott szár
mazási garanciákat, kizárólag a (1) bekezdésben és a (6) bekezdés
a)–f) pontjában említett elemek bizonyítékaként, kölcsönösen elis
merik. A tagállamok kizárólag akkor tagadhatják meg egy szár
mazási garancia elismerését, ha megalapozott kételyük áll fenn a
garancia pontossága, megbízhatósága és hitelessége vonatkozásá
ban. A tagállam a megtagadásról és annak indokairól minden
esetben értesíti a Bizottságot.
(10) Ha a Bizottság úgy véli, hogy egy származási garancia elis
merésének megtagadása nem indokolt, határozat elfogadásával
felszólíthatja a szóban forgó tagállamot a származási garancia
elismerésére.
(11)
A tagállamok a 2003/54/EK irányelv 3. cikke (6) bekez
désében foglalt kötelezettségek teljesítése tekintetében bevezethet
nek – a közösségi joggal összhangban – a származási garanciákra
vonatkozó objektív, átlátható és megkülönböztetéstől mentes
kritériumokat.
(12) Amennyiben az energiaszolgáltatók megújuló energiafor
rásból származó energiát értékesítenek a fogyasztók részére a
megújuló energia környezetvédelmi vagy egyéb előnyeinek a fel
tüntetésével, a tagállamok előírhatják, hogy az energiaszolgálta
tók összefoglaló formában bocsássanak rendelkezésre a megújuló
energiaforrásokból származó energia olyan létesítményekből vagy
megnövelt kapacitásból származó mennyiségére vagy részesedé
sére vonatkozó információkat, amelyek 2009. június 25.-át/-ét
követően kezdték meg működésüket.
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A hálózatokhoz való hozzáférés és üzemeltetésük
(1) A tagállamok megteszik a megfelelő lépéseket a szállítási és
elosztási hálózati infrastruktúra, az intelligens hálózatok, a tároló
létesítmények és a villamosenergia-rendszer fejlesztésére a
villamosenergia-rendszer biztonságos működésének lehetővé
tétele érdekében, mivel ez biztosítja a megújuló energiaforráso
kon alapuló villamosenergia-termelés – többek között a rendsze
rek tagállamok közötti, továbbá tagállamok és harmadik országok
közötti összekapcsolása révén történő – továbbfejlesztését. A
tagállamok megfelelő lépéseket tesznek továbbá a hálózati infra
struktúrával kapcsolatos engedélyezési eljárások felgyorsítására,
valamint a hálózati infrastruktúra jóváhagyásának az igazgatási és
tervezési eljárásokkal való összehangolására.
(2) A távvezeték-hálózat megbízhatósága és biztonsága fenn
tartásához kapcsolódó követelményekre is figyelemmel, az illeté
kes nemzeti hatóságok által meghatározott átlátható,
megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján:
a)

a tagállamok biztosítják, hogy a szállítási rendszer és az elo
sztórendszer üzemeltetői saját ellátási területükön szavatol
ják a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia
szállítását és elosztását;

b)

a tagállamok rendelkeznek továbbá arról, hogy a távvezetékhálózathoz való hozzáférésnél a megújuló energiaforrások
ból előállított villamos energia vagy elsőbbséget élvezzen,
vagy garantált hozzáféréssel rendelkezzen;

c)

a tagállamok biztosítják, hogy a szállításirendszerüzemeltetők a villamosenergia-termelő létesítményektől
érkező hálózati terhelés elosztása során átlátható, megkülön
böztetésmentes kritériumok alapján előnyben részesítsék a
megújuló energiaforrásokat felhasználó villamosenergiatermelő létesítményeket, amennyiben ezt a nemzeti
villamosenergia-rendszer biztonságos működése lehetővé
teszi. A tagállamok biztosítják, hogy a távvezeték-hálózattal
és a piaccal kapcsolatos megfelelő operatív intézkedésekre
kerüljön sor a megújuló energiaforrásokból előállított
villamosenergia-mennyiség csökkenésének minimalizálása
érdekében. Ha jelentős intézkedések születnek a megújuló
energiaforrások korlátozására a nemzeti villamosenergiarendszer és az energiaellátás biztonságának garantálására, a
tagállamok biztosítják, hogy az érintett rendszerüzemeltetők
jelentést készítsenek az illetékes szabályozó hatóság részére
ezekről az intézkedésekről, és jelezzék, hogy milyen korrek
ciós intézkedéseket szándékoznak hozni a nem megfelelő
korlátozások megakadályozására.

(3) A tagállamok kötelezik a szállítási rendszer és az elosztó
rendszer üzemeltetőit arra, hogy megalkossák és nyilvánosságra
hozzák saját szabályzatukat az újonnan belépő, megújuló ener
giaforrásokat hasznosító energiatermelőknek az összekapcsolt
hálózatba történő bekapcsolásához szükséges műszaki átalakí
tások (pl. hálózati csatlakozások és a hálózat megerősítése, a háló
zat működésének javítása) költségeinek viselésére és
megosztására, valamint a hálózati szabályzat megkülönbözte
tésmentes végrehajtására vonatkozóan.
Ezeknek a szabályoknak objektívnek, átláthatónak és megkülön
böztetésmentesnek kell lenniük, különösen figyelembe véve ezek
nek a termelőknek a távvezeték-hálózathoz való csatlakozásával
járó minden költséget és hasznot, valamint a peremterületek és az
alacsony népsűrűségű területek termelőinek különleges körülmé
nyeit. A szabályzat többfajta hálózati kapcsolatot is
meghatározhat.
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(4) Adott esetben a tagállamok megkövetelhetik a szállítási
rendszerek és az elosztórendszerek üzemeltetőitől a (3) bekezdés
ben említett költségek teljes vagy részleges felvállalását. A tagál
lamok 2011. június 30-ig, majd ezt követően kétévente
felülvizsgálják a (3) bekezdésben említett költségek viselésével és
megosztásával kapcsolatos keretet és szabályokat és megteszik a
szükséges lépéseket ezek javítására, annak érdekében, hogy biz
tosítsák az új termelők hálózatra való rákapcsolását az említett
bekezdésnek megfelelően.
(5) A tagállamok előírják a szállítási rendszerek és elosztórend
szerek üzemeltetői számára, hogy a hálózatba újonnan bekapcso
lódni szándékozó, megújuló energiaforrásokból energiát előállító
villamosenergia-termelők részére biztosítsák a szükséges átfogó
információkat, beleértve a következőket:
a)

átfogó, részletes becslés a csatlakozással kapcsolatos
költségekről;

b)

a távvezeték-hálózathoz való csatlakozás iránti kérelem foga
dásának és feldolgozásának ésszerű és pontos menetrendje;

c)

szabályokról szóló, 2003. június 26-i 2003/55/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv (1) szerinti műszaki szabályok közzété
telét, különösen a hálózathoz való csatlakozással kapcsolatos – a
gáz minőségével, a gáz szagosításával és a nyomással kapcsolatos
szabályokat is magukban foglaló – szabályokat. A tagállamok
előírják a szállításirendszer-üzemeltetőktől és az elosztórendszerüzemeltetők számára, hogy átlátható és a megkülönbözte
tésmentes kritériumok alapján tegyék közzé a megújuló
gázforrások csatlakoztatásának díjait.
(11) A tagállamok nemzeti megújuló energiára vonatkozó cse
lekvési terveikben értékelik, hogy a 3. cikk (1) bekezdésében emlí
tett 2020-as nemzeti célok elérése érdekében ki kell-e építeni új
infrastruktúrát a megújuló energiaforrásokból termelt távfűtéshez
és -hűtéshez. Ezen értékeléstől függően a tagállamok szükség ese
tén megteszik a megfelelő lépéseket egy olyan távfűtési infrastruk
túra fejlesztésére, amely alkalmas a nagyméretű, biomasszát,
napenergiát és geotermikus energiát felhasználó létesítményekből
származó fűtés és hűtés növekedő termelésének befogadására.
17. cikk
A bioüzemanyagokra és a folyékony
bio-energiahordozókra vonatkozó fenntarthatósági
kritériumok

a távvezeték-hálózathoz való javasolt csatlakozás ésszerű,
előirányzott menetrendje;

A tagállamok engedélyezhetik a távvezeték-hálózatba bekapcso
lódni szándékozó, megújuló energiaforrásokat hasznosító
villamosenergia-termelők számára, hogy a hálózathoz való kap
csolódás munkálatainak elvégzésére ajánlati felhívást tegyenek
közzé.
(6) A (3) bekezdésben említett költségek megosztását objektív,
átlátható és megkülönböztetésmentes feltételekre épülő rendszer
szabályozza, figyelembe véve azokat az előnyöket, amelyekhez a
hálózatba kezdetben vagy utólag bekapcsolódó termelők, vala
mint a szállítási rendszer és az elosztórendszer üzemeltetői a
bekapcsolódásból eredően jutnak.
(7)
A tagállamok biztosítják, hogy a szállítási és elosztási díjak
ne jelentsenek hátrányos megkülönböztetést a megújuló energia
forrásokból előállított villamos energia, különösen a megújuló
energiaforrásokból a peremterületeken, például a szigeteken vagy
alacsony népsűrűségű területeken előállított energia tekintetében.
A tagállamok biztosítják, hogy a szállítási és elosztási díjak felszá
mításakor ne alkalmazzanak megkülönböztetést a megújuló ener
giaforrásokból származó gáz tekintetében.
(8)
A tagállamok biztosítják, hogy a szállítási rendszer és az
elosztórendszer üzemeltetői által a megújuló energiaforrásokat
hasznosító erőművekben előállított villamos energia szállításáért
és elosztásért felszámolt díjak tükrözzék az erőműveknek a háló
zathoz való csatlakozása révén elérhető kedvezőbb költségeket.
Ilyen kedvezőbb költség adódhat a kisfeszültségű hálózat közvet
len használatából.
(9)
A tagállamok – adott esetben – felmérik a meglévő gázhá
lózati infrastruktúra bővítésének szükségességét a megújuló ener
giaforrásokból előállított gáz befogadásának lehetővé tétele
érdekében.
(10)
A tagállamok – adott esetben – előírják a területükön
működő szállításirendszer-üzemeltetők és elosztórendszerüzemeltetők számára a földgáz belső piacára vonatkozó közös
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(1)
Tekintet nélkül arra, hogy a nyersanyagokat a Közösség
területén belül vagy kívül termesztették-e, a bioüzemanyagokat és
a folyékony bio-energiahordozókat az a), b) és c) pontban emlí
tett célokra csak abban az esetben lehet figyelembe venni, ha azok
teljesítik a (2)–(6) bekezdésben meghatározott fenntarthatósági
kritériumokat:
a)

az ezen irányelvben a nemzeti célkitűzések tekintetében
meghatározott követelmények teljesítésének mérése;

b)

a megújuló energiák tekintetében fennálló kötelezettségek
teljesítésének mérése;

c)

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók
fogyasztásáért adható pénzügyi támogatásra való jogosultság
megállapítása.

A hulladékból és – a mezőgazdasági, akvakultúrából származó,
halászati és erdészeti maradványoktól eltérő – maradványokból
előállított bioüzemanyagoknak és a folyékony bioenergiahordozóknak azonban csak a (2) bekezdésben meghatáro
zott fenntarthatósági kritériumnak kell megfelelniük ahhoz, hogy
azokat az a), b) és c) pontban említett célokhoz figyelembe
vegyék.
(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett célokra figye
lembe vett, a bioüzemanyagok és a folyékony bioenergiahordozók használatából eredő, az üvegházhatású
gázkibocsátás-megtakarítás legalább 35 %.
2017. január 1-jétől az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett
célokra figyelembe vett, a bioüzemanyagok és a folyékony bioenergiahordozók
használatából
eredő
üvegházhatású
gázkibocsátás-megtakarítás legalább 50 % kell legyen. 2018.
január 1-jétől a működésüket 2017. január 1-jén vagy azt köve
tően megkezdő termelő létesítményekben előállított bioüzema
nyagok és folyékony bio-energiahordozók esetében ennek az
üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarításnak legalább 60 %osnak kell lennie.
(1) HL L 176., 2003.7.15., 57. o.
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A bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók haszná
latából eredő üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítást a
19. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint kell
kiszámítani.
A 2008. január 23-án már működő létesítményekben előállított
bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók esetében az
első albekezdést 2013. április 1-jétől kell alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett célokra figye
lembe vett bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók
nem állíthatók elő a biológiai sokféleség szempontjából nagy érté
ket képviselő földterületekről, azaz olyan földterületekről szár
mazó nyersanyagból, amelyek 2008. januárjában vagy azt
követően az alábbi besorolásúak voltak, tekintet nélkül arra, hogy
a földterület továbbra is ilyen besorolású-e:
a)

elsődleges erdő és egyéb erdős terület, azaz őshonos fajokból
álló erdő és egyéb erdős terület, ahol nem láthatók emberi
tevékenység egyértelmű jelei, és az ökológiai folyamatokat
nem zavarták meg jelentős mértékben;

b)

kijelölt területek:
i.

törvény vagy az érintett illetékes hatóság által természet
védelmi célokra kijelölt területek; vagy

ii.

ritka, fenyegetett vagy veszélyeztetett ökoszisztémák
vagy fajok védelmére kijelölt, nemzetközi megállapodá
sok által elismert területek vagy olyan területek, amelyek
kormányközi szervezetek vagy a Nemzetközi Termé
szetvédelmi Unió által készített jegyzékekben
szerepelnek, a 18. cikk (4) bekezdésének második albe
kezdésében meghatározott eljárással összhangban való
elismerésükre is figyelemmel;

hacsak nem bizonyítható, hogy a nyersanyagtermelés nem
ellentétes az említett környezetvédelmi célokkal;
c)

nagy biodiverzitású gyepterület:
i.

a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket kép
viselő természetes gyepterület, amely emberi beavatko
zás nélkül gyepterület maradna, és amely fenntartja a
természetes fajösszetételt és ökológiai jellemzőket és
folyamatokat; vagy

ii.

a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket kép
viselő mesterséges gyepterület, vagyis amely emberi bea
vatkozás hiányában megszűnne, mint gyepterület, amely
ugyanakkor nagy fajgazdagságot mutat és nem degradá
lódott, kivéve, ha a gyepterületi besorolás megőrzéséhez
a nyersanyagok betakarítása bizonyítottan szükséges.

A Bizottság meghatározza azokat a kritériumokat és földrajzi tér
ségeket, amelyek figyelembevételével megállapítható, hogy mely
gyepterületekre terjed ki az első albekezdés c) pontjának alkalma
zási területe. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemei
nek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen
intézkedéseket a 25. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel
történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell
elfogadni.
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(4) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett célokra figye
lembe vett bioüzemanyagokat és a folyékony bioenergiahordozókat nem lehet jelentős szénkészletekkel
rendelkező földterületekről származó nyersanyagból előállítani,
azaz olyan földterületekről, amelyek 2008 januárjában az alábbi
besorolásúak voltak és már nem ilyen besorolásúak:
a)

vizes élőhelyek, azaz tartósan vagy az év jelentős részében
vízzel borított vagy vízzel átitatott földterület;

b)

összefüggő erdőterület, azaz több mint egy hektárra kiter
jedő, öt méternél magasabb fákkal és 30 %-ot meghaladó
lombkorona-fedettséggel, illetve e küszöbértékeket in situ
elérni képes fákkal borított terület;

c)

egy hektárnál nagyobb kiterjedésű földterület öt méternél
magasabb fákkal és 10–30 % közötti lombkoronafedettséggel, illetve e küszöbértékeket in situ elérni képes fák
kal, kivéve, ha bizonyítják, hogy a terület szénkészlete a
művelési ág megváltoztatása előtt és után olyan, hogy az V.
melléklet C. részében megállapított módszertan alkalmazása
kor teljesülnének az e cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek.

E bekezdés rendelkezéseit nem lehet alkalmazni, ha a terület a
nyersanyag kitermelésének időpontjában a 2008 januárjában
meglévő besorolással megegyező besorolású volt.
(5) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett célok tekin
tetében figyelembe vett bioüzemanyagok és folyékony bioenergiahordozók nem állíthatók elő olyan földterületen termelt
nyersanyagból, amely 2008 januárjában tőzeges őslápként
működő földterület volt, kivéve, ha bizonyítják, hogy e nyersa
nyag termelése és betakarítása nem jelenti korábban lecsapolatlan
területek lecsapolását.
(6) A Közösségben termesztett és az (1) bekezdés a), b) és
c) pontjában említett célokra figyelembe vett bioüzemanyagok és
folyékony bio-energiahordozók termelésére használt mezőgazda
sági nyersanyagokat a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mező
gazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazda
sági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek
létrehozásáról szóló, 2009. január 19-i, 73/2009/EK tanácsi ren
delet (1) II. mellékletének A. részében és 9. pontjában a „Környe
zetvédelem” cím alatt említett rendelkezések szerinti
követelményeknek és szabványoknak megfelelően, illetve az emlí
tett rendelet 6. cikkének (1) bekezdése alapján meghatározott jó
mezőgazdasági és ökológiai állapottal kapcsolatos minimumkö
vetelményeknek megfelelően kell előállítani.
(7) A Bizottság kétévente jelentést tesz az Európai Parlament
nek és a Tanácsnak a (2)–(5) bekezdésben említett fenntartható
sági kritériumoknak való megfelelés, valamint a talaj, a víz és a
levegő védelme érdekében hozott nemzeti intézkedésekről min
den olyan harmadik országra és tagállamra vonatkozóan, ame
lyekből jelentős mennyiségű, a Közösségben felhasznált
bioüzemanyag vagy bioüzemanyagokhoz szükséges nyersanyag
származik. Az első jelentést 2012-ben kell benyújtani.
(1) HL L 30., 2009.1.31., 16. o.
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A Bizottság kétévente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak arról, hogy milyen hatással van a bioüzemanyag iránti
fokozott kereslet a szociális fenntarthatóságra a Közösségben és
harmadik országokban, milyen hatással van a Közösség
bioüzemanyag-politikája az elérhető árú élelmiszereknek – külö
nösen a fejlődő országok lakossága számára történő – rendelke
zésre állására, továbbá a szélesebb értelemben vett fejlesztési
kérdésekről. A jelentések kitérnek a földhasználati jogok tisztelet
ben tartására. Minden olyan harmadik országra és tagállamra
vonatkozóan, amelyekből jelentős mennyiségű, a Közösségben
felhasznált bioüzemanyagokhoz szükséges nyersanyag származik,
megállapítják, hogy az adott ország megerősítette és
végrehajtotta-e a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) vala
mennyi alábbi egyezményét:
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(9)
A Bizottság legkésőbb 2009. december 31-ig jelentést
készít a biomasszának a bioüzemanyagként és folyékony bioenergiahordozóként való hasznosításától eltérő, energia célú
hasznosítására vonatkozó fenntarthatósági rendszer követelmé
nyeiről. A jelentést adott esetben a biomassza más energia célú
hasznosítását érintő fenntarthatósági rendszerre tett javaslatokkal
együtt kell az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszteni.
E jelentés és a javaslatok a rendelkezésre álló legjobb tudományos
eredményeken alapulnak, figyelembe véve az innovatív eljárások
terén elért új fejleményeket is. Amennyiben az e célból végzett
elemzés alapján az erdei biomasszával kapcsolatban helyénvaló
nak bizonyul bizonyos módosítások bevezetése az V. melléklet
ben foglalt számítási módszertanra vagy a szénkészletekhez
kapcsolódó, a bioüzemanyagokra és folyékony bioenergiahordozókra alkalmazott fenntarthatósági kritériumokra
vonatkozóan, a Bizottság adott esetben egyidejűleg javaslatot
nyújt be e tekintetben az Európai Parlament és a Tanács részére.

–

egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról (29. sz.),

–

egyezmény az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog
védelméről (87. sz.),

18. cikk

–

egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog
elveinek alkalmazásáról (98. sz.),

A bioüzemanyagokra és egyéb a bio-energiahordozókra
vonatkozó fenntarthatósági kritériumoknak való
megfelelés ellenőrzése

–

egyezmény a férfi és női munkaerőnek egyenlő értékű munka
esetén járó egyenlő díjazásáról (100. sz.),

–

egyezmény a kényszermunka felszámolásáról (105. sz.),

–

egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hát
rányos megkülönböztetésről (111. sz.),

–

egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról (138. sz.),

–

egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltá
sáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről (182.
sz.).

Az említett jelentések minden olyan harmadik országra és tagál
lamra vonatkozóan, amelyekből jelentős mennyiségű, a Közös
ségben felhasznált bioüzemanyagokhoz szükséges nyersanyag
származik, megállapítják, hogy az adott ország megerősítette és
végrehajtotta-e az alábbiakat:
–
–

(1)
Amennyiben a bioüzemanyagokat és a folyékony bioenergiahordozókat figyelembe veszik a 17. cikk (1) bekezdésének
a), b) és c) pontjában említett célokra, a tagállamoknak elő kell
írniuk a gazdasági szereplők számára annak bizonyítását, hogy a
17. cikk (2)–(5) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kri
tériumok teljesültek. Ebből a célból a gazdasági szereplők számára
tömegmérleg-rendszer alkalmazását kell előírni, amely:
a)

megengedi az eltérő fenntarthatósági jellemzőkkel rendel
kező nyersanyagszállítmányok vagy bioüzemanyagok
összekeverését;

b)

előírja, hogy a fenntarthatósági jellemzőkkel kapcsolatos
információk és az a) pontban említett szállítmányok mérete
a keverékhez rendelve megmaradjon; és

c)

biztosítja, hogy a keverékből kivett minden szállítmány
összege azonos fenntarthatósági jellemzőkkel kerüljön leí
rásra és ugyanolyan mennyiségben, mint a keverékhez adott
összes szállítmány összege.

a biológiai biztonságról szóló cartagenai jegyzőkönyv;
a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi
kereskedelméről szóló egyezmény.

Az első jelentést 2012-ben kell benyújtani. A Bizottság adott eset
ben korrekciós intézkedéseket javasol, nevezetesen akkor, ha
bizonyítható, hogy a bioüzemanyag-előállítás jelentős hatást gya
korol az élelmiszerek árára.
(8)
Az e cikknek megfelelően előállított bioüzemanyagoknak
és folyékony bio-energiahordozóknak az (1) bekezdés a), b) és
c) pontjában említett célokra való figyelembevételét a tagállamok
más fenntarthatósági indokok alapján nem utasíthatják el.

(2) A Bizottság 2010-ben és 2012-ben jelentést tesz az Euró
pai Parlamentnek és a Tanácsnak az (1) bekezdésben leírt
tömegmérleg-ellenőrzési módszer működéséről és annak lehető
ségéről, hogy a nyersanyagok, bioüzemanyagok vagy folyékony
bio-energiahordozók néhány vagy összes típusával kapcsolatban
más ellenőrzési módszereket engedélyezzenek. Az értékelés során
a Bizottság olyan ellenőrzési módszerek alkalmazását mérlegeli,
amelyek keretében a fenntarthatósági jellemzőkkel kapcsolatos
információkat nem szükséges fizikailag az egyes szállítmányok
hoz vagy keverékekhez rendelni. Az értékelés során figyelmet kell
fordítani arra, hogy az ellenőrzési rendszer integritását és haté
konyságát az ipar indokolatlanul nagy terhelése nélkül kell bizto
sítani. A jelentéshez adott esetben mellékelik az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, egyéb ellenőrzési módsze
rek engedélyezéséről szóló javaslatokat.
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(3)
A tagállamok intézkedéseket hoznak annak biztosítására,
hogy a gazdasági szereplők megbízható információkat nyújtsanak
be, és hogy kérésre bocsássák a többi tagállam rendelkezésére az
információk előállításához felhasznált adatokat. A tagállamok elő
írják a gazdasági szereplők számára, hogy az általuk benyújtott
információk tekintetében dolgozzák ki a független audit megfe
lelő normáit, és mellékeljék az audit elvégzésével kapcsolatos
bizonyítékokat. Az audit során meg kell vizsgálni, hogy a gazda
sági szereplők által használt rendszerek a pontosság, a megbízha
tóság és a csalásbiztosság tekintetében megfelelnek-e az
előírásoknak. Értékelni kell továbbá a mintavétel gyakoriságát és
módszerét és az adatok megbízhatóságát.
Az első albekezdésében említett információk magukban foglalják
különösen a 17. cikk (2)–(5) bekezdésében említett fenntartható
sági kritériumoknak való megfelelésre, a talaj, a víz és a levegő
védelme, a degradálódott földterületek helyreállítása, a vízhián
nyal küzdő területeken a túlzott vízfogyasztás elkerülése érdeké
ben foganatosított intézkedésekre, továbbá a 17. cikk
(7) bekezdésének második albekezdésében említett elemek figye
lembevétele érdekében foganatosított intézkedésekre vonatkozó
megfelelő és lényeges információkat.
A Bizottság összeállítja az e bekezdés első két albekezdésében
említett azon megfelelő és lényeges információk jegyzékét, ame
lyeket a tagállamok a 25. cikk (3) bekezdésében említett tanácsa
dói bizottsági eljárásnak megfelelően kérnek a gazdasági
szereplőktől. Biztosítja különösen, hogy ezen adatszolgáltatás ne
jelentsen túlzott adminisztratív terhet általában a gazdasági sze
replők, konkrétan pedig a kis területen gazdálkodó mezőgazda
sági termelők, termelői szervezetek és szövetkezetek számára.
Az ebben a bekezdésben megállapított kötelezettségek mind a
Közösségen belül előállított, mind a behozott bioüzemanyagokra
és folyékony bio-energiahordozókra vonatkoznak.
A tagállamok összesített formában benyújtják a Bizottság részére
az e bekezdés első albekezdésében említett adatokat, amelyeket a
Bizottság a 24. cikkben említett átláthatósági platformon össze
foglalva, a kereskedelmi szempontból érzékeny adatok titkossá
gának megőrzésével közzétesz.
(4) A Közösség törekszik arra, hogy harmadik országokkal
olyan két- vagy többoldalú megállapodásokat kössön, amelyek a
fenntarthatósági kritériumokra vonatkozóan az ezen irányelvben
foglaltaknak megfelelő rendelkezéseket tartalmaznak. Amenny
iben a Közösség olyan megállapodásokat kötött, amelyek a
17. cikk (2)–(5) bekezdésében megállapított fenntarthatósági kri
tériumok hatálya alá tartozó kérdésekre vonatkozó rendelkezése
ket tartalmaznak, a Bizottság dönthet úgy, hogy ezek a
megállapodások bizonyítják, hogy az említett országokban ter
melt nyersanyagokból előállított bioüzemanyagok és folyékony
bio-energiahordozók megfelelnek a szóban forgó fenntartható
sági kritériumoknak. E megállapodások megkötése során kellő
figyelmet kell fordítani az olyan területek megőrzése céljából
hozott intézkedésekre, amelyek kritikus helyzetben alapökoszisztémáknak nyújtanak segítséget (mint például a vízgyűj
tővédelem és az eróziógátlás), a talaj, a víz és a levegő védelme, a
talajhasználat közvetett megváltoztatása, a degradálódott földte
rületek helyreállítása, valamint a vízhiánnyal küzdő területeken a
túlzott vízfogyasztás elkerülése érdekében hozott intézkedésekre,
és a 17. cikk (7) bekezdésének második albekezdésében említett
kérdésekre.
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A Bizottság határozhat úgy, hogy a biomasszatermékek termelé
sével kapcsolatban szabványokat megállapító önkéntes nemzeti
vagy nemzetközi rendszereknek pontos adatokat kell tartalmaz
niuk a 17. cikk (2) bekezdésének céljaira, vagy bizonyítaniuk kell,
hogy a bioüzemanyag-szállítmányok megfelelnek a 17. cikk (3) és
(5) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumok
nak. A Bizottság határozhat úgy, hogy az említett rendszereknek
tájékoztatás céljából pontos adatokat kell tartalmazniuk az olyan
területek megőrzése céljából hozott intézkedésekre vonatkozóan,
amelyek kritikus helyzetben alap-ökoszisztémáknak nyújtanak
segítséget (mint például a vízgyűjtővédelem és az eróziógátlás), a
talaj, a víz és a levegő védelme, a degradálódott földterületek hely
reállítása, valamint a vízhiánnyal küzdő területeken a túlzott víz
fogyasztás elkerülése érdekében foganatosított intézkedésekre, és
a 17. cikk (7) bekezdésének második albekezdésében említett kér
désekre vonatkozóan. A Bizottság a 17. cikk (3) bekezdése
b) pontjának ii. alpontja alkalmazásában elismerheti a ritka vagy
veszélyeztetett ökoszisztémák vagy fajok védelmére kijelölt, nem
zetközi megállapodások által elismert területeket vagy azokat a
területeket is, amelyek kormányközi szervezetek vagy a Nemzet
közi Természetvédelmi Unió által készített jegyzékekben
szerepelnek.
A Bizottság határozhat úgy, hogy az üvegházhatású
gázkibocsátás-megtakarítás mérésére létrehozott önkéntes nem
zeti vagy nemzetközi rendszerek a 17. cikk (2) bekezdésének cél
jaira pontos adatokat tartalmaznak.
A Bizottság határozhat úgy, hogy a súlyosan degradálódott vagy
erősen szennyezett földterületek javítását célzó nemzeti vagy regi
onális helyreállítási programok hatálya alá tartozó földterületek
teljesítik az V. melléklet C. részének 9. pontjában említett
kritériumokat.
(5) A Bizottság a (4) bekezdés alapján csak akkor fogad el hatá
rozatot, ha a szóban forgó megállapodás vagy rendszer megfelel
a megbízhatóság, az átláthatóság és a független audit tekinteté
ben támasztott megfelelő normáknak. Az üvegházhatású
gázkibocsátás-megtakarítás mérésére létrehozott rendszereknek
meg kell továbbá felelniük az V. mellékletben meghatározott
módszertani követelményeknek. A 17. cikk (3) bekezdése b) pont
jának ii. alpontjában említett, a biológiai sokféleség szempontjá
ból nagy értéket képviselő területek esetében az ilyen területek
jegyzékének meg kell felelniük az objektivitási normáknak, össz
hangban kell állniuk a nemzetközileg elismert normákkal, és meg
felelő fellebbezési eljárásokat kell lehetővé tenniük.
(6) A (4) bekezdés alapján meghozott határozatokat a 25. cikk
(3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően fogadják el. Az
ilyen határozatok legfeljebb ötéves időtartamra érvényesek.
(7) Ha egy gazdasági szereplő az e cikk (4) bekezdése alapján
hozott határozat tárgyát képező megállapodásnak vagy rendszer
nek megfelelően nyert bizonyítékokat vagy adatokat ajánl fel, a
határozat által érintett mértékben a tagállam nem kötelezi az adat
szolgáltatót arra, hogy további bizonyítékokkal támassza alá a
17. cikk (2)–(5) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kri
tériumoknak való megfelelést, sem pedig arra, hogy információ
kat szolgáltasson az e cikk (3) bekezdésének második
albekezdésében említett intézkedésekről.
(8) Egy tagállam kérelmére vagy saját kezdeményezése alapján
a Bizottság megvizsgálja egy bioüzemanyag vagy folyékony bioenergiahordozó tekintetében a 17. cikk alkalmazását, és a kére
lem beérkezésétől számított hat hónapon belül – a 25. cikk
(3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően – határozatot
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hoz arról, hogy az érintett tagállam a szóban forgó bioüzemanya
got vagy folyékony bio-energiahordozót figyelembe veheti-e a
17. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett célokra.
(9) A Bizottság legkésőbb 2012. december 31-ig jelentést tesz
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az alábbiakról:
a)

a fenntarthatósági kritériumokkal kapcsolatos adatszolgál
tatási rendszer hatékonysága; és

b)

annak kérdése, hogy – a legújabb tudományos eredmények és
a Közösség nemzetközi kötelezettségeinek figyelembevételé
vel – megvalósítható és célszerű-e kötelező jellegű levegő-,
talaj- és vízvédelmi előírások bevezetése.

A Bizottság szükség esetén korrekciós intézkedéseket is javasol.
19. cikk
A bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók
üvegházhatású gázokra gyakorolt hatásának kiszámítása
(1)
A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók
használatával elért üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítást a
17. cikk (2) alkalmazásában a következők szerint kell kiszámítani:
a)

ahol az előállítási módra vonatkozó üvegházhatású
gázkibocsátás-megtakarítás alapértelmezett értéke az V. mel
léklet A. vagy B. részében került meghatározásra, és ahol az
e bioüzemanyagokra vagy bio-energiahordozókra az V. mel
léklet C. része 7. pontjával összhangban számított el értéke
nulla vagy annál kevesebb, ennek az alapértelmezett érték
nek az alkalmazásával;

b)

az V. melléklet C. részében meghatározott módszernek meg
felelően kiszámított tényleges érték alkalmazásával; vagy

c)

az V. melléklet C. részének 1. pontjában említett képlet ténye
zőinek összegeként kiszámított érték alkalmazásával,
amennyiben egyes tényezők esetében az V. melléklet D. vagy
E. részében szereplő, részekre bontott alapértelmezett érté
kek, az összes többi tényező esetében pedig az V. melléklet
C. részében meghatározott módszernek megfelelően kiszá
mított tényleges értékek alkalmazhatók.

(2) 2010. március 31-ig a tagállamok jelentést nyújtanak be a
Bizottságnak, amely tartalmazza a statisztikai célú területi egysé
gek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május
26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1)
értelmében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájában
(a továbbiakban: NUTS) 2. szintű vagy annál részletesebb felbon
tású NUTS-szinthez tartozó, területükön található azon földterü
letek listáját, amelyek esetében a mezőgazdasági nyersanyag
termeléséből származó, jellemző üvegházhatású gázkibocsátás
várhatóan alacsonyabb lesz az ezen irányelv V. melléklete D.
részének „A termelésre vonatkozó diszaggregált értékek” címe
alatt bejelentett kibocsátásoknál vagy megegyezik azzal; a jelen
tést a lista összeállításához alkalmazott módszer és adatok leírása
kíséri. E módszernek figyelembe kell vennie a talaj jellemzőit, az
éghajlatot és a várt nyersanyaghozamokat.
(1) HL L 154., 2003.6.21., 1. o.
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(3) A bioüzemanyagok vonatkozásában az V. melléklet A.
részében szereplő alapértelmezett értékeket, és a bioüzemanya
gok és folyékony bio-energiahordozók vonatkozásában az V.
melléklet D. részében a termelésre megállapított részekre bontott
alapértelmezett értékeket csak akkor lehet alkalmazni, ha ezek
nyersanyagát:
a)

a Közösségen kívül termelték;

b)

a Közösségnek a (2) bekezdésben említett listákban szereplő
területein termelték; vagy

c)

hulladékból vagy a mezőgazdasági, akvakultúrából származó
vagy halászati maradványoktól eltérő maradványból nyerték.

A nem az a), b) vagy c) pont hatálya alá tartozó bioüzemanyagok
és folyékony bio-energiahordozók esetében a termeléshez megál
lapított tényleges értékeket kell alkalmazni.
(4) A Bizottság 2010. március 31-ig jelentést nyújt be az Euró
pai Parlamentnek és a Tanácsnak a harmadik országokban
található azon területek jegyzékei összeállításának megvalósítha
tóságáról, amelyek esetében a mezőgazdasági nyersanyag terme
léséből származó, jellemző üvegházhatású gázkibocsátás
várhatóan alacsonyabb lesz az V. melléklet D. részének „terme
lés” címe alatt bejelentett kibocsátásoknál vagy megegyezik azok
kal; a jelentést lehetőség szerint ez a jegyzék, valamint a jegyzék
összeállításához alkalmazott módszer és adatok leírása kíséri. A
Bizottság adott esetben a tárgyhoz kapcsolódó javaslatokat csatol
a jelentéséhez.
(5) Legkésőbb 2012. december 31-ig, majd ezt követően két
évente a Bizottság jelentést készít az V. melléklet B. és E. részének
becsült jellemző és alapértelmezett értékeiről, különös figyelmet
fordítva a közlekedésből és a feldolgozásból származó kibocsátá
sokra, és szükség esetén dönthet az értékek korrekciójáról. Az
ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására
irányuló ezen intézkedéseket a 25. cikk (4) bekezdésében említett,
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhang
ban kell elfogadni.
(6) A Bizottság 2010. december 31-ig jelentést terjeszt az
Európai Parlament és a Tanács elé, amelyben felülvizsgálja a föld
használat közvetett megváltoztatása révén az üvegházhatású
gázok kibocsátására gyakorolt hatást, valamint kitér e hatás csök
kentésének módjaira. Ezt a jelentést adott esetben javaslat kíséri,
különösen pedig egy, a rendelkezésre álló legjobb tudományos
eredményeken alapuló javaslat, amely konkrét módszertant tar
talmaz a földhasználat közvetett megváltoztatásából eredő szén
készletváltozásokból származó kibocsátások tekintetében,
biztosítva a jelen irányelvnek, különösen annak 17. cikke
(2) bekezdésének való megfelelést.
A javaslat tartalmazza az e módszertan alkalmazása előtt megkez
dett befektetések kiszámíthatóságának biztosításához szükséges
biztosítékokat. A 2013 vége előtt bioüzemanyagokat termelő
létesítmények tekintetében az első albekezdésben említett intéz
kedések alkalmazása 2017. december 31-ig nem eredményez
heti azt, hogy az e létesítményekben termelt bioüzemanyagok ne
feleljenek meg az ebben az irányelvben foglalt fenntarthatósági
követelményeknek, feltéve, hogy ezek a bioüzemanyagok lega
lább 45 %-os üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítást érnek el.
Ez vonatkozik a bioüzemanyagokat termelő létesítmények kapa
citására 2012 végén.
Az Európai Parlament és a Tanács törekszik arra, hogy 2012.
december 31-ig határozatot hozzon a Bizottság által benyújtott
ilyen javaslatok tárgyában.
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(7) Az V. melléklet a műszaki vagy tudományos fejlődés figye
lembevétele érdekében kiigazítható, többek között olyan értékek
hozzáadásával, amelyek az ugyanezen vagy más nyersanyagok
esetében alkalmazandó további bioüzemanyag-előállítási
módokra vonatkoznak, valamint a C. részben megállapított mód
szertan módosításával. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú
elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irá
nyuló ezen intézkedéseket a 25. cikk (4) bekezdésében említett,
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhang
ban kell elfogadni.
Az V. mellékletben foglalt alapértelmezett értékek és módszertan
tekintetében különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:
–

a hulladék és a maradványok számításba vételének módszere,

–

a társtermékek számításba vételének módszere,

–

a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés számításba véte
lének módszere, és

–

a mezőgazdasági gabonamaradványok társtermékként való
elismerése.

A zöldséghulladékból vagy állati eredetű olajokból előállított bio
dízelre vonatkozó alapértelmezett értékeket a lehető leghamarabb
felül kell vizsgálni.
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ásványolaj-származékokhoz hozzákevert bioüzemanyag százalé
kos aránya meghaladja a 10 térfogatszázalékot, a tagállamok elő
írják ennek feltüntetését az értékesítési pontokon.
(2) A gazdasági szereplők vonatkozásában megállapított, meg
újuló energiával kapcsolatos nemzeti kötelezettségeknek való
megfelelés és a 3. cikk (4) bekezdésében említett, a megújuló ener
giaforrásokból előállított energia felhasználásának a közlekedés
valamennyi formájára vonatkozó célkitűzése megállapításának
céljára a hulladékból, a maradékanyagokból, a nem élelmezési
célú cellulóztartalmú anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú
anyagokból előállított bioüzemanyagok hozzájárulását az egyéb
bioüzemanyagok hozzájárulásához viszonyítva kétszeresen kell
figyelembe venni.

22. cikk
Tagállami jelentéstétel
(1) Minden tagállam 2011. december 31-ig, majd ezt követően
kétévente a megújuló energiaforrásokból előállított energia elő
mozdítása és használata terén elért előrehaladásról szóló jelentést
küld a Bizottságnak. A hatodik, 2021. december 31-ig benyúj
tandó jelentés lesz az utolsó.

Az alapértelmezett értékek V. mellékletben szereplő listájának
módosítása vagy kiegészítése során a következő szabályok betar
tásával kell eljárni:

A jelentésnek részleteznie kell különösen az alábbiakat:

a)

ha egy tényezőnek a teljes kibocsátáshoz való hozzájárulása
kicsi, vagy ha a változás csekély, illetve ha tényleges értékek
megállapítása túlságosan költséges volna vagy nehézségekkel
járna, az alapértelmezett értékek a normál termelési eljárá
sokra jellemző alapértelmezett értékek;

a)

b)

minden más esetben az alapértelmezett értékeket nagy óva
tossággal kell megállapítani a normál termelési eljárásokhoz
képest.

a megújuló energiaforrásból előállított energia ágazati (villa
mos energia, fűtés és hűtés, és közlekedés) és teljes részará
nya a megelőző két naptári évben és a megújuló
energiaforrásokból előállított energia részarányának növelése
érdekében nemzeti szinten megvalósított vagy tervezett
intézkedések, figyelembe véve az I. melléklet B. részében sze
replő ütemterv-előirányzatot, az 5. cikknek megfelelően;

b)

a megújuló energiaforrásból előállított energia előmozdítását
szolgáló támogatási rendszerek és egyéb intézkedések beve
zetése és működése, és a tagállam nemzeti cselekvési tervé
ben meghatározott intézkedésekhez képest az alkalmazott
intézkedésekben bekövetkezett változások, valamint tájékoz
tatás arról, hogy a 2003/54/EK irányelv 3. cikke (6) bekez
désének alkalmazásában a támogatott energia hogyan oszlik
meg a végső felhasználók között;

c)

adott esetben a tagállam milyen módon strukturálta támoga
tási rendszerét, hogy abban figyelembe lehessen venni a meg
újuló energia olyan alkalmazásait, amelyek a többi hasonló
alkalmazáshoz viszonyítva ugyan járulékos előnyökkel ren
delkeznek, de költségük is magasabb, beleértve a hulladékból,
a maradékanyagokból, a nem élelmezési célú cellulóztar
talmú anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú anyagokból
előállított bioüzemanyagokat;

d)

a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia és
a fűtő- és hűtőenergia esetében alkalmazott származási
garanciák rendszerének működése és a rendszer megbízha
tóságának és csalás elleni védelmének biztosítása érdekében
tett lépések;

e)

a megújuló energiaforrásokból előállított energia fejlődését
akadályozó szabályozási és nem szabályozási korlátok meg
szüntetését célzó közigazgatási eljárások értékelése és javítása
terén elért előrehaladás;

(8) Részletes fogalommeghatározásokat kell kidolgozni, bele
értve az V. melléklet C. részének 9. pontjában felsorolt kategóri
ákhoz szükséges technikai specifikációt. Az ezen irányelv nem
alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítá
sára irányuló ezen intézkedéseket a 25. cikk (4) bekezdésében
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással
összhangban kell elfogadni.
20. cikk
Végrehajtási intézkedések
A 17. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében, a 18. cikk
(3) bekezdésének harmadik albekezdésében, a 18. cikk (6) és
(8) bekezdésében, a 19. cikk (5) bekezdésében, a 19. cikk
(7) bekezdésének első albekezdésében és a 19. cikk (8) bekezdé
sében említett végrehajtási intézkedéseknek teljes mértékben
figyelembe kell venniük a 98/70/EK irányelv 7a. cikkében foglalt
célkitűzéseket.
21. cikk
A közlekedésben felhasznált, megújuló energiaforrásokból
előállított energiával kapcsolatos különös rendelkezések
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a lakosság tájékoztatást kap
jon az összes közlekedési célú megújuló energiaforrás rendelke
zésre állásáról és kedvező környezeti hatásáról. Amennyiben az
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a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia
szállításának és elosztásának biztosítása érdekében és a
16. cikk (3) bekezdésében említett költségek viselésével és
megosztásával kapcsolatos keret vagy szabályok javítása
érdekében tett intézkedések;

g)

az energia célú biomasszaforrások rendelkezésre állásának és
használatának terén elért fejlődés;

h)

a tagállamban a biomassza és a megújuló energiaforrásból
előállított energia egyéb formáinak fokozott használatából
eredően az árutőzsdei árak és a földhasználat tekintetében
bekövetkezett változások;

c)

2009.6.5.

a megújuló energiaforrásból előállított energia kiaknázására
alkalmas földrajzi területek feltüntetése a földhasználattervezés során és a távfűtés és távhűtés kiépítése céljából.

(4) A tagállamnak minden egyes jelentésben lehetősége van az
előző jelentésben szereplő adatok helyesbítésére.

23. cikk

i)

a hulladékból, a maradékanyagokból, a nem élelmezési célú
cellulóztartalmú anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú
anyagokból előállított bioüzemanyagok fejlődése és
részaránya;

j)

a bioüzemanyag és a folyékony bio-energiahordozók terme
lésének várható hatása a biológiai sokféleségre, a vízkészle
tekre, a vízminőségre és a talajminőségre a tagállamon belül;

k)

a megújuló energiaforrásból előállított energia használatának
betudható várható nettó üvegházhatású gázmegtakarítás;

l)

a 2020-ig terjedő időszakban a tagállam más tagállamokra
átruházható megújuló energiaforrásokból előállított energia
többlettermelésének becsült mértéke az indikatív ütemtervé
hez képest, valamint a közös projektekben rejlő becsült
lehetőségek;

m) a 2020-ig terjedő időszak vonatkozásában a tagállam meg
újuló energiaforrásokból előállított energiaszükséglete azon
részének becsült értéke, amelyet a hazai termelés nem tud
kielégíteni; és
n) tájékoztatás az energia-előállításra használt hulladékokon
belüli, biológiailag lebomló hulladékok arányának becslésé
ről, illetve az ezen becslések pontosítására és ellenőrzésére
irányuló intézkedésekről.
(2) A bioüzemanyagok használatának betudható várható nettó
üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítás becsléséhez a tagállam
az (1) bekezdésben említett jelentések céljára felhasználhatja az V.
melléklet A. és B. részében megadott jellemző értéket.
(3) Az első jelentésben a tagállam kitér arra, hogy tervezi-e a
következőket:
a)

a megújuló energiát előállító létesítmények jóváhagyásával,
minősítésével és engedélyezésével kapcsolatos kérelmek
kezeléséért felelős és a kérelmezők számára segítséget nyújtó
egységes közigazgatási szerv létrehozása;

b)

a megújuló energiát előállító létesítmények vonatkozásában
benyújtott terv- és engedélykérelmek automatikus jóváha
gyása, amennyiben az engedélyezésért felelős szerv a kisza
bott határidőn belül nem válaszol; vagy

A Bizottság által végzett nyomon követés és jelentéstétel
(1) A Bizottság nyomon követi a Közösségben felhasznált bio
üzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók eredetét, az ezek
előállítása – beleértve az áttelepítés – által a közösségi földhasz
nálatra gyakorolt hatást és az ellátást biztosító főbb harmadik
országokat. A nyomon követés során a tagállamok által a 22. cikk
(1) bekezdésének megfelelően benyújtott jelentéseket, a vonat
kozó harmadik országok által benyújtott jelentéseket, illetve a
kormányközi szervezetek jelentéseit, a tudományos kutatásokat
és minden más releváns információt figyelembe vesznek. A Bizott
ság ezen kívül nyomon követi a biomassza energia-előállítási célú
felhasználásával összefüggő árutőzsdei árváltozásokat és az élel
mezésbiztonságra gyakorolt bármilyen kapcsolódó pozitív vagy
negatív hatást. A Bizottság nyomon követi mindazon létesítmé
nyeket, amelyekre a 19. cikk (6) bekezdése vonatkozik.
(2) A Bizottság párbeszédet és információcserét tart fenn a har
madik országokkal, a bioüzemanyagot termelő és fogyasztó szer
vezetekkel, valamint a civil társadalommal az ezen irányelv
bioüzemanyagokra és folyékony bio-energiahordozókra vonat
kozó intézkedéseinek általános végrehajtásáról. E tekintetben
különösen figyelemmel kíséri azt, hogy a bioüzemanyagok előál
lítása milyen hatást gyakorol az élelmiszerek árára.
(3) A tagállamok által a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően
benyújtott jelentések és az e cikk (1) bekezdésében említett nyo
mon követés és elemzés alapján a Bizottság kétévente jelentést ter
jeszt az Európai Parlament és a Tanács elé. Az első jelentést 2012ben kell benyújtani.
(4)
A bioüzemanyagok használatának betudható üvegházha
tású gázkibocsátás-megtakarításról szóló jelentésében a Bizottság
a tagállamok által bejelentett értékeket veszi figyelembe és mérle
geli, hogy a becslés változna-e és milyen irányban, ha behelyette
sítési megközelítés alkalmazásának keretében számba vennék a
társtermékeket is.
(5) Jelentéseiben a Bizottság különösen a következők elemzé
sére tér ki:
a)

melyek a különböző bioüzemanyagok relatív környezeti elő
nyei és költségei, milyen hatást gyakorol ezekre a Közösség
importpolitikája, milyen ellátásbiztonsági vonatkozások
merülnek fel és a hazai termelés és az import közötti kiegyen
súlyozott megközelítés milyen módon érhető el;

b)

milyen hatással van a bioüzemanyag iránti fokozott kereslet
a fenntarthatóságra a Közösségben és a harmadik országok
ban, figyelembe véve a gazdasági és környezeti hatásokat, a
biológiai sokféleségre gyakorolt hatásokat is beleértve;
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c)

a 17. cikk (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, a bio
lógiai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselő föld
rajzi területek tudományosan objektív módon történő
azonosításának lehetőségei;

d)

a biomassza iránti fokozott kereslet milyen hatást gyakorol a
biomasszát felhasználó ágazatokra;

gázkibocsátás-megtakarítást lehetővé tevő első és második
generációs bioüzemanyagok elérhetőségét figyelembe vevő
hatásvizsgálat alapján;
b)

e)

f)

a hulladékból, maradékanyagokból, nem élelmezési célú cel
lulóztartalmú anyagokból előállított bioüzemanyagok
hozzáférhetősége;

a 3. cikk (4) bekezdésében említett célkitűzéssel kapcsolatban
az alábbiak felülvizsgálata:
i.

az ezen célkitűzés eléréséhez végrehajtandó intézkedé
sek költséghatékonysága;

ii.

annak felmérése, hogy e célkitűzés megvalósítható-e a
bioüzemanyag-előállítás fenntarthatóságának a Közös
ségben és harmadik országokban való biztosítása mel
lett, és figyelembe véve a gazdasági, környezeti és
társadalmi hatásokat, ideértve a biológiai sokféleségre
gyakorolt közvetett hatásokat, valamint a második gene
rációs bioüzemanyagok kereskedelemben való beszerez
hetőségét is;

a földhasználat közvetett megváltoztatása valamennyi előál
lítási mód esetében.

Adott esetben a Bizottság korrekciós intézkedéseket javasol.
(6) A 22. cikk (3) bekezdésének megfelelően a tagállamok által
benyújtott jelentések alapján a Bizottság megvizsgálja a tagálla
mok arra irányuló intézkedéseinek eredményességét, hogy létre
hozzanak egy egységes igazgatási szervet, amely felel a
jóváhagyások, minősítések és engedélyek kiállítására irányuló
kérelmek feldolgozásáért és segítséget nyújt a kérelmezőknek.

iii. a célkitűzés megvalósításának az élelmiszerek elérhető
áron való beszerezhetőségére gyakorolt hatása;
iv. az elektromos, hibrid, valamint hidrogénüzemű jármű
vek kereskedelmi beszerezhetősége, valamint a megújuló
energiaforrásokból előállított energiának a közlekedési
ágazatban felhasznált részaránya kiszámítására válasz
tott módszer;

(7) A 3. cikk (1) bekezdésében említett 20 %-os célkitűzés elé
réséhez szükséges finanszírozás és együttműködés javítása érde
kében a Bizottság 2010. december 31-ig a megújuló
energiaforrásokból előállított energiára vonatkozó, különösen az
alábbiak megvalósulását célzó elemzést és cselekvési tervet nyújt
be:
a)

a strukturális alapok és keretprogramok jobb felhasználása;

b)

az Európai Beruházási Banktól és más, állami tulajdonban
lévő pénzintézetektől származó finanszírozás jobb és foko
zottabb felhasználása;

c)

jobb hozzáférés kockázati tőkéhez, mindenekelőtt a meg
újuló energiaforrásokból származó energiába való beruházá
sokkal kapcsolatos közösségi – a harmadik országokra
irányuló globális energiahatékonysági és megújulóenergiaalap kezdeményezéshez hasonló – kockázatmegosztási
mechanizmus megvalósíthatóságának elemzése révén;

d)

a közösségi és nemzeti finanszírozás, valamint egyéb támo
gatási formák jobb összehangolása;

e)

az olyan megújuló energiaforrásokra vonatkozó kezdemé
nyezések jobb összehangolása, amelyek sikere több tagállam
ban működő szereplők tevékenységén múlik.

(8)
A Bizottság 2014. december 31-ig jelentést készít, amely
különösen az alábbi kérdésekre terjed ki:
a)

a 17. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében emlí
tett időponttól kezdődően elérendő üvegházhatású
gázkibocsátás-megtakarítás minimális küszöbértékének
felülvizsgálata, különösen a technológiai fejlődést, a rendel
kezésre álló technológiákat és a jelentős üvegházhatású
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v.

c)

a konkrét piaci feltételek értékelése, figyelembe véve
különösen azokat a piacokat, amelyeken a közlekedési
célú üzemanyagok a végső energiafogyasztásnak több
mint a felét képviselik, valamint azokat a piacokat, ame
lyek teljes egészükben importált bioüzemanyagoktól
függenek;

ezen irányelv megvalósításának különösen az együttműkö
dési mechanizmusok tekintetében történő értékelése annak
érdekében, hogy biztosítva legyen – a 3. cikk (3) bekezdésé
nek megfelelően a tagállamok által igénybe vett nemzeti
támogatási rendszerek további használatának lehetősége mel
lett –, hogy e mechanizmusok révén a tagállamok a legjobb
költség-haszon arány mellett érhessék el az I. mellékletben
meghatározott nemzeti célértékeket, a technológiai változá
sok értékelése, valamint megújuló energiaforrásból származó
energia arányának európai szinten 20 %-ra történő növelé
sére vonatkozó célkitűzés elérése érdekében levonandó
következtetések.

A Bizottság e jelentés alapján adott esetben javaslatokat nyújt be
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyekben a fenti kér
déseket és különösen az alábbiakat tárgyalja:
–

az a) pontban említett tényezővel kapcsolatban: az ebben a
pontban említett minimális üvegházhatású gázkibocsátásmegtakarítás módosítása; és

–

a c) pontban említett tényezővel kapcsolatban: az ezen irány
elvben előirányzott együttműködési intézkedések megfelelő
kiigazítása, hatékonyságuknak a 20 %-os célkitűzés elérésé
hez szükséges javítása érdekében. Ez a javaslat nem érinti sem
a 20 %-os célkitűzést, sem a tagállamok ellenőrzését a nem
zeti támogatási rendszerek és együttműködési intézkedések
felett.
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(9)
2018-ban a Bizottság bemutatja a 2020 utáni időszakra
vonatkozó megújuló energia útitervet.

d)

a 6. cikk (2) bekezdésében említett információ a tagállamok
közötti statisztikai átruházások vonatkozásában;

Az útitervnek adott esetben mellékletét képezik az Európai Parla
mentnek és a Bizottságnak szóló, a 2020 utáni időszakra vonat
kozó javaslatok. Az útiterv figyelembe veszi az ezen irányelv
végrehajtása során keletkezett tapasztalatokat és a megújuló ener
giaforrásokból előállított energia területén bekövetkezett techno
lógiai fejlődést.

e)

a 7. cikk (2) és (3) bekezdésében, valamint a 9. cikk (4) és
(5) bekezdésében említett információ a közös projektek
vonatkozásában;

f)

a 22. cikkben említett tagállami nemzeti jelentések;

g)

a Bizottságnak a 23. cikk (3) bekezdésében említett jelentései.

(10) 2021-ben a Bizottság bemutatja az ebben az irányelvben
foglaltak alkalmazásáról szóló áttekintő jelentést. A jelentésben
különösen ki kell térni arra, hogy milyen szerepet játszottak a
következő tényezők abban, hogy a tagállamok a legjobb költséghaszon arány mellett érhették el az I. mellékletben meghatározott
nemzeti célkitűzéseket:
a)

az előrejelzések és a nemzeti cselekvési tervek készítésének
folyamata;

b)

az együttműködési mechanizmusok hatékonysága;

c)

a megújuló energiaforrásokból előállított energia terén bekö
vetkező technológiai fejlődés, beleértve a bioüzemanyagok
használatának fejlődését a kereskedelmi légi közlekedésben;

d)

a nemzeti támogatási rendszerek hatékonysága; és

e)

a Bizottság a (8) és (9) bekezdésben említett jelentésének
következtetései.
24. cikk
Átláthatósági platform

(1) A Bizottság létrehoz egy nyilvános online átláthatósági
platformot. Ez a platform az átláthatóság fokozását, továbbá a
tagállamok közötti együttműködés megkönnyítését és elősegítését
szolgálja, különösen a 6. cikkben említett statisztikai átruházáso
kat, valamint a 7. és 9. cikkben említett közös projekteket illetően.
Emellett ezt a platformot az olyan megfelelő információk nyilvá
nosságra hozatalára is lehet használni, amelyekről a Bizottság
vagy egy tagállam úgy véli, hogy ezen irányelv és az irányelv cél
jainak elérése tekintetében kulcsfontosságúak.
(2) A Bizottság az átláthatósági platformon az alábbi informá
ciókat hozza nyilvánosságra, adott esetben összesített formátum
ban, megőrizve a kereskedelmi szempontból érzékeny információ
bizalmas jellegét:
a)

a tagállamok megújuló energiára vonatkozó nemzeti cselek
vési tervei;

b)

a 4. cikk (3) bekezdésében említett tagállami előrejelzési
dokumentumok, amelyeket a lehető leghamarabb kiegészíte
nek a Bizottság többlettermelésről és becsült importkereslet
ről készült összegzésével;

c)

az érintett tagállam kérésére a tagállamoknak a statisztikai
átruházásban vagy közös projektekben való együttműkö
déssel kapcsolatos ajánlatai;

Az információt benyújtó tagállam kérésére azonban a Bizottság
nem teszi nyilvánossá a 4. cikk (3) bekezdésében említett tagál
lami előrejelzési dokumentumokat, valamint a 22. cikk (1) bekez
dése l) és m) pontjában említett, a tagállami jelentésekben szereplő
információkat.
25. cikk
Bizottságok
(1) A (2) bekezdésben hivatkozott esetek kivételével a Bizott
ságot a megújuló energiaforrásokért felelős bizottság segíti.
(2)
A bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók
fenntarthatóságára vonatkozó ügyekben a Bizottságot a bioüze
manyagok és a folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósá
gáért felelős bizottság segíti.
(3)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK
határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezé
seire is figyelemmel.
(4)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK
határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkal
mazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire is.
26. cikk
Módosítások és hatályon kívül helyezés
(1) A 2001/77/EK irányelv 2. cikkét, 3. cikkének (2) bekezdé
sét és 4–8. cikkét 2010. április 1-jei hatállyal el kell hagyni.
(2) A 2003/30/EK irányelv 2. cikkét, 3. cikkének (2), (3) és
(5) bekezdését és 5. és 6. cikkét 2010. április 1-jei hatállyal el kell
hagyni.
(3) A 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 2012. január
1-jétől hatályát veszti.
27. cikk
Átültetés a nemzeti jogba
(1)
A 4. cikk (1), (2) és a (3) bekezdésének sérelme nélkül a
tagállamok legkésőbb 2010. december 5.-ig elfogadják és kihir
detik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezése
ket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek
megfeleljenek.
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A tagállamok által elfogadott intézkedéseknek hivatkozniuk kell
erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen
hivatkozást kell tartalmazniuk. A hivatkozás módját a tagállamok
határozzák meg.
(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk
azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.
28. cikk
Hatálybalépés
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.
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29. cikk
Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2009. április 23-án.
az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS
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I. MELLÉKLET
Nemzeti átfogó célkitűzések a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 2020. évi teljes bruttó
energiafogyasztásban képviselt részarányára (1)

A. Nemzeti átfogó célkitűzések
A megújuló energiaforrásokból
előállított energiának a 2005. évi teljes
bruttó energiafogyasztásban képviselt
részaránya (S2005)

Célkitűzés a megújuló energiaforrásokból
előállított energiának a 2020. évi teljes
bruttó energiafogyasztásban képviselt
részarányára (S2020)

Belgium

2,2 %

13 %

Bulgária

9,4 %

16 %

Cseh Köztársaság

6,1 %

13 %

Dánia

17,0 %

30 %

Németország

5,8 %

18 %

Észtország

18,0 %

25 %

Írország

3,1 %

16 %

Görögország

6,9 %

18 %

Spanyolország

8,7 %

20 %

Franciaország

10,3 %

23 %

Olaszország

5,2 %

17 %

Ciprus

2,9 %

13 %

Lettország

32,6 %

40 %

Litvánia

15,0 %

23 %

Luxembourg

0,9 %

11 %

Magyarország

4,3 %

13 %

Málta

0,0 %

10 %

Hollandia

2,4 %

14 %

Ausztria

23,3 %

34 %

Lengyelország

7,2 %

15 %

Portugália

20,5 %

31 %

Románia

17,8 %

24 %

Szlovénia

16,0 %

25 %

Szlovák Köztársaság

6,7 %

14 %

Finnország

28,5 %

38 %

Svédország

39,8 %

49 %

Egyesült Királyság

1,3 %

15 %

B. Ütemterv-előirányzat
A 3. cikk (2) bekezdésében említett ütemterv-előirányzat a megújuló energiaforrásokból előállított energia tekintetében
a következő részarányokat tartalmazza:
S2005 + 0,20 (S2020 – S2005), átlagosan a 2011–2012 közötti kétéves időszakban;
S2005 + 0,30 (S2020 – S2005), átlagosan a 2013–2014 közötti kétéves időszakban;
(1) Az e mellékletben foglalt nemzeti célkitűzések megvalósítása érdekében ki kell emelni, hogy a környezetvédelmi állami támogatásokra
vonatkozó útmutatók elismerik a megújuló forrásokból előállított energiát előmozdító nemzeti támogatási rendszerek folyamatos szük
ségességét.
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S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), átlagosan a 2015–2016 közötti kétéves időszakban; és
S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), átlagosan a 2017–2018 közötti kétéves időszakban;
ahol:
S2005 = részarány az adott tagállam esetében 2005-ben a táblázat A. részében feltüntetettek szerint,
és
S2020 = részarány az adott tagállam esetében 2020-ban a táblázat A. részében feltüntetettek szerint.
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II. MELLÉKLET
Normalizálási szabály a víz- és a szélenergiával termelt villamos energia elszámolásához
A következő szabályt kell alkalmazni az egy adott tagállamban vízenergiával termelt villamos energia elszámolásához:

[ ]
N

QN

(norm)

= CN ×

Qi

∑

i=N–14

Ci

/ 15

ahol:
N

=

referenciaév;

QN(norm)

=

a tagállam összes vízerőműve által az N évben megtermelt, elszámolási célokra normalizált villamos ener
gia;

Qi

=

az i évben a tagállam összes vízerőműve által ténylegesen megtermelt villamos energia mennyisége GWhban kifejezve, a korábban felszivattyúzott vizet használó duzzasztótároló-egységek által előállított
villamosenergia-termelés kivonásával;

Ci

=

a tagállam valamennyi vízerőművének összes beépített kapacitása a duzzasztó tárolóban tárolt mennyiség
nélkül az i év végén MW-ban kifejezve.

A következő szabályt kell alkalmazni az egy adott tagállamban szélenergiával termelt villamos energia elszámolásához:
N

QN

(norm)

=

CN+CN–1
2

∑
×

Qi

i=N–n
N

∑
j=N–n

( )
Cj+Cj–1
2

ahol:
N

=

referenciaév;

QN(norm)

=

a tagállam összes szélerőműve által az N évben megtermelt, elszámolási célokra normalizált villamos ener
gia;

Qi

=

az i évben a tagállam összes szélerőműve által ténylegesen megtermelt villamos energia mennyisége GWhban kifejezve;

Cj

=

a tagállam valamennyi szélerőművének összes beépített kapacitása a j év végén MW-ban kifejezve;

n

=

4 vagy az N évet megelőző azon évek száma – a kettő közül az alacsonyabb –, amelyek vonatkozásában
rendelkezésre állnak a kérdéses tagállam kapacitásra és termelékenységre vonatkozó adatai.
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III. MELLÉKLET
A közlekedési célú üzemanyagok energiatartalma

Üzemanyag

Energiatartalom tömegre
vetítve
(alsó fűtőérték, MJ/kg)

Energiatartalom térfogatra
vetítve
(alsó fűtőérték, MJ/l)

Bioetanol (biomasszából előállított etanol)

27

21

Bio-ETBE (etil-terc-butiléter bioetanol-alapon előállítva)

36 (ebből 37 % megújuló
energiaforrásból)

27 (ebből 37 % megújuló
energiaforrásból)

Biometanol (biomasszából előállított, bioüzemanyagként felhasz
nálható metanol)

20

16

Bio-MTBE (metil-terc-butiléter biometanol-alapon előállítva)

35 (ebből 22 % megújuló
energiaforrásból)

26 (ebből 22 % megújuló
energiaforrásból)

Bio-DME (biomasszából előállított, bioüzemanyagként felhasz
nálható dimetiléter)

28

19

Bio-TAEE (tercier-amil-etil-éter bioetanol-alapon előállítva)

38 (ebből 29 % megújuló
energiaforrásból)

29 (ebből 29 % megújuló
energiaforrásból)

Biobutanol (biomasszából előállított, bioüzemanyagként felhasz
nálható butanol)

33

27

Biodízel (növényi vagy állati eredetű olajból előállított, dízelü
zemanyag minőségű, bioüzemanyagként felhasználható meti
lészter)

37

33

Fischer–Tropsch-dízelolaj (biomasszából előállított szintetikus
szénhidrogén vagy szintetikus szénhidrogén-keverék)

44

34

Hidrogénnel kezelt növényi olaj (termokémiai úton hidrogénnel
kezelt növényi olaj)

44

34

Tiszta növényi olaj (sajtolással, extrahálással, illetve hasonló eljá
rásokkal olajos magvakból nyert nyers vagy finomított, de kémi
ailag változatlan állapotú olaj, ha az alkalmas az adott
motortípusokhoz, és teljesülnek a vonatkozó kibocsátási előírá
sok)

37

34

Biogáz (gáznemű üzemanyag, melyet biomasszából és/vagy hul
ladékok biológiailag lebomló részéből állítanak elő, amelyből
tisztítás útján földgázminőség érhető el, és bioüzemanyagként
felhasználható, továbbá a fagáz)

50

Benzin

43

32

Dízelolaj

43

36

—
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IV. MELLÉKLET
Az üzembe helyezők képesítése
A 14. cikk (3) bekezdésében említett képesítési rendszerek vagy azokkal egyenértékű minősítési rendszerek az alábbi krité
riumokon alapulnak:
1.

A képesítési vagy minősítési eljárás átlátható és azt a tagállamok vagy a tagállamok által kijelölt közigazgatási szerv pon
tosan meghatározta.

2.

A biomassza, a hőszivattyú, a sekély geotermikus, a fotovoltaikus napenergia és a termikus napenergia-rendszerek
üzembe helyezői akkreditált képzési programok keretében vagy akkreditált oktatótól szerezhetnek képesítést.

3.

A képzési program vagy az oktató akkreditációját a tagállamok vagy a tagállamok által kijelölt közigazgatási szervek
végzik. Az akkreditációt végző szerv biztosítja, hogy az oktató által kínált képzési program folyamatos, és az egész régi
óban, illetve országban hozzáférhető. Az oktató a gyakorlati képzés biztosításához rendelkezik a megfelelő műszaki
eszközökkel, beleértve a laboratóriumi felszereléseket vagy annak megfelelő eszközöket. Az oktató az alapképzésen
kívül aktuális témaköröket – beleértve az új technológiákat is – bemutató, rövidebb továbbképző tanfolyamokat is biz
tosít, lehetővé téve az üzembe helyezéssel kapcsolatos élethosszig tartó tanulást. A képzést biztosíthatják a berende
zések vagy rendszerek gyártói, illetve intézetek vagy egyesületek.

4.

Az üzembe helyező szakképesítésével vagy minősítésével záruló képzés elméleti és gyakorlati részből áll. A képzés
elvégzése után az üzembe helyező rendelkezik az adott berendezés és rendszerek telepítéséhez szükséges ismeretekkel,
meg tud felelni a fogyasztó teljesítménnyel és megbízhatósággal kapcsolatos elvárásainak, minőségi szakmunkát végez
és betart minden hatályos törvényt és szabványt, beleértve az energiával és az ökocímkével kapcsolatos törvényeket és
szabványokat is.

5.

A tanfolyamot vizsga zárja, a vizsgát sikerrel teljesítők szakképesítésről szóló bizonyítványt vagy minősítést kapnak. A
vizsga keretében egy biomasszabojler vagy -tűzhely, hőszivattyú, a sekély geotermikus rendszerek, fotovoltaikus nape
nergia vagy termikus napenergia rendszer telepítésének gyakorlati értékelésére kerül sor.

6.

A 14. cikk (3) bekezdésében említett képesítési rendszerek vagy azokkal egyenértékű minősítési rendszerek kellően
figyelembe veszik az alábbi útmutatásokat:
a)

b)

Akkreditált képzési programok szervezése szükséges a munkatapasztalattal rendelkező olyan üzembe helyezők
részére, akik már elvégezték vagy éppen végzik a következő típusú képzések valamelyikét:
i.

a biomasszabojlerek és -tűzhelyek üzembe helyezői esetében előfeltétel a vízvezeték-szerelő, a csővezetékszerelő, fűtéstechnikai mérnök vagy fürdőszoba-berendezés technikus és fűtő- vagy hűtőberendezés techni
kus szakképesítés;

ii.

a hőszivattyúk üzembe helyezői esetében előfeltétel a vízvezeték-szerelő vagy hűtőgépész mérnök szakké
pesítés és az alapvető elektronikai és vízvezeték-szerelési ismeretek (cső vágása, csőillesztékek forrasztása,
csőillesztékek ragasztása, szigetelés, szerelvények tömítése, szivárgástesztelés és fűtő- vagy hűtőrendszerek
telepítése);

iii.

a fotovoltaikus napenergia vagy a termikus napenergia rendszerek üzembe helyezői esetében előfeltétel a
vízvezeték-szerelő vagy villanyszerelő szakképesítés és a vízvezeték-szerelési, elektronikai és tetőfedési isme
retek, beleértve a csőillesztékek forrasztását, a csőillesztékek ragasztását, a szerelvények tömítését, a
vízvezeték-szivárgás tesztelését, a vezetékek bekötését, az alapvető tetőfedő anyagok ismeretét és az illesz
tések bevonására és a tömítésre alkalmazott módszerek ismeretét is; vagy

iv.

szakképzési rendszer, amelynek keretében az üzembe helyező elsajátítja a megfelelő ismereteket az a), b) vagy
c) pontban említett szakismeretek három évig tartó oktatásának megfelelő szinten, beleértve mind az elmé
leti, mind a gyakorlati ismereteket.

A biomasszabojlerek és -tűzhelyek üzembe helyezőinek szánt képzés elméleti része áttekintést nyújt a biomassza
piaci helyzetéről, és kitér az ökológiai vonatkozásokra, a biomasszából előállított üzemanyagokra, a logisztikai
vonatkozásokra, a tűzvédelemre, a vonatkozó támogatásokra, az égetési technikákra, a gyújtási rendszerekre, az
optimális hidraulikai megoldásokra, a költségek és a jövedelmezőség összehasonlítására, valamint a biomassza
bojlerek és -tűzhelyek tervezésére, telepítésére és karbantartására. A képzés keretében a szerelők elsajátítják a
biomassza-technológiákkal és a biomasszából előállított tüzelőanyagokkal (például pellet) kapcsolatos európai
szabványokra és a biomasszával kapcsolatos nemzeti és közösségi jogra vonatkozó ismereteket.
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A hőszivattyúk üzembe helyezőinek szóló képzés elméleti része áttekintést nyújt a hőszivattyúk piaci helyzetéről,
és kitér a geotermikus erőforrások és a különböző régiók talajhőmérsékletére, a talaj és a kőzet hővezető képes
ségének meghatározására, a geotermikus erőforrások felhasználásának szabályaira, a hőszivattyúk egyes épület
ekben való használatának megvalósíthatóságára és a legmegfelelőbb hőszivattyúrendszer kiválasztására, illetve az
ezekkel kapcsolatos műszaki előírások ismeretére, biztonsági kérdésekre, légszűrésre, a hőforrással való összekap
csolásra és a rendszer telepítésének megfelelő helyére. A képzés továbbá alapos ismereteket nyújt a hőszivattyúk
kal kapcsolatos európai szabványokról és a vonatkozó nemzeti és közösségi jogról. Az üzembe helyezőnek az
alábbi főbb ismeretekről kell számot adnia:
i.

a hőszivattyúk fizikai és működési elvének alapfokú ismerete, beleértve a hőszivattyúkör jellemzőinek isme
retét is: a hőnyelő alacsony hőmérséklete, a hőforrás magas hőmérséklete és a rendszer hatékonysága közötti
összefüggés, a fűtési hatásfok (COP) és a szezonális teljesítmény faktor (SPF) meghatározása;

ii.

a hőszivattyúkör alkotóelemeinek és azok funkciójának ismerete, beleértve a kompresszort, az expanziós sze
lepet, az elpárologtatót, a kondenzátort, a szerelvényeket és fittingeket, a kenőolajat, a hűtőközeget, a túlhe
vítést és a túlhűtést és a hőszivattyús hűtési lehetőségeket;

iii.

a jellemző beszerelési helyzeteknek megfelelő komponensek kiválasztása és azok méretezése, beleértve a
különböző épületekre jellemző hőterhelésértékek meghatározását, illetve az energiafogyasztás alapján a
melegvíz-előállítás jellemző értékeinek meghatározását, a hőszivattyú kapacitásának meghatározását a meleg
víz előállításhoz szükséges hőterheléshez, az épület tárolási kapacitásához és a rendelkezése álló megszakít
ható áramhoz képest; a kiegyenlítő tartályként szolgáló komponensnek és a tartály térfogatának meghatá
rozása és egy második fűtési rendszer beépítési lehetőségének mérlegelése.

A fotovoltaikus napenergia és a termikus napenergia-rendszerek üzembe helyezői esetében a képzés elméleti része
áttekintést nyújt a napenergiát hasznosító termékek piaci helyzetéről, valamint a költségek és a jövedelmezőség
összehasonlításáról, és kitér az ökológiai vonatkozásokra, az összetevőkre, a napenergiával működő rendszerek
jellemzőire és méretezésére, a megfelelő rendszerek kiválasztására és a rendszerösszetevők méretezésére, a hői
gény meghatározására, a tűzvédelemre, a vonatkozó támogatásokra és a fotovoltaikus napenergiával és a termi
kus napenergiával működő berendezések tervezésére, telepítésére és karbantartására. A képzés keretében a szerelők
ismereteket szereznek a vonatkozó technológiákkal kapcsolatos európai szabványokról, a Solar Keymark tanú
sítványról és a területtel kapcsolatos nemzeti és közösségi jogról. Az üzembe helyezőnek az alábbi főbb ismere
tekről kell számot adnia:
i.

a szükséges szerszámok és berendezések alkalmazásával képes a biztonságos munkavégzésre, betartja a biz
tonsági előírásokat és szabványokat és felismeri a napenergiával működő berendezésekkel összefüggésben
kialakuló vízvezeték-szerelési, villanyszerelési és egyéb kockázatokat;

ii.

képes az aktív és a passzív rendszerek és azok összetevőinek meghatározására, beleértve a mechanikai ter
vezési feladatokat, valamint képes meghatározni az összetevők megfelelő helyét, a rendszer felépítését és
konfigurációját;

iii.

képes meghatározni a telepítésre alkalmas területet, a fotovoltaikus napenergiát felhasználó rendszer és a
napenergiával működő vízmelegítő tájolását és dőlésszögét, figyelembe véve az árnyékolódást, a napsugár
zásnak való kitettséget, a szerkezeti integritást, az adott épület vagy éghajlat adottságainak való megfelelést,
valamint ki tudja választani az egyes tetőtípusoknak megfelelő telepítési módszereket és képes meghatározni
a telepítéshez szükséges rendszeregyensúlyi berendezéseket;

iv.

különösen a fotovoltaikus napenergia-rendszerek esetében, képes adaptálni a villamossági terveket, beleértve
a névleges áram meghatározását, minden áramkörhöz képes kiválasztani a megfelelő vezetéktípust és telje
sítményt, minden kapcsolódó berendezéshez és alrendszerhez képes meghatározni a megfelelő méretet, a tel
jesítményt és a helyet, és ki tudja választani a megfelelő összekapcsolási pontot.

Az üzembehelyezői képesítés érvényessége időben korlátozott, a képesítő bizonyítvány érvényességének
meghosszabbítására egy továbbképző tanfolyam elvégzése után van lehetőség.
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V. MELLÉKLET
Szabályok a bioüzemanyagok, az folyékony bio-energiahordozók és azok fosszilis üzemanyag komparátorai
által az üvegházhatású gázokra gyakorolt hatás kiszámításához
A. Jellemző és alapértelmezett értékek a bioüzemanyagok esetében, ha azokat a földhasználat megváltozásából adódó nettó szénkibo
csátás nélkül állítják elő

Bioüzemanyag-előállítási mód

Az üvegházhatású
gázkibocsátás-megtakarítás
jellemző értéke

Az üvegházhatású
gázkibocsátás-megtakarítás
alapértelmezett értéke

cukorrépa-etanol

61 %

52 %

búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag megjelölése
nélkül)

32 %

16 %

búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag lignit koge
nerációs erőműben)

32%

16 %

búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag földgáz
hagyományos kazánban)

45 %

34 %

búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag földgáz
kogenerációs erőműben)

53 %

47 %

búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag szalma
kogenerációs erőműben)

69 %

69 %

a Közösségben előállított kukorica-etanol (a feldolgozáshoz
használt üzemanyag földgáz kogenerációs erőműben)

56 %

49 %

cukornád-etanol

71 %

71 %

az etil-terc-butiléter (ETBE) megújuló energiaforrásokból előál
lított része

az etanol előállítási módéval megegyező

a tercier-amil-etil-éter (TAEE) megújuló energiaforrásokból elő
állított része

az etanol előállítási módéval megegyező

repce-biodízel

45 %

38 %

Napraforgó-biodízel

58 %

51 %

szójabab-biodízel

40 %

31 %

pálmaolaj-biodízel (meg nem határozott eljárás)

36 %

19 %

pálmaolaj-biodízel (az eljárás során metánmegkötés történik az
olajsajtolóban)

62 %

56 %

zöldséghulladékból vagy állati eredetű olajokból (*)előállított
biodízel

88 %

83 %

hidrogénnel kezelt növényi olaj repcéből

51 %

47 %

hidrogénnel kezelt növényi olaj napraforgóból

65 %

62 %

hidrogénnel kezelt növényi olaj pálmaolajból (meg nem hatá
rozott eljárás)

40 %

26 %

hidrogénnel kezelt növényi olaj pálmaolajból (az eljárás során
metánmegkötés történik az olajsajtolóban)

68 %

65 %

tiszta növényi olaj repcéből

58 %

57 %

biogáz organikus háztartási hulladékból sűrített földgázként

80 %

73 %

biogáz nedves trágyából sűrített földgázként

84 %

81 %

biogáz száraz trágyából sűrített földgázként

86 %

82 %

(*) A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október
3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó anyagként besorolt állati melléktermékekből
előállított, állati eredetű olaj kivételével (1).
(1) HL L 273., 2002.10.10., 1. o.
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B. Becsült jellemző és alapértelmezett értékek az olyan jövőbeli bioüzemanyagok esetében, amelyek 2008 januárjában nem voltak, vagy
csak elhanyagolható mennyiségben voltak jelen a piacon, ha azokat a földhasználat megváltozásából adódó nettó szénkibocsátás nél
kül állítják elő

Bioüzemanyag-előállítási mód

Az üvegházhatású
gázkibocsátás-megtakarítás
jellemző értéke

Az üvegházhatású
gázkibocsátás-megtakarítás
alapértelmezett értéke

búzaszalma-etanol

87 %

85 %

Hulladékfa-etanol

80 %

74 %

termesztettfa-etanol

76 %

70 %

Hulladékfa alapú Fischer–Tropsch-dízel

95 %

95 %

termesztettfa alapú Fischer–Tropsch-dízel

93 %

93 %

Hulladékfa-dimetil-éter (DME)

95 %

95 %

termesztettfa-dimetil-éter (DME)

92 %

92 %

Hulladékfa-metanol

94 %

94 %

termesztettfa-metanol

91 %

91 %

a metil-terc-butiléter (MTBE) megújuló energiaforrásokból elő
állított része

a metanol előállítási módéval megegyező

C. Módszertan
1.

A közlekedési célú üzemanyagok, a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók előállítása és használata
által kiváltott üvegházhatású gázkibocsátást a következők szerint kell kiszámítani:
E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee,
ahol:
E

=

az üzemanyag használata során keletkező összes kibocsátás;

eec

=

a nyersanyagok kinyerése vagy termelése során keletkező kibocsátások;

el

=

a földhasználat megváltozása által okozott szénkészletváltozásokból eredő éves kibocsátások;

ep

=

a feldolgozás során keletkező kibocsátások;

etd

=

a szállítás és az elosztás során keletkező kibocsátások;

eu

=

a használt üzemanyagból eredő kibocsátások;

esca

=

a talajban lévő szén-dioxid-felhalmozódásból származó kibocsátásmegtakarítás jobb mezőgazdasági
gazdálkodás révén;

eccs

=

a szén megkötéséből és geológiai tárolásából eredő kibocsátásmegtakarítások;

eccr

=

a szén megkötéséből és helyettesítéséből eredő kibocsátásmegtakarítások; és

eee

=

a kogenerációból származó villamosenergia-többletből eredő kibocsátásmegtakarítások.

A gépek és berendezések gyártása során keletkező kibocsátásokat nem kell figyelembe venni.
2.

Az üzemanyagokból eredő üvegházhatású gázkibocsátást, E, az egy MJ üzemanyagra jutó CO2 grammjának egyen
értékében kell kifejezni, gCO2eq/MJ.

3.

A 2. pont alóli kivételként a közlekedési célú üzemanyagok esetében a gCO2eq/MJ-ban kiszámított értékeket ki lehet
igazítani a hasznos üzem tekintetében az üzemanyagok között tapasztalható különbségek figyelembevétele érde
kében, km/MJ-ban kifejezve. Ilyen kiigazításokra csak akkor van lehetőség, ha a hasznos üzem tekintetében fenn
álló különbségeket bizonyítékokkal alátámasztják.

4.

A bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók használatából eredő, az üvegházhatású gázkibocsátásmegtakarítást a következők szerint kell kiszámítani:
MEGTAKARÍTÁS = (EF – EB)/EF,
ahol:
EB

=

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók használatából eredő összes kibocsátás; és

EF

=

a fosszilisüzemanyag-komparátor használatából eredő összes kibocsátás.
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5.

Az 1. pont alkalmazásában a CO2, N2O és CH4 üvegházhatású gázokat kell figyelembe venni. A CO2-egyenérték
kiszámításához a fent említett gázokat a következő értékekkel kell figyelembe venni:
CO2: 1
N2O: 296
CH4: 23

6.

A nyersanyagok kinyerése vagy termelése során keletkező kibocsátásokba, eec, beletartoznak a kinyerési vagy a
mezőgazdasági termelési eljárás során keletkező kibocsátások; a nyersanyagok begyűjtése során keletkező kibo
csátások; a hulladékokból és a szivárgásokból eredő kibocsátások; és a kinyeréshez vagy a termeléshez használt
vegyszerek vagy egyéb termékek előállítása során keletkező kibocsátások. A nyersanyagtermelés vonatkozásában
a szén-dioxid-megkötést nem kell figyelembe venni. Az olajkitermelést kísérő fáklyázásból származó üvegházha
tású gázkibocsátásnak a világ bármely pontján bekövetkező bizonyított csökkenését le kell vonni. A termelésből
eredő kibocsátásokra vonatkozó, a tényleges értékek használatának alternatíváját jelentő becslések levezethetők az
alapértelmezett értékek kiszámításánál figyelembe vett földrajzi területeknél kisebb területekre kiszámított
átlagokból.

7.

A földhasználat megváltozása által okozott szénkészletváltozásokból eredő éves kibocsátások, el, kiszámításához
az összes kibocsátásokat egyenlően el kell osztani húsz évre. Ezen kibocsátások kiszámítása során a következő sza
bályt kell alkalmazni:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB (1),
ahol:
el

= a földhasználat megváltozása által okozott szénkészletváltozásokból eredő éves kibocsátások (a bioüze
manyagból származó energia egy egységére jutó CO2-egyenérték tömegeként számítva);

CSR = a referencia-földhasználathoz hozzárendelt területegységenkénti szénkészlet (a területegységre jutó szén
tömegében mérve, beleértve a talajt és a vegetációt is). A referencia-földhasználat a 2008 januárjában vagy
a nyersanyag előállítása előtt húsz évvel aktuális földhasználat, bármelyik is a későbbi;
CSA = az aktuális földhasználathoz hozzárendelt területegységenkénti szénkészlet (a területegységre jutó szén
tömegében mérve, beleértve a talajt és a vegetációt is). Azokban az esetekben, ahol a szénkészlet egy évnél
hosszabb ideig halmozódik fel, a CSA-hoz rendelt érték a húsz év elteltével vagy a gabona beérésekor
becsült területegységenkénti szénkészlet, a korábban bekövetkező figyelembevételével;

8.

P

= a növény produktivitása (a bioüzemanyagokból és a folyékony bio-energiahordozókból egységnyi terü
leten évente előállított energia); és

eB

= 29 gCO2eq/MJ értékű bónusz olyan bioüzemanyagokra vagy a folyékony bio-energiahordozókra, ame
lyek esetében a biomasszát helyreállított degradálódott földterületről nyerik, és a 8. pontban felsorolt fel
tételek teljesülnek.

A 29 gCO2eq/MJ értékű bónusz akkor adható meg, ha bizonyított, hogy az adott földterület:
a)

2008 januárjában nem állt mezőgazdasági vagy más célú használat alatt; és

b)

az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozik:
i.

súlyosan degradálódott földterültet, beleértve a korábban mezőgazdasági célra használt földterületeket
is;

ii.

erősen szennyezett földterület.

A 29 gCO2eq/MJ értékű bónusz a földterület mezőgazdasági használatra való átállításának időpontjától számított
legfeljebb tíz évig érvényes, feltéve hogy az i. alpontba tartozó földterületek esetében biztosított a szénkészlet folya
matos növekedése és az erózió jelentős csökkentése; a ii. alpontba tartozó földterületek esetében pedig a talajszen
nyeződés mértéke csökken.
9.

A 8. pont b) alpontjában említett kategóriák fogalommeghatározása a következő:
a)

„súlyosan degradálódott földterület”: olyan földterület, amelynek esetében hosszabb időszak során jelentős szi
kesedés volt tapasztalható, vagy amelynek a szervesanyag-tartalma különösen alacsony, és súlyosan
erodálódott;

b)

„erősen szennyezett földterület”: olyan földterület, amely a talajszennyeződés mértéke miatt élelmiszer- vagy
takarmánytermelésre nem alkalmas.

Ide tartoznak azok a földterületek is, amelyekről a Bizottság a 18. cikk (4) bekezdése negyedik albekezdésének meg
felelően határozatot hozott.
(1) A CO2 molekulatömegének (44,010 g/mol) a szén molekulatömegével (12,011 g/mol) való elosztása révén kapott hányados 3,664.
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10. A Bizottság 2009. december 31-ig a talajban lévő szén-dioxid-készletek kiszámítására vonatkozó iránymutatáso
kat fog elfogadni az üvegházhatású gázok kibocsátásának nemzeti jegyzéke tekintetében az éghajlatváltozással fog
lalkozó kormányközi munkacsoport (IPCC) által 2006-ban kiadott iránymutatások 4. kötete alapján. A Bizottság
általi elfogadásukat követően az iránymutatások ezen irányelv alkalmazásában a talajban lévő szén-dioxid-készletek
kiszámításának alapjául fognak szolgálni.
11. A feldolgozás során keletkező kibocsátásokba, ep, beletartoznak a feldolgozás során keletkező kibocsátások; a hul
ladékokból és a szivárgásokból eredő kibocsátások; és a feldolgozáshoz használt vegyszerek vagy egyéb termékek
előállítása során keletkező kibocsátások.
A nem az üzemanyag-előállító üzemben előállított villamosenergia-fogyasztás elszámolásához ennek a villamos
energiának az előállítására és elosztására jellemző üvegházhatású gázkibocsátás-intenzitást úgy kell tekinteni, hogy
az megegyezik az egy meghatározott régióban a villamos energia előállítására és elosztására jellemző átlagos kibo
csátási intenzitással. E szabály alóli kivételként a termelők átlagértéket is alkalmazhatnak egy egyedi
villamosenergia-előállító üzem esetében az ebben az üzemben megtermelt villamos energiára, ha ez az üzem nem
csatlakozik a villamos energia távvezeték-hálózathoz.
12. A szállítás és az elosztás során keletkező kibocsátásokba, etd, beletartoznak a nyersanyagok és a félkész anyagok
szállítása és tárolása során keletkező kibocsátások és a késztermékek tárolása és elosztása során keletkező kibo
csátások. A közlekedésből és az áruszállításból származó, a 6. pont értelmében figyelembe veendő kibocsátás nem
tartozik e pont hatálya alá.
13. A használt üzemanyagból eredő kibocsátásokat, eu, a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók eseté
ben nullának kell tekintetni.
14. A szén megkötéséből és geológiai tárolásából eredő, az ep értékbe még nem beszámított kibocsátásmegtakarítá
sokba, eccs, csak azok a kibocsátott CO2 megkötésével és tárolásával elkerült kibocsátások számíthatók bele, ame
lyek közvetlenül összefüggnek az üzemanyag kinyerésével, szállításával, feldolgozásával és elosztásával.
15. A szén megkötéséből és helyettesítéséből eredő kibocsátás-megtakarításokba, eccr, csak az olyan CO2 megkötéssel
elkerült kibocsátások számíthatók bele, amelyek esetében a szén biomassza eredetű és azt a fosszilis CO2 helyet
tesítésére használják kereskedelmi termékekben és szolgáltatásokban.
16. A kogenerációból származó villamosenergia-többletből eredő kibocsátás-megtakarításokat, eee, csak az olyan
üzemanyag-előállító rendszerek által termelt többlet villamos energia vonatkozásában lehet figyelembe venni, ame
lyek kogenerációs elven működnek, kivéve, ha a kogenerációhoz használt üzemanyag a mezőgazdasági növény
maradványon kívüli társtermék. Ennek a többlet villamos energiának az elszámolásához a kogenerációs egység
méretét úgy kell tekinteni, hogy az megegyezik az ahhoz szükséges minimális mérettel, hogy a kogenerációs egy
ség szolgáltatni tudja az üzemanyag termeléshez szükséges hőt. Az ezzel a többlet villamos energiával összefüg
gésben keletkező üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítást úgy kell tekinteni, hogy az megegyezik azzal a
mennyiségű üvegházhatású gázzal, amelyet megegyező mennyiségű villamos energiának a kogenerációs egység
ben használttal azonos üzemanyaggal történő előállítása során bocsátanának ki.
17. Ha az üzemanyag-előállítási eljárás kombinálva állítja elő azt az üzemanyagot, amelynek vonatkozásában a kibo
csátást számítják és egy vagy több egyéb terméket („társtermékek”), akkor az üvegházhatású gázkibocsátást meg
kell osztani az üzemanyag vagy annak köztes terméke és a társtermékek között azok energiatartalmának arányá
ban (ez utóbbit a villamos energián kívüli társtermékek esetében az alsó fűtőértéken kell meghatározni).
18. A 17. pontban említett számítás alkalmazásában a szétosztandó kibocsátások az eec + el, + az ep, etd és eee azon
hányada, amelyre az előállítási folyamat azon lépésében kerül sor, amikor a társtermékeket állítják elő. Ha az élet
ciklus során a folyamat egy korábbi lépésében a társtermékekhez való hozzárendelésre került sor, akkor azoknak
a kibocsátásoknak azt a hányadát kell az összes kibocsátás helyett erre a célra felhasználni, amelyet az utolsó ilyen
folyamatlépésben a közbenső üzemanyagtermékhez kiosztottak.
A bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók esetében minden társterméket, beleértve a 16. pont hatá
lya alá nem tartozó villamos energiát is, e számításhoz figyelembe kell venni, kivéve a mezőgazdasági növényi
maradványokat, ideértve a szalmát, a kipréselt cukornádat, a héjakat, a kukoricacsöveket és a dióhéjat. A negatív
energiatartalmú társtermékeket nulla energiatartalommal rendelkezőnek kell tekinteni a számítás során.
A hulladékokat, a mezőgazdasági növénymaradványokat, beleértve a szalmát, a kipréselt cukornádat, a héjakat, a
kukoricacsöveket és a dióhéjat, és a feldolgozás során keletkező maradványokat, beleértve a nyers glicerint (a nem
finomított glicerint), az életciklus alatti üvegházhatású gázkibocsátásuk tekintetében nulla értékkel kell figyelembe
venni ezen anyagok begyűjtési folyamatáig.
A finomítókban előállított üzemanyagok esetében a 17. pontban említett számítás alkalmazásában az elemzés egy
sége a finomító.
19. A bioüzemanyagok esetében a 4. pontban említett számítás alkalmazásában a fosszilis üzemanyag-komparátor EF
a legutóbbi rendelkezésre álló tényleges átlagos kibocsátás a Közösségben elfogyasztott benzin és dízel fosszilis
része tekintetében a 98/70/EK irányelv értelmében jelentettek szerint. Ha nem áll rendelkezésre adat a 83,8
gCO2eq/MJ értéket kell alkalmazni.
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A villamosenergia-termelésre használt folyékony bio-energiahordozók esetében a 4. pontban említett számítás
alkalmazásában a fosszilis üzemanyag komparátor EF a következő: 91 gCO2eq/MJ.

A hőtermelésre használt folyékony bio-energiahordozók esetében a 4. pontban említett számítás alkalmazásában
a fosszilis üzemanyag komparátor EF a következő: 77 gCO2eq/MJ.

A kogenerációra használt folyékony bio-energiahordozók esetében a 4. pontban említett számítás alkalmazásában
a fosszilis üzemanyag komparátor EF a következő: 85 gCO2eq/MJ.

D. A bioüzemanyagokra és a folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó diszaggregált alapértelmezett értékek

D i s z a g g r e g á l t a l a p é r t e l m e z e t t é r t é k e k a t e r m e l é s r e v o n a t k o z ó a n : „e ec” a z e m e l l é k l e t C .
részében meghatározottak szerint

Bioüzemanyag és folyékony bio-energiahordozó előállítási mód

cukorrépa-etanol
búza-etanol
a Közösségben előállított kukorica-etanol
cukornád-etanol
az ETBE megújuló energiaforrásokból előállított része
a TAEE megújuló energiaforrásokból előállított része
Repcebiodízel
Napraforgó-biodízel
szójabab-biodízel
pálmaolaj-biodízel
zöldséghulladékból vagy állati eredetű olajokból előállított bio
dízel (*)
hidrogénnel kezelt növényi olaj repcéből
hidrogénnel kezelt növényi olaj napraforgóból
hidrogénnel kezelt növényi olaj pálmaolajból
tiszta növényi olaj repcéből
biogáz organikus háztartási hulladékból sűrített földgázként
biogáz nedves trágyából sűrített földgázként
biogáz száraz trágyából sűrített földgázként

Jellemző üvegházhatású
gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

Alapértelmezett üvegházha
tású gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

12
12
23
23
20
20
14
14
az etanol előállítási módéval megegyező repcebiodízel
az etanol előállítási módéval megegyező repcebiodízel
29
29
18
18
19
19
14
14
0
0
30
18
15
30
0
0
0

30
18
15
30
0
0
0

(*) Az 1774/2002/EK rendelet szerint 3. kategóriájú anyagként besorolt, állati eredetű melléktermékekből előállított állati eredetű zsi
radék kivételével.

A feldolgozásra vonatkozó diszaggregált alapértelmezett értékek (beleértve a
v i l l a m o s e n e r g i a - t ö b b l e t e t i s ) „ e p – e ee” a z e m e l l é k l e t C . r é s z é b e n m e g h a t á r o z o t t a k
szerint

Bioüzemanyag és egyéb folyékony bio-energiahordozó előállítási mód

Jellemző üvegházhatású
gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

Alapértelmezett üvegházha
tású gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

cukorrépa-etanol

19

26

búzaetanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag megjelölése
nélkül)

32

45

búzaetanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag lignit koge
nerációs erőműben)

32

45

búzaetanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag földgáz
hagyományos kazánban)

21

30

búzaetanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag földgáz
kogenerációs erőműben)

14

19
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Jellemző üvegházhatású
gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

Bioüzemanyag és egyéb folyékony bio-energiahordozó előállítási mód

L 140/57
Alapértelmezett üvegházhatású gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

búzaetanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag szalma
kogenerációs erőműben)

1

1

a Közösségben előállított kukoricaetanol (a feldolgozáshoz
használt üzemanyag földgáz kogenerációs erőműben)

15

21

Cukornádetanol

1

1

az ETBE megújuló energiaforrásokból előállított része

az etanol előállítási módéval megegyező repcebiodízel

a TAEE megújuló energiaforrásokból előállított része

az etanol előállítási módéval megegyező repcebiodízel

Repcebiodízel

16

22

Napraforgó-biodízel

16

22

szójabab-biodízel

18

26

pálmaolaj-biodízel (meg nem határozott eljárás)

35

49

pálmaolaj-biodízel (az eljárás során metánmegkötés történik az
olajsajtolóban)

13

18

zöldséghulladékból vagy állati eredetű olajokból előállított bio
dízel

9

13

hidrogénnel kezelt növényi olaj repcéből

10

13

hidrogénnel kezelt növényi olaj napraforgóból

10

13

hidrogénnel kezelt növényi olaj pálmaolajból (meg nem hatá
rozott eljárás)

30

42

hidrogénnel kezelt növényi olaj pálmaolajból (az eljárás során
metánmegkötés történik az olajsajtolóban)

7

9

tiszta növényi olaj repcéből

4

5

biogáz organikus háztartási hulladékból sűrített földgázként

14

20

biogáz nedves trágyából sűrített földgázként

8

11

biogáz száraz trágyából sűrített földgázként

8

11

A s z á l l í t á s r a é s e l o s z t á s r a v o n a t k o z ó d i s z a g g r e g á l t a l a p é r t e l m e z e t t é rt é k e k : „ etd” a z e
melléklet C. részében meghatározottak szerint
Jellemző üvegházhatású
gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

Bioüzemanyag és egyéb folyékony bio-energiahordozó előállítási mód

cukorrépa-etanol

Alapértelmezett üvegházha
tású gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

2

2

Búzaetanol

2

2

a Közösségben előállított kukoricaetanol

2

2

Cukornádetanol

9

9

az ETBE megújuló energiaforrásokból előállított része

az etanol előállítási módéval megegyező repcebiodízel

a TAEE megújuló energiaforrásokból előállított része

az etanol előállítási módéval megegyező repcebiodízel

repce-biodízel

1

1

Napraforgó-biodízel

1

1

szójabab-biodízel

13

13

pálmaolaj-biodízel

5

5

zöldséghulladékból vagy állati eredetű olajokból előállított bio
dízel

1

1

hidrogénnel kezelt növényi olaj repcéből

1

1

hidrogénnel kezelt növényi olaj napraforgóból

1

1

hidrogénnel kezelt növényi olaj pálmaolajból

5

5

tiszta növényi olaj repcéből

1

1

biogáz organikus háztartási hulladékból sűrített földgázként

3

3

biogáz nedves trágyából sűrített földgázként

5

5

biogáz száraz trágyából sűrített földgázként

4

4
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A termelésre, feldolgozásra, szállításra és elosztásra vonatkozó összérték:

Bioüzemanyag és folyékony bio-energiahordozó előállítási mód

E.

Jellemző üvegházhatású
gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

Alapértelmezett üvegházha
tású gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

cukorrépa-etanol

33

40

búzaetanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag megjelölése
nélkül)

57

70

búzaetanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag lignit koge
nerációs erőműben)

57

70

búzaetanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag földgáz
hagyományos kazánban)

46

55

búzaetanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag földgáz
kogenerációs erőműben)

39

44

búzaetanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag szalma
kogenerációs erőműben)

26

26

a Közösségben előállított kukoricaetanol (a feldolgozáshoz
használt üzemanyag földgáz kogenerációs erőműben)

37

43

Cukornádetanol

24

24

az ETBE megújuló energiaforrásokból előállított része

az etanol előállítási módéval megegyező repcebiodízel

a TAEE megújuló energiaforrásokból előállított része

az etanol előállítási módéval megegyező repcebiodízel

Repcebiodízel

46

52

Napraforgó-biodízel

35

41

szójabab-biodízel

50

58

pálmaolaj-biodízel (meg nem határozott eljárás)

54

68

pálmaolaj-biodízel (az eljárás során metánmegkötés történik az
olajsajtolóban)

32

37

zöldséghulladékból vagy állati eredetű olajokból előállított bio
dízel

10

14

hidrogénnel kezelt növényi olaj repcéből

41

44

hidrogénnel kezelt növényi olaj napraforgóból

29

32

hidrogénnel kezelt növényi olaj pálmaolajból (meg nem hatá
rozott eljárás)

50

62

hidrogénnel kezelt növényi olaj pálmaolajból (az eljárás során
metánmegkötés történik az olajsajtolóban)

27

29

tiszta növényi olaj repcéből

35

36

biogáz organikus háztartási hulladékból sűrített földgázként

17

23

biogáz nedves trágyából sűrített földgázként

13

16

biogáz száraz trágyából sűrített földgázként

12

15

Becsült diszaggregált alapértelmezett értékek az olyan jövőbeli bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók esetében, amelyek
2008 januárjában nem voltak, vagy csak elhanyagolható mennyiségben voltak jelen a piacon
D i s z a g g r e g á l t a l a p é r t e l m e z e t t é r t é k e k a t e r m e l é s r e v o n a t k o z ó a n : „eec” a z e m e l l é k l e t C .
részében meghatározottak szerint

Bioüzemanyag és folyékony bio-energiahordozó előállítási mód

búzaszalma-etanol
Hulladékfa-etanol
termesztettfa-etanol
Hulladékfa alapú Fischer–Tropsch-dízelolaj
termesztettfa alapú Fischer–Tropsch-dízelolaj
Hulladékfa-DME
termesztettfa-DME
Hulladékfa-metanol
termesztettfa-metanol
az MTBE megújuló energiaforrásokból előállított része

Jellemző üvegházhatású
gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

Alapértelmezett üvegházha
tású gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

3
3
1
1
6
6
1
1
4
4
1
1
5
5
1
1
5
5
a metanol előállítási módjával megegyező
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A feldolgozásra vonatkozó diszaggregált alapértelmezett értékek (beleértve a
v i l l a m o s e n e r g i a - t ö b b l e t e t i s ) : „ e p – e ee” a z e m e l l é k l e t C . r é s z é b e n m e g h a t á r o z o t t a k
szerint
Jellemző üvegházhatású
gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

Bioüzemanyag és folyékony bio-energiahordozó előállítási mód

Alapértelmezett üvegházha
tású gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

búzaszalma-etanol

5

7

Faetanol

12

17

fa alapú Fischer–Tropsch-dízelolaj

0

0

fa-DME

0

0

Fametanol

0

0

az MTBE megújuló energiaforrásokból előállított része

a metanol előállítási módjával megegyező

A s z á l l í t á s r a é s a z e l o s z t á s r a v o n a t k o z ó d i s z a g g r e g á l t a l a p é r t e l m e z e t t é r t é k e k : „ e td” a z
e melléklet C. részében meghatározottak szerint
Jellemző üvegházhatású
gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

Bioüzemanyag és folyékony bio-energiahordozó előállítási mód

Alapértelmezett üvegházha
tású gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

búzaszalma-etanol

2

2

Hulladékfa-etanol

4

4

termesztettfa-etanol

2

2

Hulladékfa alapú Fischer–Tropsch-dízelolaj

3

3

termesztettfa alapú Fischer–Tropsch-dízelolaj

2

2

Hulladékfa-DME

4

4

termesztettfa-DME

2

2

Hulladékfa-metanol

4

4

termesztettfa-metanol

2

2

az MTBE megújuló energiaforrásokból előállított része

a metanol előállítási módjával megegyező

A termelésre, előállításra, szállításra és elosztásra vonatkozó összérték:
Jellemző üvegházhatású
gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

Bioüzemanyag és egyéb folyékony bio-energiahordozó előállítási mód

Alapértelmezett üvegházha
tású gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

búzaszalma-etanol

11

13

Hulladékfa-etanol

17

22

termesztettfa-etanol

20

25

Hulladékfa alapú Fischer–Tropsch-dízelolaj

4

4

termesztettfa alapú Fischer–Tropsch-dízelolaj

6

6

Hulladékfa-DME

5

5

termesztettfa-DME

7

7

Hulladékfa-metanol

5

5

termesztettfa-metanol

7

7

az MTBE megújuló energiaforrásokból előállított része

a metanol előállítási módjával megegyező
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VI. MELLÉKLET
A megújuló energiával kapcsolatos nemzeti cselekvési tervek harmonizált formanyomtatványára vonatkozó
minimumkövetelmények
1. Várható teljes energiafogyasztás
2020-ban a villamosenergia-termelés, a közlekedés, a hűtés és a fűtés terén várható teljes bruttó energiafogyasztás az
energiahatékonysági-politikai intézkedések hatásainak figyelembevételével.
2. A villamosenergia-, a hűtési és fűtési, valamint a közlekedési ágazatban a megújuló energiaforrásokból előállított energia
tekintetében 2020-ra kitűzött nemzeti ágazati célok és becsült részarányok
a)

a megújuló energiaforrásokból előállított villamos-energia megcélzott részaránya 2020-ban;

b)

a megújuló energiaforrásokból előállított villamosenergia-részarány elérésének tervezett ütemterve;

c)

a hűtési és fűtési ágazatban a megújuló energiaforrásokból előállított energia megcélzott részaránya 2020-ban;

d)

a hűtési és fűtési ágazatban a megújuló energiaforrásokból előállított energia-részarány elérésének tervezett
ütemterve;

e)

a közlekedési ágazatban a megújuló energiaforrásokból előállított energia-részarány elérésének becsült ütemterve;

f)

a 3. cikk (2) bekezdésében és az 1. melléklet b részében említett nemzeti ütemterv-előirányzat.

3. A célok elérését szolgáló intézkedések
a)

a megújuló energiaforrásokból előállított energia támogatását célzó valamennyi politika és intézkedés áttekintése;

b)

a 13., 14. és 16. cikkben foglalt követelmények teljesítését szolgáló konkrét intézkedések, beleértve a 2020-as nem
zeti célok eléréséhez szükséges, megújuló energiaforrásokból előállított energiamennyiségek integrálásának meg
könnyítése érdekében a meglévő infrastruktúra kibővítésének és/vagy megerősítésének a szükségességét, valamint
a 17–21. cikkek tekintetében a jóváhagyási eljárások és intézkedések felgyorsítását;

c)

a villamosenergia-ágazatban a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatását célzó, a
tagállam vagy a tagállamok egy csoportja által alkalmazott támogatási rendszerek;

d)

a hűtési és fűtési ágazatban a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatását célzó, a
tagállam vagy a tagállamok egy csoportja által alkalmazott támogatási rendszerek;

e)

a közlekedési ágazatban a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatását célzó, a tag
állam vagy a tagállamok egy csoportja által alkalmazott támogatási rendszerek;

f)

a biomasszából előállított energia használatának támogatását célzó konkrét intézkedések különösen az új
biomassza-mobilizálások tekintetében, az alábbiak figyelembevételével:

g)

i.

a biomassza rendelkezésre állása: a hazai potenciál és az import egyaránt;

ii.

a biomassza nagyobb mértékű rendelkezésre állását célzó intézkedések, a biomassza egyéb felhasználóira
(mezőgazdasági és erdészeti alapú ágazatok) is figyelemmel;

a tagállamok közötti statisztikai átruházások tervezett igénybevétele, valamint a más tagállamokkal és harmadik
országokkal közös projektekben való tervezett részvétel:
i.

az indikatív ütemtervhez képest a megújuló energiaforrásokból származó energiából előállított, más tagálla
moknak átadható becsült többlet;

ii.

a közös projektek becsült potenciálja;

iii.

a tagállam megújuló energiaforrásokból származó energiaszükségletének a hazai termelésen kívüli források
ból biztosított, becsült aránya.
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4. Értékelések
a)

a megújuló energia előállítására alkalmazott egyes technológiáktól elvárt teljes hozzájárulás a villamosenergiafogyasztásban, a fűtésben és hűtésben, valamint a közlekedésben felhasznált, megújuló energiaforrásból előállított
energia részarányaira vonatkozó kötelező, 2020-ig teljesítendő kötelező célértékek, illetve az időközi ütemterv
megvalósításához;

b)

az energiahatékonysági és az energiatakarékossági intézkedések elvárt teljes hozzájárulása a villamosenergiafogyasztásban, a fűtésben és hűtésben, valamint a közlekedésben felhasznált, megújuló energiaforrásból előállított
energia részarányaira vonatkozó kötelező, 2020-ig teljesítendő kötelező célértékek, illetve az időközi ütemterv
megvalósításához.
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VII. MELLÉKLET
A hőszivattyúkból származó energia elszámolása
A hőszivattyúk által hasznosított légtermikus, geotermikus vagy hidrotermikus mennyisége megújuló energiaforrásból elő
állított energiának minősül ezen irányelv alkalmazásában, amelyet, ERES, az alábbi képlet segítségével kell kiszámolni:
ERES = Qhasznos * (1–1/SPF)
ahol
–

Qhasznos = a hőszivattyúból származó teljes becsült hasznos hőenergia, amely megfelel az 5. cikk (4) bekezdésében
meghatározott követelményeknek, a következők szerint megállapítva: csak az SPF > 1,15 * 1/η adottságú hőszivattyúk
vehetők figyelembe,

–

SPF = a becsült átlag szezonális teljesítmény faktor az említett hőszivattyúknál,

–

η a teljes bruttó villamosenergia-termelés és a villamosenergia-termeléshez felhasznált elsődleges energia aránya, és az
Eurostat adatok alapján megállapított EU átlagként kell kiszámolni.

Legkésőbb 2013. január 1-jéig a Bizottság iránymutatásokat készít arra nézve, hogy a tagállamok hogyan becsüljék meg a
Qhasznos és SPF értékeit a különböző hőszivattyúzási technológiák és alkalmazások tekintetében, figyelembe véve az eltérő
éghajlati feltételeket, különösen a nagyon hideg éghajlatokat.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/29/EK IRÁNYELVE
(2009. április 23.)
a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli
kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

kibocsátások hasonló csökkentését, valamint a gazdasági
lag fejlettebb fejlődő országok kötelezettségeikhez és lehe
tőségeikhez mérten szintén megfelelően hozzájárulnak a
folyamathoz – 30 %-kal az 1990. évi szint alá csökkenti az
üvegházhatású gázok teljes kibocsátását. 2050-re az üveg
házhatású gázok globális kibocsátását legalább 50 %-kal az
1990. évi szint alá kell csökkenteni. Minden gazdasági ága
zatnak hozzá kell járulnia az említett kibocsátáscsökken
tési célok eléréséhez, ideértve a nemzetközi tengerhajózást
és a légi közlekedést is. A légi közlekedés e csökkentések
hez a közösségi rendszerhez való csatlakozás révén járul
hozzá. Abban az esetben, ha 2011. december 31-ig a tagál
lamok nem fogadnak el olyan, a Nemzetközi Tengerészeti
Szervezet keretein belüli nemzetközi megállapodást,
amelynek csökkentési célkitűzései között szerepelnek a
nemzetközi tengeri kibocsátások, vagy a Közösség nem
fogad el ilyen jellegű megállapodást az UNFCCC-n keresz
tül, a Bizottságnak 2013-as hatálybalépési célkitűzéssel
javaslatot kell tennie arra, hogy a nemzetközi tengeri kibo
csátások a harmonizált módszerekkel összhangban beke
rüljenek a Közösség csökkentési kötelezettségvállalásai
közé. A javaslatnak a minimálisra kell csökkentenie a
Közösség versenyképességét érintő hatásokat, figyelembe
véve a lehetséges környezeti előnyöket.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
véleményére (1),
tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),
a Szerződés 251.
megfelelően (3),

cikkében

megállapított

eljárásnak

mivel:
(1)

(2)

(3)

A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) az
üvegházhatású gázkibocsátás költséghatékony és gazdasá
gos módon történő csökkentésének előmozdítása érdeké
ben létrehozta az üvegházhatású gázok kibocsátási
egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerét
(közösségi rendszer).

(4)

Az Európai Parlament az éghajlatváltozásról tartott bali
konferencia (COP 13 és COP/MOP 3) eredményéről szóló,
2008. január 31-i állásfoglalásában (6) emlékeztetett azon
álláspontjára, miszerint az iparosodott országoknak köte
lezettséget kell vállalniuk arra, hogy üvegházhatású gázaik
kibocsátását 2020-ra legalább 30 %-kal, 2050-re pedig leg
alább 60–80 %-kal csökkentik az 1990-es szinthez képest.
Mivel várható, hogy a 2009-ben Koppenhágában tartandó
COP 15 tárgyalások kimenetele pozitív lesz, az Európai
Uniónak el kell kezdenie szigorúbb kibocsátáscsökkentési
célokat kitűzni 2020-ra és az azt követő időszakra, illetve
annak biztosítására kell törekednie, hogy 2013 után a
közösségi rendszer szükség esetén lehetővé tegyen szigo
rúbb kibocsátási korlátozásokat az Unió az éghajlatválto
zásról szóló jövőbeni nemzetközi megállapodáshoz (a
továbbiakban: az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi
megállapodás) való hozzájárulásának részeként.

(5)

Az említett hosszú távú célkitűzések elérése érdekében cél
szerű meghatározni azt a kiszámítható menetrendet, amely
szerint a közösségi rendszer hatálya alá tartozó létesítmé
nyek kibocsátását csökkenteni kell. Az üvegházhatású
gázok kibocsátásának 20 %-kal az 1990. évi szint alá tör
ténő csökkentésére irányuló, a Közösség által vállalt köte
lezettség költséghatékony teljesítéséhez az említett
létesítményeknek kiosztott kibocsátási egységek számának
2020-ra 21 %-kal ezen intézmények 2005. évi kibocsátási
szintje alá kell csökkennie.

Az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezményé
nek (UNFCCC) – amelyet az Európai Közösség részéről a
94/69/EK tanácsi határozattal (5) hagytak jóvá – alapvető
célkitűzése az üvegházhatású gáz légköri koncentráció
jának olyan szinten való stabilizálása, amely megakadá
lyozza az éghajlati rendszer veszélyes, embertől eredő
befolyásolását. E célkitűzés elérése érdekében az általános
globális éves felszíni középhőmérséklet-emelkedés mértéke
legfeljebb 2 °C-kal haladhatja meg az iparosodás előtti
hőmérsékleti szintet. Az éghajlatváltozással foglalkozó
kormányközi munkacsoport (IPCC) legfrissebb értékelő
jelentése szerint a fenti cél elérése érdekében az üvegház
hatású gázok globális kibocsátása 2020 után nem növe
kedhet tovább. Ehhez a Közösség növekvő erőfeszítéseire,
a fejlett országoknak a kibocsátás csökkentésére irányuló
folyamatba való gyors bevonására, és a fejlődő országok
részvételének ösztönzésére van szükség.
A 2007. márciusi Európai Tanács határozottan elkötelezte
magát amellett, hogy 2020-ra a Közösség legalább 20 %kal, illetve – amennyiben más fejlett országok is vállalják a

(1) HL C 27., 2009.2.3., 66. o.
(2) HL C 325., 2008.12.19., 19. o.
(3) Az Európai Parlament 2008. december 17-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. április 6-i határo
zata.
(4) HL L 275., 2003.10.25., 32. o.
(5) HL L 33., 1994.2.7., 11. o.

(6) HL C 68. E., 2009.3.21., 13. o.
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(6)

A közösségi rendszer biztonságosságának és kiszámítható
ságának fokozása érdekében a 20 %-ot meghaladó teljes
kibocsátáscsökkentés eléréséhez rendelkezéseket kell elfo
gadni a közösségi rendszer hozzájárulása mértékének
növelésére, különös tekintettel az Európai Tanács által
2020-ra meghatározott 30 %-os csökkentési célkitűzésre,
amelyet a veszélyes éghajlatváltozás megakadályozásához
tudományos szempontból szükségesnek tartanak.

(7)

Amint a Közösség és harmadik országok megkötnek egy
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodást, amel
lyel összhangban 2012 után megfelelő globális intézkedé
seket valósítanak meg, jelentős támogatást kell
biztosítani az ezen országokban elért kibocsátáscsökken
tés jóváírásához. E megállapodás megkötése előtt is foko
zott mértékű biztonságot kell nyújtani a Közösségen
kívülről származó keretek további felhasználhatósága
tekintetében.

(8)

Míg az első kereskedelmi időszakban gyűjtött tapasztala
tok feltárják a közösségi rendszer lehetőségeit, a második
kereskedelmi időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási ter
vek véglegesítése pedig 2012-re jelentős kibocsátáscsökke
nést eredményez majd, a 2007-ben végzett felülvizsgálat
megerősítette, hogy a kibocsátáskereskedelemből szár
mazó 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 meg
erősítése, valamint újabb kibocsátáscsökkentési lehetősé
gek felkínálása céljából, ami a kibocsátáscsökkentés
összköltségének mérséklését és a rendszer nagyobb haté
konyságát eredményezi.

(9)

Az üvegházhatású gázok fogalmának meghatározását
hozzá kell igazítani az UNFCCC legfrissebb jelentésében
szereplő fogalommeghatározáshoz, és egyes üvegházha
tású gázok esetében világosabbá kell tenni a globális felme
legedési potenciál megállapításának és frissítésének módját.

(10)

A közösségi rendszert egyéb olyan létesítményekre is ki
kell terjeszteni, amelyek kibocsátása a jelenleg érvényes
nyomonkövetési, jelentéstételi és hitelesítési követelmé
nyekkel azonos pontossággal nyomon követhető, jelent
hető és hitelesíthető.

(11)

Amennyiben az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentése érdekében hozott egyenértékű – különösen
adóügyi – intézkedések az olyan kisebb létesítményekre is
vonatkoznak, amelyek kibocsátása nem haladja meg az évi
25 000 tonna szén-dioxid-egyenérték küszöbértéket, létez
nie kell olyan eljárásnak, amely lehetővé teszi a tagállamok
számára, hogy az ilyen kisebb létesítményeket a kibocsá
táskereskedelmi rendszerből kivegyék mindaddig, amíg az
említett intézkedések alkalmazandók. A kórházak is men
tességet kaphatnak egyenértékű intézkedések vállalása ese
tén. A rendszerből kivett, egy tonna szén-dioxidegyenértékre jutó igazgatási költség csökkentése
szempontjából – az egyszerűbb igazgatás miatt – ez a
küszöbérték kínálja relatíve a legnagyobb nyereséget. Az
ötéves kiosztási időszakokról való áttérés következtében,
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továbbá a biztonság és a kiszámíthatóság növelése érdeké
ben rendelkezéseket kell megállapítani az üvegházhatású
gázok kibocsátási engedélyei felülvizsgálatának gyakorisá
gára vonatkozóan. A tagállamok feladata olyan kis létesít
ményekre vonatkozó intézkedéseket javasolni, amelyek
ugyanolyan mértékben járulnak hozzá a kibocsátások
csökkentéséhez, mint a közösségi rendszer. Ilyen intézke
dés lehet az adóztatás, az iparral kötött megállapodások
vagy a szabályozás. Figyelembe véve a kisebb kibocsátók
felesleges adminisztratív terhei csökkentésének szükséges
ségét, az ezen irányelvnek való megfelelés érdekében a
tagállamok elfogadhatnak egyszerűsített eljárásokat és
intézkedéseket.
(12)

Az ezen irányelv alkalmazásával kapcsolatos információk
nak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, különösen a
kis- és középvállalkozások számára.

(13)

A kibocsátási egységeknek a Közösség egészére kiterjedő
mennyiségét a 2008 és 2012 közötti időszak felétől szá
mítva egyenletesen csökkenteni kell, biztosítva, hogy a
kibocsátáskereskedelmi rendszer fokozatos és kiszámít
ható kibocsátáscsökkenést eredményezzen az említett idő
szakban. A kibocsátási egységek éves csökkenésének a
tagállamok által – a tagállamoknak a 2008 és 2012 közötti
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási tervéről szóló
bizottsági határozatok alapján – kibocsátott kibocsátási
egységek 1,74 %-ával azonos mértékűnek kell lennie annak
érdekében, hogy a közösségi rendszer költséghatékony
módon járuljon hozzá a kibocsátások vonatkozásában a
Közösség által 2020-ra vállalt legalább 20 %-os kibocsátás
csökkentési kötelezettség teljesítéséhez.

(14)

A fenti hozzájárulás a közösségi rendszerben 2020-ra vál
lalt, a 2005-ben jelentett szinthez képest 21 %-os kibocsá
táscsökkentésnek felel meg, ideértve a 2005 és 2007
közötti időszaktól a 2008 és 2012 közötti időszakig kibő
vült hatókör, valamint a kereskedelmi ágazatra vonatkozó
– a 2008 és 2012 közötti időszak tekintetében a bolgár és
román nemzeti kiosztási terv értékelésére használt – 2005.
évi kibocsátási adatok hatását is, amelynek alapján 2020ban legfeljebb 1 720 millió kibocsátási egységet adnak
majd ki. A pontos kibocsátott mennyiségeket azt követően
számítják ki, hogy a tagállamok – a 2008 és 2012 közötti
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási terveikről szóló
bizottsági határozatok szerint – kiadták a kibocsátási egy
ségeket, mivel egyes létesítmények esetében a kiosztás
jóváhagyásának feltétele az adott létesítmény kibocsátásá
nak előzetes igazolása és ellenőrzése. A 2008 és 2012
közötti időszakra érvényes kibocsátási egységek kiadását
követően a Bizottság közzéteszi a Közösség egészére
vonatkozó kibocsátási mennyiséget. A Közösség egészére
vonatkozó mennyiséget ki kell igazítani azon létesítmé
nyek vonatkozásában, amelyeket a 2008 és 2012 közötti
időszakban vagy 2013-tól bevonnak vagy kizárnak a
közösségi rendszerből.

(15)

A Közösség gazdasága által teendő további erőfeszítések
többek között azt is megkövetelik, hogy a felülvizsgált
közösségi rendszer lehetőség szerint a legnagyobb gazda
sági hatékonysággal és a Közösségen belül teljesen harmo
nizált feltételek alapján működjön. Ezért az árverés útján
történő értékesítésnek kell a kiosztás alapelvének lennie,
tekintettel arra, hogy az árverés útján történő értékesítés a
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legegyszerűbb és egyben a leghatékonyabbnak tartott rend
szer. Ez a módszer kiküszöböli a váratlan nyereséget,
továbbá a meglévő létesítményekkel azonos versenyjogi
feltételeket biztosít az új belépőknek és az átlagosnál job
ban növekvő gazdaságoknak.
(16)

A közösségi rendszer környezetvédelmi és igazgatási haté
konyságának fenntartása, a verseny torzulásának és az új
belépők részére fenntartott tartalékok gyors kimerülésének
elkerülése érdekében harmonizálni kell az új belépőkre
vonatkozó szabályokat, hogy valamennyi tagállamban
ugyanazt a megközelítést fogadják el, különösen a létesít
mények „jelentős bővítései” kapcsán. Ezért a jelen irányelv
harmonizált végrehajtási szabályainak elfogadására vonat
kozó rendelkezéseknek is szerepelniük kell az irányelvben.
Ezekben a szabályokban – ahol csak lehetséges – a jelentős
bővítést a létesítmény meglévő beépített kapacitásának leg
alább 10 %-os bővítéseként, vagy a beépített kapacitás
növekedéséhez kapcsolódóan a létesítmény kibocsátásának
lényeges növekedéseként kell meghatározni. Az új belépők
részére fenntartott tartalékból történő kiosztásra csak a
létesítmény jelentős bővítése kapcsán kerülhet sor.

(17)

Minden tagállamnak jelentős befektetéseket kell eszközöl
nie gazdasága szén-dioxid-intenzitásának 2020-ra megva
lósuló csökkentése érdekében, és ez azon tagállamoktól,
ahol az egy főre jutó jövedelem jelentősen a közösségi átlag
alatt marad, illetve amelyek gazdasága felzárkózni igyek
szik a gazdagabb tagállamokhoz, jelentős erőfeszítéseket
követel az energiahatékonyság javítása érdekében. A
Közösség gazdaságának biztonságos és fenntartható kis
szén-dioxid-kibocsátású gazdasággá történő átalakítása
során a Közösségen belüli versenytorzulás kiküszöbölésé
nek és a legnagyobb mértékű gazdasági hatékonyság biz
tosításának célkitűzései nem egyeztethetők össze azzal,
hogy a közösségi rendszerben működő gazdasági ágazatok
eltérő bánásmódban részesüljenek az egyes tagállamokban.
Ezért más mechanizmusokat kell kidolgozni a viszonylag
alacsony egy főre jutó jövedelemmel és nagyobb növeke
dési kilátásokkal rendelkező tagállamok számára. Az árve
rés útján értékesítendő teljes kibocsátásiegység-mennyiség
88 %-át az említett tagállamok részére kell kiosztani olyan
arányban, amely megfelel a 2005. évi kibocsátás vagy a
2005 és 2007 közötti időszak átlaga közül a magasabb
értéknek a közösségi rendszerben. A teljes mennyiség
10 %-át egyes tagállamok javára kell kiosztani a szolidari
tás és a Közösségen belüli gazdasági növekedés érdekében,
és azt a kibocsátások csökkentésére, valamint az éghajlat
változás hatásaihoz való alkalmazkodásra kell felhasználni.
Az említett 10 % kiosztásánál figyelembe kell venni a tag
államokban a 2005-ben elért egy főre jutó jövedelem szint
jét és a tagállamok növekedési kilátásait, így annak az
alacsonyabb jövedelmi szinttel és nagyobb növekedési kilá
tásokkal rendelkező tagállamoknak kell kedveznie. A
Közösség egy főre jutó átlagos jövedelmi szintjénél több
mint 20 %-kal magasabb átlagos jövedelmi szinttel rendel
kező tagállamoknak hozzá kell járulniuk a kiosztáshoz,
kivéve azt az esetet, amikor a teljes csomagnak – a Bizott
ságnak az EU éghajlatváltozásra és megújuló energiára
vonatkozó 2020-ig terjedő célkitűzéseire irányuló végre
hajtási intézkedéscsomagot kísérő hatástanulmányában
megbecsült – közvetlen költsége meghaladja a bruttó hazai
termék 0,7 %-át. Az árverezendő teljes kibocsátásiegységmennyiség további 2 %-át ki kell osztani azon tagállamok
között, amelyek üvegházhatású gázkibocsátása 2005-ben
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legalább 20 %-kal alacsonyabb volt, mint a Kiotói Jegyző
könyv alapján rájuk vonatkozó alapévben.
(18)

Tekintettel az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez és az
éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz való alkalmaz
kodáshoz szükséges jelentős erőfeszítésekre, helyénvaló,
hogy a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesí
téséből származó bevétel legalább 50 %-át kötelezően a
következőkre használják fel: az üvegházhatású gázok kibo
csátásának csökkentése, az éghajlatváltozás hatásaihoz
való alkalmazkodás, a kibocsátás csökkentésével és az
alkalmazkodással kapcsolatos kutatás és fejlesztés finanszí
rozása, megújuló energiaforrások kifejlesztése az Unió
azon kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében, hogy
2020-ra 20 %-ban megújuló energiaforrásokat fog felhasz
nálni, továbbá az Európai Unió azon kötelezettségvál
lalásának teljesítése érdekében, hogy 2020-ra 20 %-kal
növeli az energiahatékonyságot, az üvegházhatású gázok
környezetbarát elkülönítése és geológiai tárolása, hozzájá
rulás a globális energiahatékonysági és megújulóenergiaalaphoz, valamint a poznani Éghajlatváltozási
Konferencián (COP 14 és COP/MOP 4) elindított Alkal
mazkodási Alaphoz, az erdőirtás megakadályozására és a
fejlődő országokban megvalósítandó alkalmazkodás előse
gítésére irányuló intézkedések, valamint a szociális vonat
kozások kezelése, mint például a villamosenergia-árak
lehetséges emelkedésének hatása az alacsony és közepes
jövedelemmel rendelkező háztartásokban. Ez az arány
jelentősen alatta marad az állami hatóságoknak az árverés
útján történő értékesítés során elért nettó bevételére vonat
kozó várakozásoknak, figyelemmel a társasági adóból szár
mazó bevétel lehetséges csökkenésére. Ezen túlmenően a
kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítéséből
származó bevételt a közösségi rendszer irányításával kap
csolatos igazgatási költségek fedezésére kell fordítani.
Ennek az irányelvnek rendelkezéseket kell bevezetnie az
árverés útján történő értékesítésből származó pénzeszkö
zök fenti célú felhasználásának nyomon követéséről. A
pénzeszközök felhasználására vonatkozó tájékoztatás nem
mentesíti a tagállamokat a Szerződés 88. cikkének
(3) bekezdésében megállapított, az egyes nemzeti intézke
dések bejelentésére vonatkozó kötelezettségük teljesítése
alól. Ezen irányelv nem befolyásolja az állami támogatá
sokkal kapcsolatos, a Szerződés 87. és 88. cikkének meg
felelően lefolytatható jövőbeni eljárások eredményét.

(19)

Következésképpen 2013-tól főszabályként a teljes mennyi
séget árverés útján kell értékesíteni a villamosenergiaágazat esetében, figyelembe véve annak lehetőségeit a széndioxid-kibocsátás növekvő költségének áthárítására,
továbbá nem adható ingyenes kiosztás a CO2-megkötésre
és -tárolásra, mivel ezt a tevékenységet azzal kell ösztö
nözni, hogy a tárolt kibocsátások ellenében nem kell kibo
csátási egységeket leadni. A verseny torzulásának
megakadályozása érdekében a villamosenergia-termelők a
távfűtésre és távhűtésre, illetve a hasznos hőigényen ala
puló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való
támogatásáról szóló, 2004. február 11-i 2004/8/EK euró
pai parlamenti és tanácsi irányelvben (1) meghatározott
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelési rendszerekben
előállított hőre és hűtésre vonatkozóan ingyenes kiosztás
ban részesülhetnek akkor, ha a más ágazatok létesítményei
által előállított ilyen hőre vonatkozóan ingyenes kiosztásra
kerül sor.

(1) HL L 52., 2004.2.21., 50. o.
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A CO2-megkötést és tárolást, valamint az új
megújulóenergia-technológiákat hosszú távon leginkább
az ösztönzi, hogy a kibocsátási egységeket nem kell leadni
a tartósan tárolt vagy elkerült CO2-kibocsátások után.
Ezenkívül az első kereskedelmi rendszerek és az innovatív
megújulóenergia-technológiák bemutatásának meggyorsí
tása érdekében az új belépők tartalékából egységeket kell
elkülöníteni az elegendő mennyiségben tárolt vagy elkerült
CO2-tonnák garantált díjazásának biztosítására az Unió
első ilyen létesítményei számára, feltéve, hogy megállapo
dás született a tudásmegosztásról. A többletfinanszírozást
azon megfelelő nagyságrendű projektek számára kell biz
tosítani, amelyek innovatív jellegűek, és amelyek jelentős
társfinanszírozásban részesülnek a vonatkozó beruházási
költségek elviekben több mint felét fedező és a projekt
megvalósíthatóságát figyelembe vevő üzemeltető részéről.

(21)

A közösségi rendszer hatálya alá tartozó más ágazatok ese
tében olyan átmeneti rendszert kell bevezetni, amelyben a
2013. évi ingyenes kiosztás a 2005 és 2007 közötti idő
szakban a teljes közösségi kibocsátásiegység-mennyiség
annyi százalékának megfelelő összeg 80 %-a, amennyit az
említett létesítmények a teljes éves közösségi
kibocsátásiegység-mennyiséghez viszonyítva kibocsátot
tak. Ezt követően az ingyenes kiosztást minden évben
egyenlő összegekkel kell csökkenteni, ami 2020-ban
30 %-os ingyenes kiosztást eredményez, azzal a céllal,
hogy 2027-re elérjék az ingyenes kiosztás megszűnését.

(22)

A karbonpiac és a villamosenergia-piac szabályos műkö
désének biztosítása érdekében a 2013 utáni időszakra
vonatkozó kibocsátási egységek árverését 2011-ig el kell
kezdeni, és annak jó előre meghatározott, egyértelmű és
objektív szabályokra kell támaszkodnia.

(23)

A Közösségben fennálló verseny torzulásainak csökkentése
érdekében a létesítmények részére átmenetileg ingyenesen
kiosztott mennyiséget a Közösség egészére kiterjedő,
összehangolt szabályok („előzetes referenciaértékek”) sze
rint kell meghatározni. A szabályoknak figyelemmel
kell lenniük az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos és leg
inkább energiahatékony műszaki megoldásokra, a helyet
tesítő megoldásokra, az alternatív termelési eljárásokra, a
biomassza felhasználására, a megújuló energiaforrásokra
és a CO2 elkülönítésére és tárolására. Ezek a szabályok
nem ösztönözhetik a kibocsátás növelését, és biztosítaniuk
kell, hogy az érintett kibocsátási egységek egyre növekvő
hányadát árverés útján értékesítsék. A kiosztandó mennyi
ségeket a piac megfelelő működése érdekében a kereske
delmi időszak kezdete előtt rögzíteni kell. A harmonizált
szabályok figyelembe vehetik az éghető hulladékgázok
felhasználásához kapcsolódó kibocsátásokat is, ha e hulla
dékgázok keletkezése elkerülhetetlen az ipari eljárás során;
e tekintetben a szabályok rendelkezhetnek arról, hogy az
érintett hulladékgázokat égető létesítmények vagy a gázo
kat kibocsátó létesítmények üzemeltetői számára ingyene
sen osszanak ki kibocsátási egységeket. A kiosztásnak
meg kell akadályoznia a verseny indokolatlan torzulását az
ipari létesítményeknek szállított villamos energia, távhő és
hűtés piacain. Meg kell továbbá akadályoznia az ugyana
zon üzemeltető által működtetett létesítményekben, illetve
a kiszervezett létesítményekben végzett ipari tevékenysé
gek közötti verseny indokolatlan torzulását. A szabályok
nak az átmenetileg ingyenes kiosztásban részesülő
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meglévő létesítményekkel azonos tevékenységet folytató új
belépőkre is vonatkozniuk kell. A belső piaci verseny
torzulásainak megakadályozása érdekében az új belépők
villamosenergia-termelésére ingyenes kiosztás nem nyújt
ható. Azokat a kibocsátási egységeket, amelyek az új belé
pők részére elkülönített tartalékban 2020-ban
megmaradnak, árverés útján kell értékesíteni.

(24)

A Közösség továbbra is vezető szerepet játszik egy olyan,
az éghajlatváltozásról szóló nagyszabású nemzetközi meg
állapodás tárgyalása során, amelynek célja a globális
hőmérséklet-emelkedés 2 °C-ban történő korlátozásának
elérése, és amelyet az UNFCCC részes feleinek tizenharma
dik konferenciáján elért eredmények és a Kiotói Jegyző
könyv részes feleinek Balin, Indonéziában 2007. december
3–14. között rendezett harmadik ülésén elért eredményei
is ösztönöznek. Amennyiben más fejlett országok és a
nagy üvegházhatású gázkibocsátók nem lesznek részesei
ennek a nemzetközi megállapodásnak, ez az olyan harma
dik országokban történő üvegházhatású gázkibocsátás
emelkedéséhez vezethet, ahol az iparágra nem vonatkoz
nak hasonló, üvegházhatású gázkibocsátással kapcsolatos
szén-dioxid-kibocsátási korlátozások („szénszivárgás”), és
ezzel egyidejűleg a Közösségben működő egyes energiaigé
nyes, a nemzetközi versenynek kitett ágazatok és alágaza
tok gazdasági hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a
közösségi fellépések környezeti integritását és eredményes
ségét. A szénszivárgás elleni fellépésként a Közösségnek
100 %-ig ingyenes kiosztásban kell részesítenie az adott
feltételeket teljesítő ágazatokat és alágazatokat. Az említett
ágazatok és alágazatok meghatározását, valamint a szük
séges intézkedéseket ismételten értékelni kell majd, bizto
sítva, hogy cselekvésre csak a szükséges esetben kerüljön
sor, és elkerülendő a túlkompenzáció. Azoknak az ágaza
toknak és alágazatoknak az esetében, ahol alappal felte
hető, hogy a szénszivárgás kockázata más módon nem
zárható ki, és ahol a hatékonyan termelt villamos energiára
fordítják a termelési költségek nagy hányadát, az intézke
dés során – a teljes kibocsátásiegység-mennyiség megvál
toztatása nélkül – figyelembe vehető a termelési folyamat
során elfogyasztott villamos energia mennyisége. Kiindu
lásképpen a szénszivárgás kockázatát ezekben az ágaza
tokban vagy alágazatokban a háromjegyű (NACE-3) kódok
alapján vagy adott esetben, amennyiben rendelkezésre áll
nak megfelelő adatok, a négyjegyű (NACE-4) kódok alap
ján kell értékelni.

(25)

A Bizottságnak ezért 2010. június 30-ig felül kell vizsgál
nia a helyzetet, konzultálnia kell valamennyi érintett szo
ciális partnerrel, és – a nemzetközi tárgyalások
eredményére figyelemmel – jelentést kell benyújtania,
amelyhez csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel össze
függésben a Bizottságnak 2009. december 31-ig meg kell
határoznia, hogy melyek azok az energiaigényes ipari ága
zatok vagy alágazatok, ahol a szénszivárgás valószínű
síthető. A Bizottság elemzésének alapját annak értékelése
képezi, hogy az iparágak valóban képtelenek-e jelentős
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani az igényelt
kibocsátási egységeknek a termékek árában megjelenő
költségét a Közösségen kívül működő olyan létesítmé
nyekre, amelyek nem tesznek hasonló lépéseket kibocsá
tásuk csökkentése érdekében. A szénszivárgás
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kockázatának jelentős mértékben kitett, energiaigényes
iparágak nagyobb mennyiségű ingyenes kiosztásban része
sülhetnének, vagy be lehetne vezetni egy hatékony széndioxid-kiegyenlítő rendszert, amely egyenlő elbánásban
részesítené a Közösség területén működő, jelentős szénszi
várgási kockázattal járó létesítményeket és a harmadik
országbeli hasonló létesítményeket. Egy ilyen rendszer
olyan követelményeket alkalmazhatna az importőrökre
vonatkozóan, amelyek nem lennének kevésbé kedvezőek,
mint a Közösség területén működő létesítményekre alkal
mazott előírások – ilyen lehetne például a kibocsátási egy
ségek leadásának kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek
minden esetben összhangban kellene állniuk az UNFCCC
elveivel, különösen a közös, de differenciált felelősség és
lehetőségek elvével, tekintettel a legkevésbé fejlett országok
(LDC-k) helyzetére. Az intézkedésnek továbbá összhang
ban kell állnia a Közösség nemzetközi kötelezettségeivel,
ideértve a WTO-egyezmény követelményeit is.

(26)

Az Európai Tanácsban a szénszivárgás jelentős kockázatá
nak kitett ágazatok vagy alágazatok meghatározásáról
folyó vita rendkívüli jellegű, és semmiképpen sem befolyá
solja a Szerződés 202. cikke értelmében a Bizottságra ruhá
zott végrehatási hatáskör gyakorlására vonatkozó
eljárásokat.

(27)

A tagállamok szükségesnek ítélhetik olyan létesítmények
nek a villamosenergia-árakban megjelenő, üvegházhatású
gázkibocsátással kapcsolatos költségeikre vonatkozó idei
glenes kompenzálását, amelyekről megállapították, hogy
jelentős szénszivárgási kockázatnak vannak kitéve. Ilyen
támogatás csak akkor adható, ha az szükséges és arányos,
és biztosítani kell, hogy továbbra is megmaradjanak az
energiamegtakarítást és a kereslet terén a szürkéről a zöld
energiára váltást előmozdító közösségi ösztönzők.

(28)

A Közösségen belüli egyenlő versenyfeltételek biztosítása
érdekében össze kell hangolni a közösségi rendszerben
működő üzemeltetők által a Közösségen kívüli kibocsátás
csökkentésért kapott jóváírások felhasználását. A Kiotói
Jegyzőkönyv mennyiségileg meghatározott kibocsátási
célokat állapít meg a fejlett országok számára a 2008 és
2012 közötti időszakra, és előírja hitelesített kibocsátás
csökkentések (CER) tiszta fejlesztési mechanizmus (CDM)
projektek útján, és kibocsátáscsökkentési egységek (ERU)
közös végrehajtású (KV) projektek útján történő létrehozá
sát, valamint a fejlett országok által az említett célokra tör
ténő felhasználását. Míg a kiotói keretrendszer 2013-tól
nem teszi lehetővé új, mennyiségileg meghatározott kibo
csátási célkitűzések nélküli ERU-k létrehozását a fogadó
országok számára, CDM-egységek felvételére továbbra is
lehetőség van. Az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi
megállapodás létrejöttét követően azonban rendelkezni
kell a megállapodást megerősítő országokból származó
CER és ERU kiegészítő felhasználásáról. Ilyen megállapo
dás hiányában a CER-ek és ERU-k további felhasználásáról
való rendelkezés tönkretenné ezen ösztönzőket, és megne
hezítené a megújuló energiaforrások növekvő mértékű
használatára vonatkozó közösségi célkitűzések megvalósí
tását. A CER-ek és ERU-k felhasználásának összhangban
kell állnia a Közösség által meghatározott céllal, miszerint
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2020-ra az energia 20 %-át megújuló energiaforrásokból
állítja elő, továbbá elő kell mozdítania az energiahatékony
ságot, az innovációt és a technológiai fejlődést. Amenny
iben e célok elérésével összhangban áll, meg kell
fontolni azt a lehetőséget, hogy harmadik országokkal
olyan megállapodásokat kössenek a kibocsátáscsökkentés
ösztönzése tárgyában, amelyek további valós csökkenést
eredményeznek az üvegházhatású gázok kibocsátása terü
letén, és ezzel egyidejűleg serkentik a Közösség területén
alapított társaságok innovációs tevékenységét és a harma
dik országok technológiai fejlődését. Az ilyen megállapo
dásokat egynél több ország megerősítheti. A megfelelő
tartalmú, éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi meg
állapodás Közösség általi jóváhagyását követően a harma
dik országbeli projektekből származó jóváírásokhoz való
hozzáférést a közösségi rendszeren keresztül elérendő
kibocsátáscsökkentési szint emelkedésével párhuzamosan
növelni kell.

(29)

A kiszámíthatóság érdekében biztosítani kell az üzemelte
tőket arról, hogy 2012 után is felhasználhatják a – közös
ségi rendszerben a 2008 és 2012 közötti időszakban
felhasználható projekttípusokból származó – CER-eket és
ERU-kat a 2008 és 2012 közötti időszakban számukra
engedélyezett szintből megmaradt rész erejéig. Mivel a
tagállamok nem vihetik át a kötelezettségvállalási idősza
kok között – nemzetközi megállapodások alapján – az
üzemeltetők által kezelt CER-eket és ERU-kat (CER-ek és
ERU-k „átvitele”) 2015 előtt, és ezt követően is kizárólag
akkor, ha a tagállamok – az ilyen egységek átvitelére vonat
kozó korlátozott jogokkal – lehetővé teszik az említett
CER-ekkel és ERU-kkal folytatott kereskedelmet, biztosíté
kot kell nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak engedé
lyezésére, hogy az üzemeltetők a 2012 előtti
kibocsátáscsökkentésre kiadott CER-eket és ERU-kat 2013tól érvényes kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel
azonban a tagállamok nem kötelesek elfogadni azokat a
CER-eket és ERU-kat, amelyeket nem feltétlenül tudnak fel
használni fennálló nemzetközi kötelezettségeik teljesítésé
hez, e követelmény legfeljebb 2015. március 31-ig
alkalmazható. Az üzemeltetőket szintén biztosítani kell a
2013 előtt létrehozott projektekből származó 2013 utáni
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos CER-ek vonatkozásá
ban. Fontos, hogy az üzemeltetők által felhasznált, projek
tekből származó egységek valódi, ellenőrizhető, többletet
jelentő, tartós kibocsátáscsökkentést képviseljenek, egyér
telmű fenntartható fejlődési előnyökkel járjanak, és ne
okozzanak jelentős negatív környezeti vagy társadalmi hat
ásokat. Olyan eljárást kell kidolgozni, amely lehetővé teszi
bizonyos projekttípusok kizárását.

(30)

Abban az esetben, ha az éghajlatváltozásra vonatkozó
nemzetközi megállapodás megkötése késedelmet szenved,
elő kell írni annak lehetőségét, hogy harmadik országok
kal kötött megállapodásokon keresztül a minőségi projek
tekből származó jóváírásokat a közösségi rendszerben
használják fel. Az ilyen – akár két-, akár többoldalú – meg
állapodások lehetővé tehetik, hogy a közösségi rendszer
ben továbbra is elismerjék az olyan projekteket, amelyek
2012-ig ERU-kat állítottak elő, de erre a kiotói keretrend
szerben már nincs lehetőségük.

L 140/68
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A legkevésbé fejlett országok különösen érzékenyek az
éghajlatváltozás hatásaira, míg az üvegházhatású gázok
kibocsátásainak csak igen alacsony szintjéért felelősek.
Ezért különösen előtérbe kell helyezni a legkevésbé fejlett
országok igényeit akkor, amikor az árverés útján történő
értékesítésből származó bevételeket arra használják fel,
hogy megkönnyítsék a fejlődő országoknak az éghajlatvál
tozás hatásaihoz való alkalmazkodását. Mivel ezekben az
országokban igen kevés CDM-projektet hoztak létre –
amennyiben e projektek egyértelműen többletet jelentenek
és hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez –, még éghaj
latváltozásról szóló nemzetközi megállapodás hiányában is
célszerű biztosítani őket a 2012 után az ezekben az orszá
gokban megkezdett projektekből eredő jóváírások elfoga
dásáról. E jogosultságnak 2020-ig kell megilletnie a
legkevésbé fejlett országokat, feltéve, hogy addig vagy
megerősítettek egy, az éghajlatváltozásról szóló nemzet
közi megállapodást, vagy pedig kétoldalú vagy többoldalú
megállapodást kötöttek a Közösséggel.

Amint létrejön egy, az éghajlatváltozásról szóló nemzet
közi megállapodás, a jelenleg a közösségi rendszerben
megvalósuló további csökkentések legfeljebb felét kitevő
további egységek felhasználhatóvá válnak, és a harmadik
országokból származó kiváló minőségű CDM-egységeket
csak akkor szabad a közösségi rendszerbe befogadni 2013tól kezdve, ha az említett országok megerősítették a nem
zetközi megállapodást.

A Közösségnek és tagállamainak csak akkor szabad pro
jekttevékenységeket engedélyezniük, ha a projekt valamen
nyi résztvevőjének székhelye olyan országban van, amely
megkötötte az ilyen projektekre vonatkozó nemzetközi
megállapodást – megakadályozva ezzel az ilyen nemzet
közi megállapodásban nem részes államokban letelepedett
vállalatok „potyázását” –, vagy ha ezeknek a vállalatoknak
a székhelye olyan harmadik országokban, illetve szövetségi
szint alatti vagy regionális egységben található, amelyek a
közösségi rendszerhez kapcsolódnak.

(34)

Az a tény, hogy az irányelv egyes rendelkezései egy nem
zetközi éghajlatváltozási megállapodás Közösség általi
jóváhagyására utalnak, nem érinti az említett megállapo
dás tagállamok általi megkötését.

(35)

A tapasztalatokra figyelemmel a közösségi rendszernek a
kibocsátások nyomon követésével, jelentésével és hitelesí
tésével kapcsolatos rendelkezéseit javítani kell.

(36)

Az Uniónak ki kell dolgoznia egy nemzetközileg elismert
rendszert az erdőirtás csökkentésére, valamint az erdőtel
epítés és újraerdősítés fokozására, követve a pénzügyi
mechanizmusok kidolgozására vonatkozó célkitűzést az
UNFCC keretében, és figyelembe véve a már létező megál
lapodásokat; a rendszernek részét kell képeznie egy műkö
dőképes, hatékony, méltányos és koherens pénzügyi
struktúrának az éghajlatváltozásról tartott koppenhágai
konferencián (COP 15 és COP/MOP 5) aláírandó, nemzet
közi éghajlat-változási megállapodás keretében.

2009.6.5.

(37)

Annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a kazánok,
égetőművek, turbinák, fűtőberendezések, kohók, égetők,
kalcináló- és égetőkemencék, szárítók, motorok, üzema
nyagcellák, vegyi tüzelőberendezések, fáklyázók, és hővagy katalitikus utánégetők valamennyi fajtája a
2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozik, az irányelvet ki
kell egészíteni a „tüzelés” fogalommeghatározásával.

(38)

Annak biztosítása érdekében, hogy a kibocsátási egységek
a Közösségen belüli személyek között korlátozás nélkül
átruházhatók legyenek, továbbá annak biztosítása érdeké
ben, hogy a közösségi rendszer harmadik országbeli, illetve
szövetségi szint alatti vagy regionális egységbeli kibocsá
táskereskedelmi rendszerekkel összekapcsolható legyen,
2012 januárjától kezdve a kibocsátási egységeket az üveg
házhatású gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyo
mon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói
Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló, 2004. február 11-i
280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (1)
értelmében létrehozott közösségi jegyzékben kell vezetni.
Ennek nem szabad kihatással lennie a közösségi rendszer
hatálya alá nem tartozó kibocsátásokra vonatkozó nemzeti
kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek fenntartására. A
közösségi jegyzéknek ugyanazt a szolgáltatási minőséget
kell biztosítania, mint a nemzeti jegyzékeknek.

(39)

2013-tól kezdve a CO2 környezetvédelmi szempontból
biztonságos elkülönítésének, szállításának és geológiai
tárolásának harmonizált módon kell a közösségi rendszer
hatálya alá tartoznia.

(40)

Rendelkezéseket kell elfogadni annak érdekében, hogy
lehetővé váljon a kibocsátási egységek kölcsönös elisme
rése a közösségi rendszer és az üvegházhatású gázok kibo
csátásának olyan más kötelező erejű – harmadik országbeli,
illetve szövetségi szint alatti vagy regionális egységbeli –
kereskedelmi rendszerei között, amelyek korlátozzák az
abszolút kibocsátásokat.

(41)

Az Unióval szomszédos harmadik országokat a közösségi
rendszerhez való csatlakozásra kell buzdítani, amennyiben
megfelelnek ennek az irányelvnek. A Bizottságnak minden
erőfeszítést meg kell tennie a tagjelölt országokkal és a
potenciális tagjelölt országokkal, valamint az európai
szomszédságpolitika alá tartozó országokkal folytatott
tárgyalásokon és a pénzügyi és technikai segítségnyújtás
biztosítása során e cél előmozdítása érdekében. Ez meg
könnyítené a technológia és az ismeretek átadását ezen
országoknak, ami a gazdasági, környezeti és társadalmi
előnyök mindenki számára történő biztosításának fontos
eszköze.

(42)

Az irányelvnek biztosítania kell olyan megállapodások
megkötését, amelyek célja a kibocsátási egységek elisme
rése a közösségi rendszer és a kibocsátást abszolút össz
kvóta megállapításával szabályozó, kötelező erejű, az
üvegházhatású gázkibocsátással való kereskedést lehetővé
tévő, a közösségi rendszerrel összhangban lévő rendszerek
között, figyelembe véve a környezetvédelmi törekvés szint
jét, valamint egy szilárd és összehasonlítható kibocsátásnyomonkövetési, -jelentési és -hitelesítési mechanizmus,
illetve megfeleltetési rendszer meglétét.

(1) HL L 49., 2004.2.19., 1. o.

2009.6.5.
(43)
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Figyelembe véve a közösségi rendszerben szerzett tapasz
talatokat, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok kibocsá
tási egységeket adjanak ki olyan projektek tekintetében,
amelyek csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátásait,
feltéve, hogy e projektekre a közösségi szinten elfogadott
harmonizált szabályokkal összhangban kerül sor, továbbá
hogy e projektek nem eredményezik a kibocsátáscsökken
tések többszörös számítását, illetve nem akadályozzák a
közösségi rendszer hatályának kiterjesztését vagy a közös
ségi rendszer hatálya alá nem tartozó, a kibocsátások csök
kentésére
irányuló
szakpolitikai
intézkedések
meghozatalát.

(44)

Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket
a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlá
sára vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999.
június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (1) összhang
ban kell elfogadni.

(45)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja az „új
belépők” meghatározásának harmonizálására, a kibocsátási
egységek árverés útján való értékesítésére, a kibocsátási
egységeknek a Közösség egészére kiterjedő átmeneti kiosz
tására, az egyes bemutatóprojektek kiválasztására vonat
kozó kritériumok és eljárások meghatározására, a
szénszivárgás jelentős kockázatának kitett ágazatok és alá
gazatok listájának összeállítására, az egységek felhasználá
sára, a kibocsátások nyomon követésére, jelentésére és
hitelesítésére, az új belépőkre vonatkozó szabályok harmo
nizálására, továbbá a hitelesítők akkreditációjára és a pro
jektekkel kapcsolatos harmonizált végrehajtási szabályokra
vonatkozó intézkedéseket, valamint hogy kiigazítson egyes
mellékleteket. Mivel ezen intézkedések általános hatályúak
és a 2003/87/EK irányelv nem alapvető fontosságú eleme
inek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem
alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azo
kat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással
összhangban kell elfogadni.

(46)

A 2003/87/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani
kell.

(47)

Célszerű előírni azon rendelkezések korai átültetését, ame
lyek a közösségi rendszer 2013-tól kezdődő, felülvizsgált
működését készítik elő.

(48)

A 2008 és 2012 közötti kereskedelmi időszak megfelelő
lezárása érdekében a 2004/101/EK (2) és a 2008/101/EK
irányelvvel (3) és a 219/2009/EK rendelettel (4) módosított
2003/87/EK irányelv rendelkezéseit továbbra is alkalmazni
kell anélkül, hogy az érintené a Bizottság azon lehetőségét,

(1) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
(2) Az Európai Parlament és a tanács 2004/101/EK irányelve (2004. októ
ber 27.) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen
belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK
irányelvnek a Kiotói Jegyzőkönyv projekt-mechanizmusára tekintettel
történő módosításáról (HL L 338., 2004.11.13., 18. o.).
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/101/EK irányelve (2008.
november 19.) a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszeré
nek a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosí
tásáról (HL L 8., 2009.1.13., 3. o.).
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hogy elfogadja a közösségi rendszer 2013-tól kezdődő,
felülvizsgált működéséhez szükséges intézkedéseket.
(49)

Ezt az irányelvet a Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt
rendelkezésekre figyelemmel kell alkalmazni.

(50)

Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és
figyelembe veszi különösen az Európai Unió alapjogi char
tájában elismert elveket.

(51)

Mivel ezen irányelv céljait a tagállamok nem tudják kielé
gítően megvalósítani, és ezért ezek léptékük és hatásuk
miatt közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közös
ség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben
foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem
lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(52)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi
megállapodás (5) 34. pontjával összhangban a tagállamo
kat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára, illetve a
Közösség érdekében – készítsenek táblázatokat, amelyek
ben a lehető legpontosabban bemutatják az irányelv és az
azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e
táblázatokat tegyék közzé,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
A 2003/87/EK irányelv módosításai
A 2003/87/EK irányelv a következőképpen módosul:
1.

A 1. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:
„Ez az irányelv rendelkezik továbbá arról, hogy a veszélyes
éghajlatváltozás elkerüléséhez tudományos alapon szüksé
gesnek tartott csökkentéshez való hozzájárulás érdekében
fokozni kell az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentését.
Ez az irányelv rendelkezéseket határoz meg továbbá a
20 %-ot meghaladó, szigorúbb közösségi csökkentési kötele
zettségvállalás értékeléséről és megvalósításáról, amelyeket az
üvegházhatású gázkibocsátás 9. cikk szerint előírtakat meg
haladó csökkentéséhez vezető, éghajlatváltozásról szóló
nemzetközi megállapodás Közösség általi jóváhagyását köve
tően kell alkalmazni, ahogyan azt a 2007. márciusi Európai
Tanács által jóváhagyott, 30 %-os kötelezettségvállalás is
tükrözi.”

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 219/2009/EK rendelete (2009. már
cius 11.) a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó
egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági
eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti
kiigazításáról – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljá
ráshoz történő hozzáigazítás – Második rész (HL L 87., 2009.3.31.,
109. o.).
(5) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.
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kibocsátást eredményez, csak az üzemeltető számára az ille
tékes hatóság által az 5. és 6. cikkel összhangban kiállított
engedély birtokában, vagy abban az esetben, ha a létesít
ményt a 27. cikknek megfelelően kivették a közösségi rend
szer hatálya alól. Ez a rendelkezés a 24. cikk alapján
kiválasztott létesítményekre is vonatkozik.”

A 3. cikk a következőképpen módosul:
a)

a c) pont helyébe a következő szöveg lép:
„c) »üvegházhatású gázok«: a II. mellékletben felsorolt
gázok és a légkör azon természetes és emberi tevé
kenységből származó gáznemű alkotóelemei, ame
lyek elnyelik, majd újra kibocsátják az infravörös
sugárzást;”

b)

2009.6.5.

6.

Az 5. cikk d) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„d) a 14. cikkben előírt rendeletekkel összhangban a kibo
csátások nyomon követése és bejelentése céljából terve
zett intézkedések.”

a h) pont helyébe a következő szöveg lép:
„h) »új belépő«:
–

–

–

c)

olyan, az I. mellékletben felsoroltak közül egy
vagy több tevékenységet folytató létesítmény,
amely első alkalommal 2011. június 30. után
szerzett üvegházhatású gáz kibocsátására
vonatkozó engedélyt,

7.

a)

b)

olyan, az I. mellékletben felsoroltak közül egy
vagy több tevékenységet vagy a 24. cikk (1)
vagy (2) bekezdése értelmében a közösségi
rendszerbe felvett valamely tevékenységet foly
tató létesítmény, amelyet 2011. június 30. után
jelentős mértékben bővítettek, e bővítés
tekintetében.”;
8.

A 3c. cikk (2) bekezdésében a „11. cikk (2) bekezdése” kife
jezés helyébe a „13. cikk (1) bekezdése” kifejezés lép;

4.

A 3g. cikkben „a 14. cikk alapján elfogadott iránymutatások”
kifejezés helyébe „a 14. cikkben említett rendelet” kifejezés
lép.

5.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„4. cikk
Üvegházhatású gázra vonatkozó kibocsátási engedélyek
A tagállamok biztosítják, hogy 2005. január 1-jétől semmi
lyen létesítmény nem folytat az I. mellékletben felsorolt olyan
tevékenységet, amely egy ahhoz kapcsolódó, meghatározott

Az 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„7. cikk
A létesítményeket érintő változások
Az üzemeltető értesíti az illetékes hatóságot bármely, a léte
sítmény jellegének vagy működésének megváltoztatására és a
létesítmény bővítésére, illetve teljesítményének jelentős csök
kentésére irányuló olyan tervéről, amelyhez az üvegházha
tású gáz kibocsátására vonatkozó engedély módosítására van
szükség. Ahol szükséges, az illetékes hatóság módosítja az
engedélyt. Ha változik a létesítmény üzemeltetője, az illeté
kes hatóság módosítja az engedélyt az új üzemeltető nevé
nek és címének beillesztésével.”

»villamosenergia-termelő«: olyan létesítmény, amely
2005. január 1-jén vagy azt követően harmadik
felek számára történő értékesítésre szánt villamos
energiát termelt, és amelyben az I. mellékletben fel
sorolt tevékenységek közül kizárólag »tüzelőanya
gok égetését« végzik.”

3.

a (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„c) a 14. cikkben említett rendelet szerinti követelmé
nyeknek eleget tevő nyomonkövetési terv. A tagál
lamok engedélyezhetik az üzemeltetők számára a
nyomonkövetési terv módosítását az engedély vál
toztatása nélkül. Az üzemeltetők az illetékes ható
ság elé jóváhagyásra benyújtják a módosított
nyomonkövetési terveket.”

„t) »égetés«: tüzelőanyagok oxidálása függetlenül az e
folyamat révén előállított hő-, elektromos vagy
mechanikai energia felhasználási módjától, valamint
az ehhez közvetlenül kapcsolódó valamennyi tevé
kenység, beleértve a hulladékgázok tisztítását;
u)

a (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:
„Az illetékes hatóság az üvegházhatású gázok kibocsá
tására feljogosító engedélyt legalább ötévente felülvizs
gálja, és megteszi a szükséges módosításokat.”;

a 24. cikk (1) vagy (2) bekezdése értelmében a
közösségi rendszerbe felvett tevékenységet első
alkalommal folytató létesítmény, vagy

a cikk a következő pontokkal egészül ki:

A 6. cikk a következőképpen módosul:

9.

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„9. cikk
Közösségi kibocsátásiegység-mennyiség
A 2013-tól kezdve közösségi szinten évente kiadható
kibocsátásiegység-mennyiség a 2008 és 2012 közötti idő
szak közepétől kezdve lineárisan csökken. A szóban forgó
mennyiség a 2008 és 2012 közötti időszakra vonatkozó
nemzeti kiosztási tervekről elfogadott bizottsági határoza
tokkal összhangban a tagállamok által kiadott kibocsátási
egységek átlagos évi teljes mennyiségéhez viszonyítva
1,74 %-os lineáris tényező szerint csökken.
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A Bizottság – a 2008 és 2012 közötti időszakra vonatkozó
nemzeti kiosztási tervekről elfogadott bizottsági határoza
tokkal összhangban a tagállamok által kiadott vagy kiadandó
teljes mennyiségek alapján – 2010. június 30-ig közzéteszi a
2013. évre vonatkozó kibocsátási egységek közösségi szintű
abszolút mennyiségét.
A Bizottság a lineáris tényezőt felülvizsgálja, és adott esetben
2020-tól javaslatot nyújt be az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak annak érdekében, hogy legkésőbb 2025-ben hatá
rozatot lehessen elfogadni.”
10. Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

„9a. cikk

11. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„10. cikk
Kibocsátási egységek értékesítése árverés útján
(1) A tagállamok 2013-tól kezdődően a 10a. és 10c. cik
kel összhangban ingyenesen ki nem osztott valamennyi kibo
csátási egységet árverés útján értékesítik. 2010. december
31-ig a Bizottság meghatározza és közzéteszi az árverésre
bocsátandó kibocsátási egységek becsült mennyiségét.
(2) Az egyes tagállamok által árverés útján értékesítendő
teljes kibocsátásiegység-mennyiség a következő részekből
tevődik össze:
a)

az árverés útján értékesítendő teljes kibocsátásiegységmennyiség 88 %-át olyan arányban kell szétosztani a
tagállamok között, hogy az megegyezzen az adott tag
állam közösségi rendszerbeli hitelesített kibocsátásai
részarányával a 2005. évre vagy a 2005–2007 időszak
átlagára vonatkozóan – amelyik ezek közül a
legmagasabb;

b)

az árverés útján értékesítendő teljes kibocsátásiegységmennyiség 10 %-át – a Közösségen belüli szolidaritás és
gazdasági növekedés céljára tekintettel – bizonyos tagál
lamok között kell szétosztani oly módon, hogy a tagál
lamnak árverés útján történő értékesítés céljára az
a) pont alapján jutó kibocsátásiegység-mennyiség a IIa.
mellékletben előírt százalékokkal megemelkedik;
valamint

c)

az árverezendő teljes kibocsátásiegység-mennyiség
2 %-át azon tagállamok között kell kiosztani, amelyek
üvegházhatású gázkibocsátása 2005-ben legalább 20 %kal alacsonyabb volt, mint a Kiotói Jegyzőkönyv alapján
rájuk vonatkozó bázisévben. Ennek a százalékos
mennyiségnek az érintett tagállamok részére történő
kiosztását a IIb. melléklet tartalmazza.

A közösségi kibocsátásiegység-mennyiség kiigazítása
(1)
A kibocsátási egységek 2013. január 1-jétől kiadandó
mennyiségét a 2008 és 2012 közötti időszakban a közösségi
rendszerben a 24. cikk (1) bekezdése értelmében részt vevő
létesítmények tekintetében ki kell igazítani oly módon, hogy
tükrözze az e létesítmények tekintetében a közösségi rend
szerbe való bekapcsolódásuk időszakában kiadott kibocsátási
egységek átlagos éves mennyiségének a 9. cikkben előírt line
áris tényezővel módosított értékét.
(2)
A közösségi rendszerbe csak 2013-tól bekapcsolódó,
az I. mellékletben felsorolt tevékenységeket folytató létesít
mények tekintetében a tagállamok biztosítják, hogy e létesít
mények üzemeltetői a megfelelő illetékes hatóságnak kellően
megalapozott és független hitelesítő által hitelesített kibocsá
tásadatokat nyújtsanak be annak érdekében, hogy ezeket az
adatokat a kiadandó közösségi kibocsátási egységek mennyi
ségének kiigazítása során figyelembe lehessen venni.
Ezeket az adatokat – a 14. cikk (1) bekezdése alapján elfoga
dott rendelkezésekkel összhangban – 2010. április 30-ig kell
a megfelelő illetékes hatóságnak benyújtani.
Ha a benyújtott adatok kellően megalapozottak, az illetékes
hatóság erről 2010. június 30-ig értesíti a Bizottságot; ennek
alapján a 9. cikkben előírt lineáris tényezővel kiigazított, kia
dandó kibocsátásiegység-mennyiséget megfelelően ki kell iga
zítani. A CO2-n kívüli egyéb üvegházhatású gázokat
kibocsátó létesítmények esetében az illetékes hatóság a léte
sítmény kibocsátáscsökkentési potenciáljának megfelelően
alacsonyabb kibocsátásmennyiséget jelenthet be.
(3)
A Bizottság az (1) és a (2) bekezdés szerint kiigazított
mennyiségeket 2010. szeptember 30-ig közzéteszi.
(4)
Azon létesítmények tekintetében, amelyek a 27. cik
kel összhangban kikerülnek a közösségi rendszer alól, a
2013. január 1-jétől kiadandó kibocsátási egységeknek a
Közösség egészére kiterjedő mennyiségét lefelé kell kiigazí
tani oly módon, hogy az tükrözze az e létesítmények 2008 és
2010 közötti időszakban hitelesített éves átlagos kibocsátá
sának a 9. cikkben előírt lineáris tényezővel módosított
értékét.”

L 140/71

Az a) pont alkalmazásában azon tagállamok részesedését,
amelyek 2005-ben nem vettek részt a közösségi rendszerben,
a 2007. évi hitelesített kibocsátásadatokból kell kiszámítani.
A b) és c) pontban említett százalékokat szükség szerint ará
nyosan ki kell igazítani oly módon, hogy az elosztás mértéke
10 %, illetve 2 % legyen.
(3)
A kibocsátási egységeik elárverezéséből származó
bevételek felhasználásáról a tagállamok határoznak. A kibo
csátási egységek (2) bekezdésben említett, árverés útján tör
ténő értékesítéséből származó bevételek – beleértve a
(2) bekezdés b) és c) pontja alapján megvalósuló értékesí
tésből származó valamennyi bevételt is –, vagy e bevételek
értékével megegyező összeg legalább 50 %-át az alábbi célok
egyikére vagy közülük többre kell felhasználni:
a)

az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére, ideértve
a Globális Energiahatékonysági és Megújuló Energia
Alapnak, valamint a poznani éghajlatváltozási konferen
cián (COP 14 and COP/MOP 4) elindított Alkalmazko
dási Alapnak nyújtott hozzájárulást is, az
éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra, vala
mint a kibocsátáscsökkentést és az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés, valamint
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demonstrációs projektek finanszírozására, ideértve az
európai stratégiai energiatechnológiai tervben és az euró
pai technológiai platformokban szereplő kezdeménye
zésekben való részvételt is;
b)

c)

d)

e)

a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiaterme
lés fejlesztésére a Közösség azon vállalásának teljesítése
céljából, hogy 2020-ra 20 %-ban megújuló forrásból
származó energiát fog felhasználni, továbbá a biztonsá
gos és fenntartható alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaságra való áttérést előmozdító egyéb technológiák
kifejlesztésére, valamint a Közösség azon vállalása telje
sítésének elősegítésére, hogy 2020-ig az energiahaté
konyságot 20 %-kal növeli;
az erdőirtás elkerülését, valamint az erdőtelepítés és az
erdők újratelepítésének fokozását célzó intézkedésekre
az éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi megállapo
dást ratifikáló fejlődő országokban; technológiák átadá
sára és az éghajlatváltozás ezen országokra gyakorolt
kedvezőtlen
hatásaihoz
való
alkalmazkodás
előmozdítására;
a Közösségben megvalósuló erdősítés révén történő
CO2-megkötésre;
a különösen a szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből,
valamint számos ipari ágazatból és alágazatból szár
mazó CO2 környezeti szempontból biztonságos elkülö
nítésére
és
geológiai
tárolására,
harmadik
országokban is;

f)

az alacsony kibocsátású közlekedésre és tömegközle
kedési eszközökre történő átállás ösztönzésére;

g)

az energiahatékonysággal és a tiszta energiákkal kapcso
latos kutatás és fejlesztés finanszírozására az irányelv
hatálya alá tartozó iparágakban;

h) olyan intézkedésekre, amelyek az energiahatékonyság és
a hőszigetelés javítására, vagy a kis és közepes jövedelmű
háztartások szociális aspektusainak kezelését célzó pénz
ügyi támogatások biztosítására irányulnak;
i)

a közösségi rendszer igazgatásával kapcsolatos admi
nisztrációs költségekre.

A tagállamok akkor teljesítették az e bekezdésben meghatá
rozott rendelkezéseket, ha az első albekezdésben megállapí
tott célok megvalósítására a fejlődő országokra is kiterjedő
adózási és pénzügyi támogatási politikát vagy a pénzügyi
támogatást növelő belső szabályozási politikát működtetnek
és hajtanak végre a kibocsátási egységek (2) bekezdés szerinti
elárverezéséből származó bevételekkel egyenértékű összeg
legalább 50 %-ának megfelelő értékben – beleértve a kibocsá
tási egységeknek a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti elár
verezéséből származó valamennyi bevételt is.
A tagállamok a 280/2004/EK határozat értelmében benyúj
tott jelentéseikben tájékoztatják a Bizottságot a bevételek
felhasználásáról és az e bekezdésnek megfelelően hozott
intézkedésekről.

2009.6.5.

(4) A Bizottság 2010. június 30-ig rendeletet fogad el az
árverések nyílt, átlátható, összehangolt és megkülönbözte
tésmentes lefolytatása érdekében az árverések időzítéséről,
adminisztrálásáról és egyéb vonatkozásairól. Ennek érdeké
ben a folyamatnak kiszámíthatónak kell lennie, különösen az
árverések időzítése, ütemezése, valamint a rendelkezésre
bocsátandó kibocsátási egységek becsült mennyisége
tekintetében.
Az árveréseket úgy kell megszervezni, hogy:
a)

az üzemeltetők és különösen a közösségi rendszer hatá
lya alá tartozó kis- és középvállalkozások teljes mérték
ben, igazságos és méltányos alapon részt vehessenek
rajtuk;

b)

minden résztvevő egyidejűleg jusson hozzá ugyanazon
információkhoz, és a résztvevők ne akadályozzák az
árverés lefolytatását;

c)

az árverés megszervezése és az azon való részvétel költ
séghatékony legyen és ne okozzon indokolatlan admi
nisztrációs kiadásokat; valamint

d)

a kis kibocsátók számára hozzáférést biztosítson a kibo
csátási egységekhez.

Az ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel tör
ténő módosítására irányuló ezen intézkedést a 23. cikk
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
A tagállamok minden árverésről jelentést készítenek az árve
rési szabályok megfelelő végrehajtását illetően, különös
tekintettel a tisztességes és nyílt hozzáférés, az átláthatóság,
az árképzés, valamint a technikai és működési vonatkozások
szempontjaira. E jelentéseket az árverést követő egy hónapon
belül kell benyújtani, és azokat a Bizottság honlapján
közzéteszik.
(5) A Bizottság nyomon követi az európai karbonpiac
működését. A Bizottság minden évben jelentést nyújt be az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a karbonpiac működé
séről, beleértve az árverések végrehajtását, a likviditást és a
kereskedelem nagyságrendjét. Szükség esetén a tagállamok
biztosítják, hogy minden vonatkozó információt legalább két
hónappal a jelentés Bizottság általi elfogadása előtt benyújta
nak a Bizottságnak.”
12. Az irányelv a következő cikkel egészül ki:
„10a. cikk
A harmonizált ingyenes kiosztás közösségi szintű
átmeneti szabályai
(1)
A Bizottság 2010. december 31-ig közösségi szintű,
teljes mértékben harmonizált végrehajtási intézkedéseket
fogad el a kibocsátási egységek a (4), az (5), a (7) és a
(12) bekezdésben említett kiosztására vonatkozóan, ideértve
a (19) bekezdés harmonizált alkalmazásához szükséges bár
mely rendelkezést is.
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Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegé
szítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedéseket a
23. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabá
lyozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
Az első albekezdésben előírt intézkedések lehetőség szerint
közösségi szintű előzetes referenciaértékeket határoznak meg
annak biztosítására, hogy a kiosztás módja ösztönözze az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és az
energiafelhasználás tekintetében hatékony műszaki megoldá
sokat, figyelembe véve a leghatékonyabb műszaki megoldá
sokat, a helyettesítő megoldásokat, az alternatív termelési
folyamatokat, a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést, a
hulladékgázokból való hatékony energia-visszanyerést, a
biomassza-használatot, valamint a CO2 elkülönítését és táro
lását, amennyiben rendelkezésre állnak ilyen létesítmények,
továbbá az intézkedések nem ösztönöznek a kibocsátás
növelésére. Villamosenergia-termelés kapcsán ingyenesen
nem osztható ki kibocsátási egység, a 10c. cikk hatálya alá
tartozó esetek és a hulladékgázokból előállított villamos ener
gia kivételével.
Az egyes ágazatokban és alágazatokban a referenciaértéke
ket elviekben a termékek – és nem a ráfordítások – alapján
kell kiszámítani, az üvegházhatású gázkibocsátás csökkenté
sének és az energiahatékonysági megtakarításnak az érintett
ágazat vagy alágazat termelési folyamata során való maxima
lizálása érdekében.
Az egyes ágazatokra és alágazatokra vonatkozó előzetes refe
renciaértékek rögzítésére szolgáló elvek meghatározása során
a Bizottság konzultál az érdekelt felekkel, köztük az érintett
ágazatokkal és alágazatokkal.
Azt követően, hogy a Közösség olyan nemzetközi éghajlat
változási megállapodást hagy jóvá, amely az üvegházhatású
gázok tekintetében a Közösségben megvalósulóval összemér
hető mértékű kibocsátáscsökkentésekre kötelez, a Bizottság a
fenti intézkedéseket felülvizsgálja annak érdekében, hogy
ingyenes kiosztásra csak akkor kerülhessen sor, ha az a meg
állapodásra figyelemmel teljes mértékben indokolt.
(2)
Az egyes ágazatokra vonatkozó előzetes referenciaér
tékek meghatározására szolgáló elvek rögzítése során a kiin
dulópontot az ágazat vagy alágazat közösségi létesítményei
leghatékonyabb 10 %-ának 2007–2008 közötti átlagteljesít
ménye adja. A Bizottság konzultál az érdekelt felekkel, köz
tük az érintett ágazatokkal és alágazatokkal.
A 14. és a 15. cikk értelmében elfogadott rendeletek az elő
zetes referenciaértékek meghatározása céljából harmonizált
szabályokat alakítanak ki a termeléssel kapcsolatos üvegház
hatású gázkibocsátás nyomon követésére, jelentésére és
ellenőrzésére.
(3)
A (4) és (8) bekezdésre is figyelemmel és a 10c. cikkre
tekintet nélkül nem részesülhetnek ingyenes kiosztásban a
villamosenergia-termelők, a szén-dioxid elkülönítését szol
gáló létesítmények, a szén-dioxid szállítására szolgáló csőve
zetékek és a szén-dioxid tárolóhelyek.
(4)
Ingyenes kiosztásban részesül a távfűtés és a
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy hatásfokú kapcsolt
energiatermelés a gazdaságilag indokolt módon, kereslet kie
légítése céljából folytatott hőtermelés vagy hűtési szolgálta
tások tekintetében. 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.
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(5) A (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó, és nem új
belépő létesítmények részére kiosztandó kibocsátásiegységmennyiség kiszámításának alapját képező éves maximális
kibocsátásiegység-mennyiség nem haladhatja meg az aláb
biak összegét:
a)

a 9. cikknek megfelelően meghatározott teljes éves
közösségi kibocsátásiegység-mennyiség megszorozva
a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó létesítmények
ből származó kibocsátásoknak a 2008 és 2012
közötti időszakban a közösségi rendszer hatálya alá
tartozó létesítményekből származó, 2005 és 2007
közötti teljes hitelesített átlagkibocsátásában képviselt
részarányával; és

b)

a közösségi rendszerbe csak 2013-tól tartozó, a
(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó létesítményekből
származó, 2005 és 2007 közötti teljes hitelesített éves
átlagkibocsátás, kiigazítva a 9. cikkben említett lineáris
tényezővel.

Szükség esetén egységes, ágazatközi korrekciós tényezőt kell
alkalmazni.
(6) A tagállamok emellett azon ágazatok vagy alágazatok
számára, amelyekről megállapítást nyert, hogy a
villamosenergia-árakban megjelenő, üvegházhatású gázkibo
csátással kapcsolatos költségeik miatt jelentősen érinti őket a
szénszivárgás kockázata, pénzügyi intézkedéseket is elfogad
hatnak e költségek kompenzálása érdekében, amennyiben a
pénzügyi intézkedések összeegyeztethetőek az állami támo
gatásokra alkalmazandó és az e területen a jövőben elfoga
dandó szabályokkal.
Ezen intézkedések alapját az egységnyi előállított termékre
jutó közvetett CO2-kibocsátásra megállapított előzetes refe
renciaértékeknek kell képeznie. Az előzetes referenciaértéke
ket egy adott ágazatra vagy alágazatra vonatkozóan kell
kiszámítani az egységnyi terméknek a leghatékonyabb elér
hető technológiával történő előállításához felhasznált
villamosenergia-fogyasztás és az áramtermelés releváns euró
pai összetételének CO2-kibocsátása alapján.
(7)
A 2013-tól 2020-ig terjedő időszakban a 9. és a 9a.
cikkel
összhangban
meghatározott
közösségi
kibocsátásiegység-mennyiség öt százalékát el kell különí
teni az új belépők részére; az új belépőknek az e cikk
(1) bekezdése értelmében elfogadott szabályokkal összhang
ban összesen legfeljebb ennyi kibocsátási egység osztható ki.
A tagállamok a 10. cikk (2) bekezdésével, a részletes szabá
lyok és az időzítés vonatkozásában a 10. cikk (4) bekezdésé
vel, valamint a vonatkozó végrehajtási intézkedésekkel
összhangban árverés útján értékesítik a közösségi tartalékban
lévő azon kibocsátási egységeket, amelyeket a 2013 és 2020
közötti időszakban sem új belépőknek nem osztottak ki, sem
e cikk (8), (9) vagy (10) bekezdése szerint nem használtak fel,
figyelembe véve, hogy az egyes tagállamokban működő léte
sítmények milyen mértékben részesültek e tartalékból.
A kiosztandó mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris ténye
zővel ki kell igazítani.
Villamosenergia-termelés céljából új belépőknek nem oszt
ható ki ingyenesen kibocsátási egység.
2010. december 31-ig harmonizált szabályokat kell elfo
gadni az »új belépő« fogalommeghatározásának alkalmazá
sára, különösen a »jelentős bővítés« fogalommeghatározása
tekintetében.
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Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegé
szítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a
23. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabá
lyozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(8)
Az új belépők tartalékában legfeljebb 300 millió kibo
csátási egységnek 2015. december 31-ig rendelkezésre kell
állnia legfeljebb 12, a CO2 környezetvédelmi szempontból
biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására (CCS) irá
nyuló kereskedelmi demonstrációs projekt kidolgozásának és
működtetésének előmozdítására, valamint a megújuló ener
gia termelésére alkalmazott innovatív technológiák demonst
rációs projektjei számára, az EU területén.

A kibocsátási egységeket olyan demonstrációs projektek
támogatására kell rendelkezésre bocsátani, amelyek a gazda
ságilag még nem életképes CET-technológiák és megújuló
energiát hasznosító technológiák széles skálájának a földraj
zilag egyenletesen elhelyezkedő fejlesztésére irányulnak.
Odaítélésük a szén-dioxid-kibocsátások hitelesített elkerülé
sétől függ.

A projekteket a tudásmegosztás követelményét is magukban
foglaló objektív és átlátható feltételek alapján választják ki. E
feltételeket és rendelkezéseket a 23. cikk (3) bekezdésében
említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
sal összhangban kell elfogadni, és nyilvánosságra kell hozni.

Kibocsátási egységeket kell elkülöníteni a harmadik albekez
désben meghatározott feltételeknek eleget tevő projektek szá
mára. E projektekhez a tagállamok nyújtanak támogatást,
amely kiegészíti a létesítmény üzemeltetője által nyújtott
jelentős társfinanszírozást. A projektekhez emellett az érin
tett tagállamok és egyéb eszközök is társfinanszírozást nyújt
hatnak. E bekezdés mechanizmusa révén nem részesülhet
támogatásban olyan projekt, amely az e célra rendelkezésre
álló összes kibocsátási egység 15 %-át meghaladó kibocsátás
sal jár. E kibocsátási egységeket a (7) bekezdés szerint kell
figyelembe venni.

(9)
Litvánia – amely a 2003-as csatlakozási szerződéshez
fűzött 4., az ignalinai atomerőműről szóló jegyzőkönyv
1. cikke alapján vállalta, hogy 2009. december 31-ig bezárja
az ignalinai atomerőmű 2. blokkját – amennyiben teljes hite
lesített kibocsátása a közösségi rendszerben 2013 és 2015
közötti időszakban meghaladja a litvániai villamoserőművek
számára az adott időszakban biztosított ingyenes egységek
nek, és a 2013–2020 közötti időszakban a Litvánia által elár
verezendő egységek háromnyolcadának összegét, a 10. cikk
(4) bekezdésében hivatkozott rendelettel összhangban egysé
geket igényelhet az új belépő tartalékból. Az egységek maxi
mális összege megegyezik az adott időszakra vonatkozó
többletkibocsátással,
amennyiben
a
többlet
a
villamosenergia-termelés megnövekedett kibocsátásainak
tudható be, levonva ebből azt a mennyiséget, amellyel e
tagállamban a kiosztás meghaladta a 2008 és 2012 közötti
időszakban a közösségi rendszerben az adott időszakra Lit
vánia számára hitelesített kibocsátásokat. E kibocsátási egy
ségeket a (7) bekezdés szerint kell figyelembe venni.
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(10) Azon tagállamok, amelyek elektromos hálózata kap
csolódik Litvániához, és amelyek 2007-ben saját fogyasztásra
szánt, hazai villamosenergia-fogyasztásuk több mint 15 %-át
Litvániából importálták, és amelyek kibocsátása annak
köszönhetően növekedett meg, hogy új erőműveket létesítet
tek, a (9) bekezdést értelemszerűen alkalmazhatják az abban
hivatkozott feltételekkel.
(11) A 10b. cikk rendelkezéseire is figyelemmel az e cikk
(4)–(7) bekezdése értelmében 2013-ban ingyenesen kiosztott
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) bekezdésben előírt
intézkedésekkel összhangban meghatározott mennyiség
80 %-ának kell megfelelnie. Ezt követően az ingyenesen
kiosztott mennyiséget évente mindig azonos mennyiséggel
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra 30 %-ot érjen el, majd
2027-re megszűnjön az ingyenes kiosztás.
(12)
A 10b. cikkre is figyelemmel, 2013-ban, majd azt
követően 2020-ig minden évben a szénszivárgás kockázatá
nak jelentős mértékben kitett ágazatokban vagy alágazatok
ban működő üzemeltetők az (1) bekezdésben hivatkozott
rendelkezésekkel összhangban meghatározott mennyiség
100 %-a erejéig ingyenes kiosztásban részesülhetnek az
(1) bekezdésnek megfelelően.
(13) A Bizottság 2009. december 31-ig, majd azt köve
tően ötévente a (14)–(17) bekezdésekben meghatározott fel
tételek alapján, az Európai Tanáccsal való egyeztetést
követően meghatározza a (12) bekezdés hatálya alá tartozó
ágazatok vagy alágazatok listáját.
A Bizottság minden évben saját kezdeményezésére vagy vala
mely tagállam kérésére az első bekezdésben említett listát
további ágazatokkal vagy alágazatokkal egészítheti ki,
amennyiben elemző jelentés igazolja, hogy ezen ágazat vagy
alágazat a tevékenységére alapvetően kiható változás követ
keztében megfelel a (14)–(17) bekezdésben szereplő
feltételeknek.
E cikk végrehajtásának céljából a Bizottságnak konzultálnia
kell a tagállamokkal, az érintett ágazatokkal és alágazatokkal
és más érdekelt felekkel.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegé
szítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a
23. cikk (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel tör
ténő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell
elfogadni.
(14) A (12) bekezdésben említett ágazatok vagy alágaza
tok meghatározása érdekében a Bizottság közösségi szinten
felméri, hogy a megfelelő bontási szinten az ágazatnak vagy
alágazatnak milyen mértékben van lehetősége arra, hogy a
szükséges kibocsátási egységek közvetlen költségét és az
irányelv végrehajtásából eredő magasabb villamosenergiaárak közvetett költségeit a termékárakban megjelenítse anél
kül, hogy ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxidkibocsátás szempontjából kevésbé hatékony létesítményekkel
szemben jelentős piaci részesedést veszítene. E felmérések
alapját az EU az éghajlatváltozásra és megújuló energiára
vonatkozó 2020-as célkitűzéseire irányuló végrehajtási intéz
kedéscsomaghoz csatolt bizottsági hatásvizsgálat, és az egyes
ágazatokra vagy alágazatokra vonatkozóan a legutóbbi
három évből származó, rendelkezésre álló kereskedelmi, ter
melési és hozzáadott értékre vonatkozó adatoknak megfele
lően megállapított, átlagos szén-dioxid-ár képezi.
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(15)
Egy ágazat vagy alágazat akkor tekinthető a szénszi
várgás kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak, ha:
a)

b)

az ezen irányelv végrehajtásából eredő közvetlen és köz
vetett többletkiadások a termelési költségeknek a bruttó
hozzáadott érték arányában mérve jelentős mértékű, leg
alább 5 %-os növekedését eredményezik; valamint
a harmadik országokkal folytatott kereskedelem intenzi
tása, azaz a harmadik országokba irányuló kivitel és a
harmadik országokból származó behozatal összértéké
nek és a közösségi piac összméretének (az éves forgalom
és a harmadik országokból történő teljes behozatal
összegének) hányadosa 10 % fölött van;

(16)
A (15) bekezdés sérelme nélkül egy ágazat vagy alá
gazat akkor is a szénszivárgás kockázatának jelentős mérték
ben kitett ágazatnak tekinthető, ha:
a)

b)

az ezen irányelv végrehajtásából eredő közvetlen vagy
közvetett többletkiadások a termelési költségeknek a
bruttó hozzáadott érték arányában mérve rendkívül
nagymértékű, legalább 30 %-os növekedését eredménye
zik, vagy
a harmadik országokkal folytatott kereskedelem intenzi
tása, azaz a harmadik országokba irányuló kivitel és a
harmadik országokból származó behozatal összértéké
nek és a közösségi piac összméretének (az éves forgalom
és a harmadik országokból történő teljes behozatal
összegének) hányadosa 30 % fölött van.

(17)
A 13. cikkben említett listát – a vonatkozó adatok
megléte esetén – az alábbi feltételek figyelembevételével meg
valósuló minőségi értékelést követően ki lehet egészíteni:
a)

b)

c)

milyen mértékben van lehetősége az adott ágazatban
és/vagy alágazatban működő egyes létesítményeknek –
például a leghatékonyabb műszaki megoldások alkalma
zásával – a kibocsátási szintek vagy a villamosenergiafogyasztás csökkentésére, figyelembe véve adott esetben
a termelési költségeknek a vonatkozó beruházásból
eredő növekedését is;
jelenlegi és várható piaci jellemzők, beleértve azt az ese
tet is, amikor a kereskedelemtől való függőség vagy a
közvetlen vagy közvetett költségek növekedése megkö
zelíti a (16) bekezdésben említett küszöbértéket;
a haszonkulcs, mint a hosszú távú beruházási vagy átte
lepítési döntések lehetséges mutatója.

(18)
A 13. cikkben említett listát – vonatkozó adatok
megléte esetén – az alábbiak figyelembevételét követően
határozzák meg:
a)

a szénátszivárogatás veszélyének vélhetően kitett ágaza
tokban vagy alágazatokban a termékek világviszonylat
ban jelentős részét előállító harmadik országok milyen
mértékben kötelezik el magukat az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentése mellett a vonatkozó ágaza
tokban vagy alágazatokban a közösségihez hasonló idő
kereten belül és mértékben, és

b)

L 140/75

az ezen országokban található létesítmények karbonha
tékonyságának a közösségi létesítmények hatékonyságá
val való összehasonlíthatóságának mértéke.

(19) Nem részesülhet ingyenes kiosztásban olyan létesít
mény, amely beszüntette működését, kivéve, ha az üzemel
tető az illetékes hatóságnak bizonyítja, hogy az e létesítmény
tekintetében meghatározott és ésszerű időtartamon belül
újrakezdi a termelést. Működésüket beszüntetett létesítmény
eknek kell tekinteni azon létesítményeket, amelyek üvegház
hatású gáz kibocsátására vonatkozó engedélye lejárt, vagy azt
visszavonták, vagy azon létesítményeket, amelyek tekinteté
ben a működés vagy a működés újrakezdése műszakilag
lehetetlen.
(20)
A Bizottság az (1) bekezdés értelmében elfogadott
intézkedések keretében a működésüket részben beszüntető,
vagy teljesítményüket jelentős mértékben csökkentő létesít
mények meghatározására, valamint a számukra ennek meg
felelően ingyenesen kiosztható kibocsátási egységek
szintjének kiigazítására irányuló intézkedéseket is hoz.
10b. cikk
Intézkedések
egyes
energiaigényes
támogatására szénszivárgás esetén

iparágak

(1) A Bizottság 2010. június 30-ig – a nemzetközi tárgya
lások eredményére és ezen eredményeknek az üvegházhatású
gázkibocsátás globális mérséklésére gyakorolt hatására figye
lemmel, valamennyi érintett szociális partnerrel folytatott
konzultációt követően – elemző jelentést nyújt be az Euró
pai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli azon,
energiaigényes ágazatok és alágazatok helyzetét, amelyekben
előzetes megállapítások alapján nagy a szénszivárgás kocká
zata. A Bizottság a jelentés kíséretében megfelelő javaslatot
terjeszt elő, amely az alábbiakat tartalmazhatja:
a)

az érintett ágazatok vagy alágazatok részére a 10a. cikk
alapján térítés nélkül kiosztandó kibocsátásiegységmennyiség részarányának kiigazítása;

b)

a 10a. cikknek megfelelően meghatározott ágazatokban
vagy alágazatokban előállított termékek importőreinek a
közösségi rendszerbe való bevonása;

c)

a szénszivárgás hatásának értékelése a tagállamok ener
giabiztonsága tekintetében, különös tekintettel arra a
helyzetre, amikor az Unió más országaival való
villamosenergia-hálózati összeköttetés nem kielégítő, és
amikor harmadik országokkal össze van kapcsolva a
hálózat, és megfelelő intézkedések meghozása e
területen.

Annak meghatározása során, hogy milyen intézkedést cél
szerű hozni, a fentiek mellett figyelembe kell venni azokat az
esetleges kötelező erejű ágazati megállapodásokat, amelyek
globális szinten az éghajlatváltozás elleni küzdelem szem
pontjából jelentős nagyságú üvegházhatású gázkibocsátáscsökkentést
eredményeznek,
nyomon
követhetők,
ellenőrizhetők, és olyan kötelező intézkedéseket tartalmaz
nak, amelyek biztosítják a megállapodásban foglaltak
betartását.
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(2)
A Bizottság 2011. március 31-ig értékeli, hogy az
(1) bekezdésnek megfelelően az ágazatok vagy alágazatok
számára ingyenesen kiosztott egységek arányára vonatkozó
döntések – beleértve a 10a. cikk (2) bekezdésének megfelelő
előzetes referenciaértékek megállapítását is – jelentős mérték
ben befolyásolják-e a tagállamok által a 10. cikk (2) bekezdés
b) pontja értelmében árverésen értékesített egységek mennyi
ségét, összevetve azzal a forgatókönyvvel, miszerint 2020ban valamennyi ágazatban teljes árverés érvényesül. Adott
esetben megfelelő javaslatot nyújt be az Európai Parlament
nek és a Tanácsnak, figyelembe véve a javaslatok lehetséges
elosztási hatásait is.

10c. cikk
Átmenetileg ingyenes kibocsátási egységek kiosztásának
lehetősége a villamosenergia-termelés korszerűsítése
számára
(1)
A 10a. cikk (1)–(5) bekezdésétől eltérve a tagállamok
átmenetileg ingyenes kibocsátási egységeket oszthatnak ki
olyan, 2008. december 31-én már villamosenergia-termelést
végző vagy olyan létesítmények részére, amelyek esetében az
adott időpontig a beruházás már fizikailag megkezdődött, ha
az alábbi feltételek legalább egyike teljesül:
a)

2007-ben a nemzeti villamosenergia-hálózat nem állt
közvetlen
vagy
közvetett
kapcsolatban
a
Villamosenergia-átviteli Koordinációs Unió (UCTE) által
működtetett hálózattal összekapcsolt rendszerrel;

b)

2007-ben vagy a nemzeti villamosenergia-hálózat az
UCTE által működtetett hálózattal csak egyetlen, keve
sebb mint 400 MW kapacitású vezetéken keresztül állt
közvetlen vagy közvetett kapcsolatban; vagy

c)

2006-ban a villamos energia több mint 30 %-át egyet
len fosszilis tüzelőanyagból állították elő, valamint az
egy főre jutó GDP piaci árakon nem haladta meg az egy
főre jutó GDP piaci árakon számított közösségi átlagá
nak 50 %-át.

Az érintett tagállam benyújtja nemzeti tervét a Bizottság szá
mára, amely tartalmazza az infrastruktúra modernizálására és
felújítására, valamint a tiszta technológiákra vonatkozó beru
házásokat. A nemzeti tervnek elő kell írnia továbbá az
energia-összetételt és a beszerzési források diverzifikálását,
lehetőség szerint az ingyenes egységek piaci értékével mege
gyező mértékben, de figyelembe kell venni annak igényét,
hogy a közvetlenül ehhez kapcsolódó árnövekedés a lehetsé
ges szintig korlátozva legyen. Az érintett tagállam minden
évben jelentést nyújt be a Bizottságnak az infrastruktúra és a
tiszta technológiák fejlesztését célzó beruházásokról. E cél
ból a 2009. június 25. utáni beruházásokat lehet beszámítani.
(2)
Az átmeneti ingyenes kibocsátási egységeket le kell
vonni a kibocsátási egységek azon mennyiségéből, amelyet
az adott tagállam a 10. cikk (2) bekezdése értelmében egyéb
ként árverésre bocsátana. Az átmeneti ingyenes kibocsátási
egységek teljes mennyisége 2013-ban nem haladhatja meg a
villamosenergia-termelők 2005–2007 közötti, az érintett
tagállam bruttó végső nemzeti fogyasztásának megfelelő
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mennyiségre vonatkozó , hitelesített kibocsátásának 70 %-át,
és ezeket az egységeket fokozatosan csökkenteni kell úgy,
hogy 2020-ban már ne legyen ingyenes kiosztás. Azon tagál
lamok esetében, amelyek a közösségi rendszerben 2005-ben
még nem vettek részt, a vonatkozó kibocsátásokat a közös
ségi rendszer szerinti 2007. évi közösségi rendszerbeli hite
lesített kibocsátásaik felhasználásával számítják ki.
Az érintett tagállam előírhatja, hogy az e cikk értelmében
kiosztott kibocsátási egységeket kizárólag az érintett létesít
mény üzemeltetője használhatja fel a létesítmény kibocsátá
sai kapcsán a kibocsátási egységeknek a 12. cikk (3) bekezdés
szerinti átadásához, abban az évben, amely évre vonatkozóan
a kibocsátási egységeket kiosztották.
(3) Az üzemeltetők részére történő kiosztás a 2005–2007
közötti hitelesített kibocsátások szerinti kiosztás vagy vala
mely olyan előzetes hatékonysági referenciaérték alapján tör
ténik, amely a közösségi rendszerben található,
üvegházhatású gázok szempontjából leghatékonyabb
villamosenergia-termeléshez tartozó kibocsátási szintek
súlyozott átlagát veszi alapul a különféle tüzelőanyagot fel
használó létesítményekre vonatkozóan. A súlyozás tükröz
heti a különböző tüzelőanyagoknak az érintett tagállam
villamosenergia-termelésében elért részarányait. A 23. cikk
(2) bekezdése szerinti szabályozási bizottsági eljárással össz
hangban a Bizottság útmutatást nyújt ahhoz, hogy a kiosz
tási módszer ne okozzon indokolatlan torzulásokat a
versenyben, és minimalizálja a kibocsátás csökkentésére irá
nyuló ösztönzőkre gyakorolt kedvezőtlen hatásokat.
(4) Az e cikket alkalmazó tagállamok előírják a kedvezmé
nyezett villamosenergia-termelők és hálózatirányítók szá
mára, hogy 12 havonta készítsenek jelentést a nemzeti
tervben szereplő beruházásaik végrehajtásáról. A tagállamok
jelentést nyújtanak be erről a Bizottságnak, és a jelentéseket
nyilvánosságra hozzák.
(5)
Az e cikk alapján kibocsátási egységeket kiosztani
szándékozó tagállamok 2011. szeptember 30-ig kérelmet
nyújtanak be a Bizottsághoz, amely tartalmazza a javasolt
kiosztási módszert és az egyedileg kiosztott mennyiségeket.
A kérelem tartalmazza:
a)

annak igazolását, hogy a tagállam megfelel az (1) bekez
désben szereplő feltételek legalább egyikének;

b)

a kérelemben foglalt létesítmények listáját, valamint a
(3) bekezdésnek és a Bizottság útmutatójának megfele
lően az egyes létesítményeknek kiosztandó kibocsátási
egységek mennyiségét;

c)

az (1) bekezdés második albekezdésében említett nem
zeti tervet;

d)

a nemzeti terv alapján előirányzott beruházásokra
vonatkozó ellenőrzési és végrehajtási rendelkezéseket;

e)

arra vonatkozó információkat, hogy a kiosztási módszer
nem okoz indokolatlan torzulásokat a versenyben.
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(6)
A Bizottság az (5) bekezdésben meghatározott eleme
ket figyelembe véve értékeli a kérelmet, és azt egészében vagy
részben elutasíthatja a vonatkozó információk kézhezvételé
től számított 6 hónapon belül.
(7)
Két évvel azon időszak vége előtt, amelyben a tagálla
mok átmeneti ingyenes kibocsátási egységeket adhatnak
2008. december 31-én már villamosenergia-termelést végző
létesítmények részére, a Bizottság értékeli a nemzeti terv vég
rehajtása terén elért előrehaladást. Amennyiben a Bizottság
az érintett tagállam kérésére úgy ítéli meg, hogy szükség van
az időszak meghosszabbítására, javaslatot tehet az Európai
Parlament és a Tanács számára azon feltételekkel, amelyeket
az időszak meghosszabbítása esetén teljesíteni kell.”
13. A 11. és a 11a. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„11. cikk
Nemzeti végrehajtási intézkedések
(1)
2011. szeptember 30-ig minden tagállam közzéte
szi és megküldi a Bizottságnak a területén lévő, ezen irányelv
hatálya alá tartozó létesítmények listáját, valamint a 10a. cikk
(1) bekezdésében és a 10c. cikkben előírt szabályokkal össz
hangban elvégzett számítás alapján a területén lévő létesítmé
nyek részére egyenként esetlegesen ingyenesen kiosztandó
kibocsátásiegység-mennyiséget.
(2) Az illetékes hatóság minden évben február 28-ig kiadja
az adott évben szétosztandó, a 10., a 10a. és a 10c. cikkel
összhangban kiszámított kibocsátásiegység-mennyiséget.
(3)
A tagállamok a (2) bekezdés szerinti ingyenes kibocsá
tási egységeket nem ítélhetik oda olyan létesítményeknek,
amelyeknek az (1) bekezdés szerinti listába történő felvételét
a Bizottság elutasította.
11a. cikk
A projekttevékenységekből származó CER- és
ERU-egységek felhasználása a közösségi rendszerben az
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodás
hatálybalépése előtt
(1) A 28. cikk (3) és (4) bekezdése alkalmazásának sérelme
nélkül, e cikk (2)–(7) bekezdését kell alkalmazni.
(2)
Az üzemeltetők és légi fuvarozók a 2008 és 2012
közötti időszakra vonatkozóan a tagállamok által részükre
felhasználásra engedélyezett, de fel nem használt CER/ERUmennyiség, illetve a (8) bekezdés értelmében biztosított egy
ségek felhasználására vonatkozó jogosultságuk erejéig
kérhetik az illetékes hatóságtól, hogy a 2008-tól 2012-ig ter
jedő időszak során a közösségi rendszerben felhasználható
projekttípusok tekintetében a 2012-ig elért kibocsátáscsök
kentés alapján kiadott CER-ekért és ERU-kért 2013-tól érvé
nyes kibocsátási egységeket adjon ki részükre.
Az illetékes hatóság ezt az átváltást 2015. március 31-ig
kérésre végrehajtja.
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(3) A 2008 és 2012 közötti időszakra vonatkozóan a
tagállamok által az üzemeltetők és légi fuvarozók részére fel
használásra engedélyezett, de fel nem használt CER/ERUmennyiség, illetve a (8) bekezdés értelmében biztosított
egységek felhasználására vonatkozó jogosultságuk erejéig az
illetékes hatóságok lehetővé teszik, hogy az üzemeltetők a
2013 előtt bejegyzett projektek tekintetében 2013-tól elé
rendő kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-eket és ERUkat 2013-tól érvényes kibocsátási egységekre cseréljék.
Az első albekezdés a közösségi rendszerben a 2008 és 2012
közötti időszakban felhasználható valamennyi projekttípus
ból származó CER-re és ERU-ra vonatkozik.
(4) A 2008 és 2012 közötti időszakra vonatkozóan a
tagállamok által az üzemeltetők és légi fuvarozók részére fel
használásra engedélyezett, de fel nem használt CER/ERUmennyiség, illetve a (8) bekezdés értelmében biztosított
egységek felhasználására vonatkozó jogosultságuk erejéig az
illetékes hatóságok lehetővé teszik, hogy az üzemeltetők a
legkevésbé fejlett országokban 2013 után megkezdendő pro
jektekben 2013-tól elért kibocsátáscsökkentés alapján kia
dott CER-eket kibocsátási egységekre cseréljék.
Az első albekezdésben foglalt rendelkezés a közösségi rend
szerben a 2008-tól 2012-ig terjedő időszak során felhasznál
ható valamennyi projekttípusból származó CER-re
vonatkozik mindaddig – de legkésőbb 2020-ig –, ameddig az
érintett országok erre vonatkozó megállapodást nem ratifi
kálnak a Közösséggel.
(5) Ha a nemzetközi éghajlatváltozási egyezményre vonat
kozó tárgyalások lezárására 2009. december 31-ig nem kerül
sor, a projektekből vagy más kibocsátáscsökkentést eredmé
nyező tevékenységből származó egységek – a 2008 és 2012
közötti időszakra vonatkozóan a tagállamok által az üzemel
tetők és légi fuvarozók részére felhasználásra engedélyezett,
de fel nem használt CER/ERU-mennyiség, illetve a (8) bekez
dés értelmében biztosított egységek felhasználására vonat
kozó jogosultságuk erejéig – harmadik országokkal kötött, a
felhasználható mennyiségről rendelkező megállapodásokkal
összhangban felhasználhatók a közösségi rendszerben. Ezek
kel a megállapodásokkal összhangban az üzemeltetők
felhasználhatnak az érintett harmadik országokban végzett
projekttevékenységből eredő egységeket a közösségi rendszer
szerinti kötelezettségeik teljesítése céljából.
(6) Az (5) bekezdésben említett megállapodásokban ren
delkezni kell a 2008 és 2012 közötti időszakban a közösségi
rendszerben felhasználható projekttípusokra – ideértve a
technológiaátadást és a fenntartható fejlődést előmozdító,
megújuló energiaforrásokkal vagy az energiahatékonysággal
kapcsolatos technológiákat – vonatkozó egységeknek a
közösségi rendszerben történő felhasználásáról. Ezek a meg
állapodások rendelkezhetnek olyan projektekből származó
egységek felhasználásáról is, amelyek esetében a figyelembe
vett alapszint kisebb a 10a. cikkben előírt intézkedések sze
rinti ingyenes kiosztás szintjénél vagy a közösségi jogban elő
írt szinteknél.
(7) Amint létrejön egy, az éghajlatváltozásról szóló nem
zetközi megállapodás, 2013. január 1-jétől csak a megálla
podást megerősítő harmadik országokbeli projektekből
származó egységek fogadhatók el a közösségi rendszerben.
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(8)
Valamennyi meglévő üzemeltető számára engedélye
zett az egységek használata a 2008 és 2020 közötti időszak
ban a 2008-tól 2012-ig terjedő időszakra a számára
engedélyezett mennyiség erejéig, vagy a 2008 és 2012
közötti időszakban a számára kiosztott kibocsátási egységek
egy bizonyos százaléka erejéig, amely nem lehet alacsonyabb
11 %-nál, mindig a magasabb értéket figyelembe véve.
Az üzemeltetők számára olyan mértékig engedélyezett az
egységek használata az első albekezdésben meghatározott
11 %-on felül, hogy a 2008 és 2012 közötti időszakra vonat
kozó ingyenes kiosztásuk és projektegységekre vonatkozó
összjogosultságuk együttvéve megegyezzen a 2005 és 2007
közötti hitelesített kibocsátásuk meghatározott százalékával.
Az új belépők – ideértve azon 2008 és 2012 között belépő
ket is, akik a 2008 és 2012 közötti időszakra sem ingyenes
egységeket, sem CER és ERU felhasználási jogosultságot nem
kaptak –, valamint az új ágazatok a 2013 és 2020 közötti
időszakra vonatkozó hitelesített kibocsátásuk bizonyos – de
legalább 4,5 – százalékának megfelelő mennyiségig használ
hatnak projektegységeket. A légi fuvarozók a 2013 és 2020
közötti időszakra vonatkozó hitelesített kibocsátásuk bizo
nyos – de legalább 1,5 – százalékának megfelelő mennyisé
gig használhatnak egységeket.
Intézkedéseket kell elfogadni az első, második és harmadik
albekezdésben alkalmazandó pontos százalékok meghatáro
zására. Az első albekezdésben említett első százalékos ará
nyon felül kiosztandó további mennyiség legalább
egyharmadát azon meglévő üzemeltetők között kell elosz
tani, amelyek esetén a 2008 és 2012 közötti időszakra vonat
kozóan a legalacsonyabb az átlagosan ingyenesen kapott
egységek és a projektegység-használat kombinált szintje.
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Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegé
szítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a
23. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabá
lyozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A
Bizottság megvizsgálja egy ilyen intézkedéseket tartalmazó
tervezetnek a bizottságnak történő benyújtását, amelyre vala
mely tagállam kérése esetén kerül sor.”
14. A 11b. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül
ki:
„A Közösség és tagállamai csak olyan projekttevékenysége
ket engedélyezhetnek, amelyek esetében a projekt valamen
nyi résztvevőjének székhelye vagy olyan országban van,
amely részes fele a szóban forgó projektről kötött nemzet
közi megállapodásnak, vagy pedig olyan országban, szövet
ségi szint alatti vagy regionális egységben van, amely a
25. cikk alapján kapcsolódik a közösségi rendszerhez.”
15. A 12. cikk a következőképpen módosul:
a)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(1a)
A Bizottság 2010. december 31-ig megvizs
gálja, hogy a kibocsátási egységek piaca kellően védett-e
a bennfentes kereskedelemtől vagy a piaci manipuláció
tól, valamint hogy a védelem biztosításához szükséges-e
javaslatok benyújtása. A bennfentes kereskedelemről és
a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 2003.
január 28-i 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (*) vonatkozó rendelkezéseit megfelelő kiigazí
tásokkal alkalmazni lehet az alapanyag-kereskedelemre.
(*) HL L 96., 2003.4.12., 16. o.”;

b)

Ezek az intézkedések biztosítják, hogy az engedélyezett egy
ségek teljes felhasználása ne lépje túl a 2008 és 2020 közötti
időszak során a közösségi rendszerben a meglévő ágazatok
2005-ös szint alatti közösségi szintű kibocsátáscsökkentésé
nek 50 %-át, valamint a közösségi rendszerbe való belépésük
időpontja és 2020 közötti időszakban az új ágazatok és a légi
fuvarozók 2005-ös szint alatti közösségi szintű kibocsátás
csökkentéseinek 50 %-át.

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(3a)
A kibocsátási egységekre vonatkozó átadási
kötelezettség nem vonatkozik az olyan hitelesített kibo
csátásra, amelyet elkülönítettek, és olyan létesítménybe
szállítottak állandó tárolás céljából, melynek érvényes
engedélye van a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló,
2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel (*) összhangban.
(*) ”HL L 140., 5.6.2009., 114. o.;

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegé
szítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedéseket a
23. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabá
lyozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
(9)
2013. január 1-jétől kezdődően intézkedések hozha
tók a projekttípusokból származó bizonyos keretek haszná
latának korlátozására.

c)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) és a (2) bekezdést a 10c. cikk sérelme nél
kül kell alkalmazni.”;

16. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„13 cikk

Ezek az intézkedések meghatározzák azt az időpontot is,
amelytől kezdődően az (1)–(4) bekezdés szerinti keretek fel
használása ezen intézkedéseknek megfelelően történik. Ez az
időpont legkorábban az intézkedések elfogadását követő hat
hónap, de legkésőbb három év.

A kibocsátási egységek érvényessége
(1) A 2013. január 1-jétől kezdődően kiadott kibocsátási
egységek a 2013. január 1-jétől számított nyolcéves időszak
során megvalósuló kibocsátásokra érvényesek.
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(2)
Az (1) bekezdésben meghatározott minden egyes idő
szak kezdete után négy hónappal az érvényességüket veszí
tett, valamint a 12. cikkel összhangban le nem adott és nem
törölt kibocsátási egységeket az illetékes hatóság törli.
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18. A 15. cikk a következőképpen módosul:
a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:
„Hitelesítés és akkreditáció”;

A tagállamok az első albekezdésnek megfelelően törölt egy
ségeket birtokló személyeknek a törölt egységek helyett a
folyó időszakra érvényes egységeket adhatnak ki.”

b)

„A Bizottság 2011. december 31-ig az V. mellékletben
rögzített elvek alapján rendeletet fogad el a kibocsátási
adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a
hitelesítők akkreditációjáról és felügyeletéről. A rende
letnek meg kell határoznia a hitelesítők akkreditációjára,
akkreditációjuk visszavonására, valamint – szükség sze
rint – az akkreditáló szervek kölcsönös elismerésére és
szakmai értékelésére irányadó kritériumokat.

17. A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk
A kibocsátás nyomon követése és bejelentése
(1)
A Bizottság 2011. december 31-ig rendeletet fogad el
a kibocsátás, valamint szükség szerint az I. mellékletben fel
sorolt, a tevékenységekre vonatkozó adatok nyomon köve
téséről és bejelentéséről, továbbá a tonnakilométer-adatok
nyomon követéséről és bejelentéséről a 3e. vagy a 3f. cikkek
alkalmazásában, amely rendelet alapját a nyomon követésre
és a jelentéstételre vonatkozóan a IV. mellékletben meghatá
rozott elvek képezik, és e rendelet az egyes üvegházhatású
gázokkal kapcsolatos, a kibocsátás nyomon követésére és
bejelentésére vonatkozó követelmények keretében meghatá
rozza e gázok globális felmelegedési potenciálját.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegé
szítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedést a
23. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabá
lyozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
(2)
Az (1) bekezdésben említett rendelet figyelembe veszi
a rendelkezésre álló legpontosabb és legkorszerűbb, így külö
nösen az IPPC-vel összefüggésben elért tudományos eredmé
nyeket, és követelményeket állapíthat meg az üzemeltetőkkel
szemben arra vonatkozóan, hogy hogyan számoljanak be az
esetlegesen nemzetközi versenynek kitett, energiaigényes
iparágakban előállított termékek gyártásával összefüggő
kibocsátásról. A rendelet megállapíthatja továbbá ezen ada
tok független hitelesítésének követelményeit is.
Ezek a követelmények kiterjedhetnek a közösségi rendszer
hatálya alá tartozó villamosenergia-termelésből származó, e
termékek előállításával kapcsolatos kibocsátási adatok beje
lentésére is.

a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

A rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészí
téssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket
a 23. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel tör
ténő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell
elfogadni.”
19. A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„15a. cikk
Az adatok
titoktartás

nyilvánosságra

hozatala

és

szakmai

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy a kibocsátási
egységek mennyiségére és elosztására, valamint a kibocsátá
sok felügyeletére, az azokról szóló jelentéstételre és ellenőr
zésükre vonatkozó valamennyi döntés és jelentés azonnali,
rendszerezett és megkülönböztetésmentes hozzáférést bizto
sító módon nyilvánosságra kerül.
A hivatali titoktartás körébe tartozó információkat nem lehet
más személyekkel vagy hatóságokkal közölni, kivéve, ha azt
hatályos törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések
írják elő.”
20. Az 16. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(4) A 2013. január 1-jétől kezdődően kiadott kibocsátási
egységekkel kapcsolatos többletkibocsátási bírság az európai
fogyasztói árindexszel összhangban növekszik.”
21. A 19. cikk a következőképpen módosul:

(3)
A tagállamok biztosítják, hogy a rendelettel összhang
ban minden létesítmény- üzemeltető és légi fuvarozó minden
naptári év végén ellenőrizze és bejelentse az illetékes ható
ságnak az adott évben az adott létesítmény által előidézett
kibocsátás nagyságát, illetve, 2010. január 1-jétől, az általa
üzemeltett légi járművet.
(4)
Az (1) bekezdésben említett rendeletben követelmé
nyek szerepelhetnek az automatizált rendszerek és adatcsereformátumok használatáról a nyomonkövetési terv, az éves
kibocsátási jelentés és a hitelesítési tevékenységek vonatko
zásában az üzemeltető, a hitelesítő és az illetékes hatóságok
között folytatott kommunikáció összehangolása érdekében.”

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1) A 2012. január 1-jétől kezdődően kiadott kibo
csátási egységeket a közösségi kibocsátásiegységforgalmi jegyzékben kell tartani a tagállamban
megnyitott számlák kezeléséhez kapcsolódó folyamatok
elvégzése, valamint a (3) bekezdésben említett bizottsági
rendelet szerinti kiosztása, visszaadása és törlése céljából.
Minden tagállamnak képesnek kell lennie a UNFCCC és
a Kiotói Jegyzőkönyv értelmében engedélyezett művele
tek végrehajtására.”;
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a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(4)
A (3) bekezdésben említett rendelet szabályozza
a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működé
sét, a 25. cikk (1b) bekezdésében foglalt rendelkezések
végrehajtása miatt szükséges ügyletek és egyéb művele
tek elvégzése céljából. A rendelet olyan eljárásokat is tar
talmaz, amelyek a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi
jegyzéknek az ezen cikk (1) bekezdésében említett kér
déseket érintő változások és váratlan események esetén
történő kezelésére irányulnak. A rendelet megfelelő
módozatokat fog tartalmazni arra, hogy a közösségi
kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék hogyan biztosítsa,
hogy a tagállamok a hatékonyság javítására, az igazga
tási költségek kezelésére és a minőség-ellenőrzési intéz
kedésekre irányuló kezdeményezéseket tehessenek.”

22. A 21. cikk a következőképpen módosul:
a)

az (1) bekezdés második mondata helyébe a következő
szöveg lép:
„Ebben a jelentésben különös figyelmet fordítanak a
kibocsátási egységek kiosztásának szabályaira, a
kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek működtetésére, a
nyomon követéssel, a jelentéstétellel, a hitelesítéssel és az
akkreditációval kapcsolatos végrehajtási intézkedések
alkalmazására, az ezen irányelvnek való megfeleléssel
összefüggő kérdésekre, valamint – szükség szerint – a
kibocsátási egységek adózástechnikai kezelésére.”;

b)

az (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
A Bizottság információcserét szervez a tagálla
mok illetékes hatóságai számára a kiosztással, az ERUknak és a CER-eknek a közösségi rendszerben való
felhasználásával, a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek
működtetésével, a nyomon követéssel, a jelentéstétellel,
a hitelesítéssel, az akkreditációval, az informatikai hát
térrel és az ezen irányelvnek való megfeleléssel össze
függő fejleményekről.”

23. A 22. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„22. cikk
A mellékletek módosításai
A 21. cikkben előírt jelentéstételre és az ezen irányelv alkal
mazása kapcsán szerzett tapasztalatokra figyelemmel módo
sítani lehet ezen irányelv mellékleteit, kivéve az I., a IIa. és a
IIb. mellékletet. A IV. és az V. melléklet módosítását a kibo
csátás nyomon követésének, bejelentésének és hitelesítésének
javítása indokolhatja.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek
között kiegészítéssel történő módosítására irányuló fenti
intézkedéseket a 23. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzés
sel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell
elfogadni.”
24. A 23. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(4)
Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az
1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, figye
lemmel 8. cikkének rendelkezéseire.”;

2009.6.5.

25. A 24. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„24. cikk
A közösségi rendszer további tevékenységekre, illetve
gázokra történő egyoldalú kiterjesztésére vonatkozó
eljárások
(1)
2008-tól kezdődően a tagállamok az üvegházhatású
gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszerét az I.
melléklet felsorolásában nem szereplő tevékenységekre és
üvegházhatású gázokra is alkalmazhatják, amennyiben a
Bizottság minden vonatkozó követelmény, különösen a belső
piacra gyakorolt hatások, a verseny esetleges torzulásai, a
közösségi rendszer környezetvédelmi integritása és a terve
zett nyomonkövetési és jelentési rendszer megbízhatósága
figyelembevételével e tevékenységek és üvegházhatású gázok
felvételét jóváhagyja:
a)

a 23. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizott
sági eljárással összhangban, amennyiben a felvétel olyan
létesítményekre vonatkozik, amelyek nem szerepelnek
az I. mellékletben; vagy

b)

a 23. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel tör
ténő szabályozási bizottsági eljárással összhangban,
amennyiben a felvétel olyan tevékenységekre és üveg
házhatású gázokra vonatkozik, amelyek nem szerepel
nek az I. mellékletben. A fenti intézkedések ezen irányelv
nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel tör
ténő módosítására irányulnak.

(2)
További tevékenységek és gázok felvételének jóváha
gyásakor a Bizottság egyidejűleg engedélyezheti további
kibocsátási egységek kiadását is, és engedélyezheti más tagál
lamok számára e további tevékenységek és gázok felvételét.
(3)
Az I. melléklet listájában kombinációként nem sze
replő tevékenységeket, létesítményeket és üvegházhatású
gázokat érintő kibocsátás nyomon követése és az ezzel kap
csolatos jelentéstétel – a Bizottság kezdeményezésére vagy
tagállam kérésére – rendeletben szabályozható, amennyiben
a nyomon követés és a jelentéstétel kellő pontossággal
elvégezhető.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegé
szítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedést a
23. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabá
lyozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”
26. Az irányelv a következő cikkel egészül ki:
„24a. cikk
Kibocsátáscsökkentést
eredményező
vonatkozó harmonizált szabályok

projektekre

(1) A 24. cikkben előírt felvételen túlmenően végrehajtási
intézkedéseket lehet elfogadni kibocsátási egységek vagy
keretek olyan, tagállamok által igazgatott projektek tekinte
tében történő kiadására vonatkozóan, amelyek a közösségi
rendszer hatálya alá nem tartozó üvegházhatású gázkibocsá
tás mérséklését eredményezik.
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Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegé
szítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedéseket a
23. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabá
lyozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
Ezek az intézkedések nem eredményezhetik a kibocsátáscsök
kentés többszörös beszámítását, és nem akadályozhatják egyéb,
a közösségi rendszeren kívüli kibocsátáscsökkentésre irányuló
szakpolitikai intézkedések végrehajtását. Ilyen értelmű rendelke
zés csak akkor fogadható el, ha nem lehetséges a felvétel a
24. cikkel összhangban; a közösségi rendszer következő felül
vizsgálatakor pedig meg kell fontolni e kibocsátás szabályozásá
nak közösségi szintű harmonizálását.
(2)
Az (1) bekezdésben említett közösségi szintű projek
tek kibocsátási egységekkel történő ellátásának részletei vég
rehajtási intézkedésekben szabályozhatók.

amelyek olyan intézkedések hatálya alá tartoznak, amelyek
egyenértékű módon fognak hozzájárulni a kibocsátás csök
kentéséhez, azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam teljesíti
a következő feltételeket:
a)

a 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő létesítményjegy
zék benyújtása előtt, de legkésőbb a jegyzék benyújtása
kor értesíti a Bizottságot minden érintett létesítményről,
és megadja a létesítményre alkalmazandó, a hatályos
kibocsátáscsökkentéssel megegyező hozzájárulást elérő
egyenértékű intézkedéseket;

b)

megerősíti, hogy nyomonkövetési rendelkezések bizto
sítják annak megállapítását, hogy a létesítmények bárme
lyike bármely naptári évben – a biomasszából származó
kibocsátás nélkül – 25 000 tonna szén-dioxidegyenértéknek megfelelő vagy annál több kibocsátást
idéz-e elő. A tagállamok egyszerűsített nyomon követés
sel, jelentéstétellel és hitelesítéssel kapcsolatos intézkedé
seket engedélyezhetnek azon létesítmények esetében,
amelyek éves hitelesített átlagkibocsátása 2008 és 2010
között – a 14. cikkel összhangban – évi 5 000 tonna
alatt van;

c)

megerősíti, hogy ha bármely naptári évben bármely léte
sítmény kibocsátása – a biomasszából származó kibo
csátás nélkül – eléri vagy meghaladja a 25 000 tonna
szén-dioxid-egyenértéket, valamint ha a létesítményre
vonatkozó, azonos nagyságú kibocsátáscsökkentési hoz
zájárulást elérő intézkedések már nincsenek hatályban, a
létesítményt visszaveszi a közösségi rendszerbe;

d)

az a), b) és c) pontban előírt információkat észrevételek
megtétele céljából nyilvánosságra hozza.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegé
szítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedéseket a
23. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabá
lyozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
(3)
A tagállamok megtagadhatják a kibocsátási egységek
vagy keretek egyes olyan projekttípusokra vonatkozó kiadá
sát, amelyek saját területükön csökkentik az üvegházhatású
gázok kibocsátását.
Az ilyen projekteket a projekt helyszíne szerinti tagállammal
való megállapodás alapján fogják végrehajtani.”
27. A 25. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:
„(1a)
Kibocsátási egységek elismerése céljából megállapo
dások köthetők a közösségi rendszer és az azzal összeegyez
tethető, másik országban vagy szövetségi szint alatti vagy
regionális közigazgatási egységben létrehozott, a kibocsátást
abszolút összkvóta megállapításával szabályozó és kötelező
erejű, az üvegházhatású gázkibocsátással való kereskedést
lehetővé tévő rendszerekkel.
(1b)
A közösségi rendszerben lévő, vagy más, a kibocsá
tást abszolút összkvóta megállapításával szabályozó, az üveg
házhatású gázkibocsátással való kereskedést lehetővé tévő,
kötelező erejű rendszerekben lévő kibocsátási egységek tekin
tetében megvalósítandó igazgatási vagy technikai koordiná
ció céljából nem kötelező erejű megállapodások hozhatók
létre harmadik országokkal, szövetségi szint alatti és regio
nális közigazgatási egységekkel.”
28. A 27., 28. és a 29. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„27. cikk
Kisebb létesítmények kivétele a közösségi rendszerből
egyenértékű intézkedések mellett
(1)
A tagállamok – az üzemeltetővel történt konzultációt
követően – kivehetik a közösségi rendszerből azon létesítmé
nyeket, amelyeknek az illetékes hatóság részére bejelentett
kibocsátása 25 000 tonna szén-dioxid-egyenértéknél alacso
nyabb, és amelyek névleges bemenő hőteljesítménye –
amennyiben égetési tevékenységet végeznek – a biomasszá
ból származó kibocsátás nélkül az a) pont szerinti értesítést
megelőző 3 év egyikében sem éri el a 35 MW-ot, valamint
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A kórházak szintén mentességet kaphatnak egyenértékű
intézkedések vállalása esetén.
(2) Ha a Bizottság az észrevételek megtétele céljából tör
ténő nyilvánosságra hozatal bejelentésének időpontjától szá
mított három hónapos időszak végétől számítva további hat
hónapon belül nem emel kifogást, a kivételt jóváhagyottnak
kell tekinteni.
Azt követően, hogy a létesítmény leadta kibocsátási egységeit
azon időszakra nézve, amely alatt a létesítmény a közösségi
rendszerben részt vett, a létesítményt ki kell venni a rendszer
ből; a tagállam ettől fogva a létesítménynek a 10a. cikk alap
ján nem adhat ki további ingyenes kibocsátási egységeket.
(3)
Amikor egy létesítményt az (1c) bekezdésnek megfe
lelően visszavesznek a közösségi rendszerbe, a 10a. cikknek
megfelelően kiadott kibocsátási egységeket a visszavétel évé
től kezdve biztosítják számára. Az ezen létesítmények szá
mára kiadott kibocsátási egységeket a létesítmény helye
szerinti tagállam levonja a 10. cikk (2) bekezdése szerint árve
résre kerülő mennyiségből.
Minden ilyen létesítmény a közösségi rendszerben marad a
kereskedelmi időszak hátralevő része során.
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(4)
A 2008 és 2012 közötti időszak alatt a közösségi
rendszeren kívüli létesítményekre a nyomon követéssel, hit
elesítéssel és jelentéstétellel kapcsolatos egyszerűsített köve
telmények alkalmazhatók az (1) bekezdés a) pontja szerinti
értesítést megelőző három évre vonatkozó kibocsátások
megállapítására.

28. cikk
Egy jövőbeli nemzetközi éghajlatváltozási megállapodás
közösségi
jóváhagyása
nyomán
alkalmazandó
kiigazítások
(1)
Legkésőbb 3 hónappal azután, hogy a Közösség olyan
nemzetközi éghajlatváltozási megállapodást ír alá, amely
2020-ig az üvegházhatású gázok kibocsátásának az 1990.
évi szinthez képest 20 %-ot meghaladó mértékű, kötelező
csökkentését tűzi ki célul –ahogyan azt a 2007. márciusi
Európai Tanács által jóváhagyott, 30 %-os csökkentési köte
lezettségvállalás tükrözi –, a Bizottság jelentést készít, amely
ben különösen a következő elemeket értékeli:
a)

a nemzetközi tárgyalások keretében kidolgozott intéz
kedések természete, valamint a más fejlett országok által
tett, a Közösségéhez hasonló kibocsátáscsökkentési
kötelezettségvállalások, és a gazdaságilag fejlettebb fej
lődő országok által tett azon kötelezettségvállalások,
hogy saját felelősségüknek és képességeiknek megfele
lően ők is hozzájárulnak a megállapodáshoz;

b)

az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodás
hatásai, és ebből következően a közösségi szinten annak
érdekében szükséges intézkedések, hogy a nagyra
törőbb, 30 %-os csökkentési célra kiegyensúlyozottan,
átláthatóan és igazságosan lehessen áttérni, figyelembe
véve a Kiotói Jegyzőkönyv első kötelezettségvállalási
időszaka során végzett munkát;

c)

a közösségi gyártó iparágainak versenyképessége a szén
szivárgás kockázatával összefüggésben;

d)

az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodás
hatása a Közösség többi gazdasági ágazatára;

e)

a Közösség mezőgazdasági ágazatára gyakorolt hatás,
beleértve a szénszivárgási kockázatot;

f)

megfelelő módok a Közösségen belüli földhasználatból,
földhasználat-változásból és erdészeti tevékenységből szár
mazó kibocsátások és eltávolítások figyelembevételére;

g)

a harmadik országokban folyó erdősítés, újraerdősítés,
elkerült erdőirtás és erdőpusztulás, amennyiben létrejön
egy nemzetközileg elismert rendszer ennek
vonatkozásában;

h) további közösségi politikák és intézkedések szükségessége
az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irá
nyuló közösségi és tagállami kötelezettségvállalásokra
tekintettel.
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(2) Az (1) bekezdésben említett jelentés alapján a Bizott
ság szükség esetén jogalkotási javaslatot terjeszt az Európai
Parlament és a Tanács elé ezen irányelv módosításáról
az (1) bekezdés szerint, azzal hogy az az éghajlatváltozásról
szóló nemzetközi megállapodás Közösség által történő jóvá
hagyásakor hatályba lép, valamint tekintettel a megállapodás
értelmében megvalósítandó, kibocsátáscsökkentésre irányuló
kötelezettségvállalásokra.
Ez a javaslat az átláthatóság, a gazdasági és költséghaté
konyság, valamint az erőfeszítések tagállamok közötti meg
oszlása tekintetében a méltányosság és szolidaritás elvein
alapul.
(3)
Ez a javaslat szükség esetén lehetővé teszi, hogy az
üzemeltetők az ebben az irányelvben foglalt kibocsátási egy
ségeken túl CER-eket, ERU-kat, és olyan harmadik országok
ban végrehajtott projektekből származó egyéb jóváhagyott
egységeket is felhasználjanak, amelyek megerősítették az
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodást.
(4)
A javaslatnak szükség esetén tartalmaznia kell
az (1) bekezdésnek megfelelő kötelező csökkentések átlátha
tóan, kiegyensúlyozottan és igazságosan történő elérésének
elősegítéséhez szükséges egyéb intézkedéseket is és különö
sen olyan végrehajtási intézkedéseket, amelyek – az adott
esetnek megfelelően – lehetővé teszik a 11a. cikk
(2)–(5) bekezdésében említetteken kívüli egyéb típusú projek
tekből származó kereteknek a közösségi rendszerben részt
vevő üzemeltetők általi használatát vagy egyéb, az éghajlat
változásról szóló nemzetközi megállapodás alapján létreho
zott mechanizmusoknak a szóban forgó üzemeltetők általi
igénybevételét.
(5) A javaslatnak tartalmaznia kell megfelelő átmeneti és
felfüggesztő hatályú intézkedéseket az éghajlatváltozásról
szóló nemzetközi megállapodás hatálybalépéséig.
29. cikk
A karbonpiac jobb működésének biztosítása érdekében
készült jelentés
Ha a 10. cikk (5) bekezdésében említett karbonpiacról szóló
rendszeres jelentések alapján a Bizottság arra vonatkozó
bizonyítékkal rendelkezik, hogy a karbonpiac nem a megfe
lelő módon működik, akkor jelentést kell benyújtania az
Európai Parlament és a Tanács számára. A jelentés adott eset
ben kiegészülhet a karbonpiac átláthatóságának növelését
célzó, valamint működésének javítását elősegítő intézkedé
sekre irányuló javaslatokkal.”
29. A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„29a. cikk
Intézkedések túlzott mértékű áringadozás esetén
(1) Ha a kibocsátási egységek ára hat egymást követő
hónapnál hosszabb ideig az előző két évi európai karbon
piaci átlagár háromszorosánál magasabb értékű, az Európai
Bizottság azonnal összehívja a 280/2004/EK határozat 9. cik
kével létrehozott bizottságot.
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(2) Ha az (1) bekezdésben említett árak alakulása nem felel
meg a változó piaci tényezőknek, az áralakulás mértékét
figyelembe véve az alábbi intézkedések egyike alkalmazható:
a)

b)

olyan intézkedés, mely lehetővé teszi a tagállamoknak az
árverés útján értékesítendő mennyiség egy része elárve
rezésének előre hozását;
olyan intézkedés, mely lehetővé teszi a tagállamoknak az
új belépők részére fenntartott tartalék még meglévő
kibocsátási egységei legfeljebb 25 %-ának árverés útján
történő értékesítését.

Ezen intézkedéseket a 23. cikk (4) bekezdésében említett
irányítóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
(3)
Minden intézkedésnek a lehető legnagyobb figyelmet
kell fordítania a 29. cikknek megfelelően a Bizottság által az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott jelentésekre,
valamint a tagállamok által nyújtott bármilyen más vonat
kozó információra.
(4)
E rendelkezések alkalmazására vonatkozó módszere
ket a 10. cikk (4) bekezdésében említett rendelet tartalmazza.”
30. Az I. melléklet helyébe ezen irányelv I. mellékletének szövege
lép.
31. Az irányelv az ezen irányelv II. mellékletében meghatározott
IIa. és IIb. melléklettel egészül ki.
32. A III. mellékletet el kell hagyni.
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A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és köz
igazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy – az
ezen irányelv 1. cikkének 10. pontjában előírt kiegészítéssel – a
2003/87/EK irányelv 9a. cikke (2) bekezdésének, valamint – az
ezen irányelv 1. cikkének 13. pontjában előírt módosításnak meg
felelően – a 2003/87/EK irányelv 11. cikkének 2009. december
31-ig megfeleljenek.
A tagállamok az első albekezdésben előírt rendelkezéseket 2013.
január 1-jétől alkalmazzák. A tagállamok által az első és a máso
dik albekezdés alapján elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk
kell erre az irányelvre, vagy kihirdetésük alkalmával azokhoz ilyen
hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határoz
zák meg.
(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk
azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv által
szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság erről tájékoztatja
a tagállamokat.
3. cikk
Átmeneti rendelkezés
A 2003/87/EK irányelvnek a 2004/101/EK irányelvvel, a
2008/101/EK irányelvvel és a 219/2009/EK rendelettel módosí
tott rendelkezéseit 2012. december 31-ig alkalmazni kell.
4. cikk
Hatálybalépés
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.
5. cikk
Címzettek
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

2. cikk
Átültetés
(1)
A tagállamok 2012. december 31-ig hatályba léptetik az
ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényeket, ren
deleteket és közigazgatási rendelkezéseket.

Kelt Strasbourgban, 2009. április 23-án.
az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS
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I. MELLÉKLET
A 2003/87/EK irányelv I. melléklete helyébe a következő szöveg lép:
„I MELLÉKLET
TEVÉKENYSÉGI KATEGÓRIÁK, AMELYEKRE JELEN IRÁNYELV VONATKOZIK
1. A kutatásra, fejlesztésre és új termékek és folyamatok tesztelésére használt létesítmények vagy létesítményrészek, vala
mint a kizárólag biomasszát használó tüzelőberendezések nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá.
2. Az alábbi küszöbértékek általában a gyártókapacitásra vagy a teljesítményre vonatkoznak. Ha ugyanazon létesítményen
belül több, azonos kategóriába tartozó tevékenység folyik, az ilyen tevékenységek teljesítménye összeadandó.
3. Ha egy létesítmény teljes névleges bemenő hőteljesítményét a közösségi rendszerbe történő beillesztésének meghatáro
zása céljából számítják ki, akkor a létesítményen belül a részét képező valamennyi üzemanyag-égetést folytató technikai
egység névleges bemenő hőteljesítménye összeadandó. Ezen egységek lehetnek valamennyi típusú kazánok, égetőmű
vek, turbinák, fűtőberendezések, kohók, égetők, kalcináló- és égetőkemencék, szárítók és motorok, üzemanyagcellák,
vegyi tüzelőberendezések, fáklyázók, hő- vagy katalitikus utánégetők. A kizárólag biomasszát használó 3 MW alatti név
leges bemenő hőteljesítményű egységeket e számítás céljából nem kell figyelembe venni. A »kizárólag biomasszát hasz
náló egységekbe« azon egységek is beleértendők, amelyek csak indításukhoz és leállításukhoz használnak fosszilis
tüzelőanyagot.
4. Ha az egység olyan tevékenységet szolgál, amelynek küszöbértéke nincs teljes névleges bemenő hőteljesítményként kife
jezve, akkor az ilyen tevékenység küszöbértéke a közösségi rendszerbe történő beillesztéssel kapcsolatos döntéskor
elsőbbséget élvez.
5. Ha e mellékletben szereplő bármely tevékenység teljesítményére vonatkozó küszöbértéket túlzónak ítélnek egy létesít
mény vonatkozásában, a veszélyes és a települési hulladék égetését végző egységeken kívül valamennyi üzemanyagégetést folytató egységet szerepeltetni kell az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedélyben.
6. 2012. január 1-től az összes járatra vonatkozik, amely egy olyan tagállam területén lévő repülőtérről száll fel vagy oda
érkezik, amelyre a Szerződés érvényes.
Tevékenységek

Üvegházhatású gázok

Tüzelőanyag-berendezések 20 MW-ot meghaladó teljes bemenő hőtel
jesítménnyel (kivéve a veszélyeshulladék-égető és településihulladékégető létesítményeket)

Szén-dioxid

Ásványolaj-feldolgozók

Szén-dioxid

Kokszolókemencék

Szén-dioxid

Fémérc (beleértve a szulfidércet) pörkölő és szinterelő létesítmények

Szén-dioxid

Vas vagy acél előállítására szolgáló létesítmények (elsődleges vagy
másodlagos olvasztás), beleértve a folyamatos öntést is, 2,5 tonna/óra
kapacitás felett

Szén-dioxid

Vasfémek (beleértve a vasötvözeteket is) előállítása vagy feldolgozása,
amennyiben 20 MW-ot meghaladó teljes bemenő hőteljesítményű tüz
előberendezéseket működtetnek. A feldolgozás magában foglalja töb
bek között a hengerműveket, a fűtőberendezéseket, a temperált
kohókat, kovácsműhelyeket, öntödéket, bevonatolást és a lemaratást is

Szén-dioxid

Elsődleges alumínium előállítása

Szén-dioxid és perfluor-szénhidrogének

Másodlagos alumínium előállítása, amennyiben 20 MW-ot meghaladó
teljes bemenő hőteljesítményű tüzelőegységeket működtetnek

Szén-dioxid

Nemvasfémek előállítása vagy feldolgozása, beleértve az ötvözetek elő
állítását, a finomítást, az öntést stb., amennyiben (a redukálóanyagok
ként alkalmazott tüzelőanyagokat is beleszámítva) 20 MW-ot
meghaladó teljes bemenő hőteljesítményű tüzelőegységeket működtet
nek

Szén-dioxid
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Tevékenységek
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Üvegházhatású gázok

Cementklinker napi 500 tonnát meghaladó gyártókapacitással rendel
kező forgókemencében történő előállítása vagy napi 50 tonnát meg
haladó gyártókapacitással rendelkező más típusú kemencében történő
kalcinálása

Szén-dioxid

Mész előállítása vagy dolomit és magnezit napi 50 tonnát meghaladó
gyártókapacitással rendelkező forgókemencében vagy más típusú
kemencében történő kalcinálása

Szén-dioxid

Üveggyártás, beleértve üveggyapot gyártását napi 20 tonnát meghaladó
olvasztókapacitással

Szén-dioxid

Kerámiatermékek, különösen tetőcserép, tégla, tűzálló tégla, csempe,
kőedények, porcelán égetéses előállítása 75 tonna/nap gyártási kapaci
tás felett

Szén-dioxid

Ásványi gyapot szigetelőanyag előállítása, kőzet, üveg vagy salak
felhasználásával, napi 20 tonnát meghaladó olvasztási kapacitással

Szén-dioxid

Gipszszárítás vagy -kalcinálás, illetve gipszkarton és más gipsztermé
kek előállítása, amennyiben 20 MW-ot meghaladó teljes bemenő hőtel
jesítményű tüzelőberendezéseket működtetnek

Szén-dioxid

Faanyagból származó pép vagy egyéb szálas anyagok gyártására

Szén-dioxid

Papír vagy karton gyártására 20 tonna/nap termelési kapacitáson felül

Szén-dioxid

Korom szerves anyagok – mint például olaj, kátrány, krakkoló, desz
tillációs maradékok – karbonizálásával járó előállítása, amennyiben 20
MW-ot meghaladó teljes bemenő hőteljesítményű tüzelőegységeket
működtetnek

Szén-dioxid

Salétromsav előállítása

Szén-dioxid és dinitrogén-oxid

Adipinsav előállítása

Szén-dioxid és dinitrogén-oxid

Glioxál és glioxilsav előállítása

Szén-dioxid és dinitrogén-oxid

Ammónia előállítása

Szén-dioxid

Ömlesztett szerves vegyszerek előállítása krakkolással, reformálással,
részleges vagy teljes oxidálással vagy hasonló eljárással, 100
tonna/napot meghaladó gyártókapacitással

Szén-dioxid

Hidrogén (H2) és szintetikus gáz előállítása reformálással vagy részle
ges oxidálással 25 tonna/napot meghaladó gyártókapacitással

Szén-dioxid

Nátrium-karbonát (Na2CO3) és nátrium-hidrogén-karbonát (NaHCO3)
előállítása

Szén-dioxid

Üvegházhatású gázoknak szállítás és a 2009/31/EK irányelv értelmé
ben engedélyezett tárolóhelyen történő geológiai tárolás céljából való
elkülönítésére használt létesítmények, amelyekre a jelen irányelv kiter
jed

Szén-dioxid

Üvegházhatású gázoknak a 2009/31/EK irányelv értelmében engedé
lyezett tárolóhelyen történő geológiai tárolás céljából való csővezeté
kek révén történő szállítása

Szén-dioxid

Üvegházhatású gázoknak a 2009/31/EK irányelv értelmében engedé
lyezett tárolóhelyen történő geológiai tárolása

Szén-dioxid
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Tevékenységek

Légi közlekedés
A Szerződés hatálya alá tartozó tagállam területén található repülőtér
ről induló vagy oda érkező légi járatok.
E tevékenység nem vonatkozik az alábbiakra:
a)

nem tagállam országok uralkodóinak és azok közvetlen családjá
nak, állam- és kormányfőinek, valamint minisztereinek hivatalos
út alkalmával történő szállítása során megvalósult repülések, ame
lyeknél ezt a megfelelő státusindikátornak a repülési terven tör
ténő feltüntetésével indokolni kell;

b)

katonai légi járművek által végzett katonai célú repülések, vala
mint a vámhatóságok és rendőri szervek által végrehajtott repü
lések;

c)

kereséssel és mentéssel kapcsolatos repülések, tűzoltási repülések,
az illetékes hatóság által engedélyezett humanitárius és sürgősségi
egészségügyi célú repülések;

d)

a kizárólag a Chicagói Egyezmény 2. mellékletében meghatáro
zott látvarepülési szabályok szerint végzett repülések;

e)

az olyan repülőtéren végződő repülések, amelyről a légi jármű fel
szállt, amennyiben közbenső leszállásra nem kerül sor;

f)

kizárólag a szakszolgálati engedély megszerzése vagy a repülősze
mélyzet esetében a fokozat megszerzése érdekében végzett gya
korlórepülések, abban az esetben, ha ezt a repülési tervben
szereplő megfelelő megjegyzés alátámasztja, feltéve hogy a repü
lés célja nem utas- és/vagy teherszállítás, illetve a légi jármű kiin
dulási helyre juttatása vagy további személyszállítási cél;

g)

a kizárólag tudományos kutatás, vagy akár a levegőben, akár a
szárazföldön lévő légi járművek vagy berendezések ellenőrzése,
tesztelése vagy hitelesítése céljából végzett repülések;

h)

az 5 700 kg-nál kisebb maximális felszállótömegre hitelesített légi
járművel végzett repülés;

i)

a 2408/92/EGK rendelet értelmében előírt közszolgáltatási köte
lezettségek keretében végrehajtott repülések a Szerződés
299. cikke (2) bekezdésében meghatározott legkülső régiók útjain
vagy olyan utakon, amelyeken a felajánlott kapacitás nem haladja
meg az évi 30 000 ülőhelyet; és

j)

repülőutak, amelyek – e pont kivételével – e tevékenység körébe
tartoznának, és amelyeket olyan kereskedelmi légiközlekedési
üzemeltető hajt végre, amely
–

három egymást követő négy hónapban időszakonként 243nál kevesebb repülőutat teljesít, vagy

–

repülőútjainak éves összkibocsátása kevesebb mint évi
10 000 tonna.

A tagállamok uralkodói és közvetlen családjuk, állam- és kor
mányfői, valamint miniszterei hivatalos út alkalmával történő
szállítása e pont alól nem képezhet kivételt.”
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II. MELLÉKLET
A 2003/87/EK irányelv a következő IIa. és IIb. melléklettel egészül ki:
„IIa. MELLÉKLET
A kibocsátási egységek százalékos arányának növekedését a tagállamok a 10. cikk (2) bekezdésének a) pontja
értelmében árverés útján értékesítik a Közösségen belüli szolidaritás és növekedés célját szolgálva, valamint
a kibocsátások csökkentése és az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás érdekében
Tagállami részesedés

Belgium

10 %

Bulgária

53 %

Csehország

31 %

Észtország

42 %

Görögország

17 %

Spanyolország

13 %

Olaszország

2%

Ciprus

20 %

Lettország

56 %

Litvánia

46 %

Luxembourg

10 %

Magyarország

28 %

Málta

23 %

Lengyelország

39 %

Portugália

16 %

Románia

53 %

Szlovénia

20 %

Szlovákia

41 %

Svédország

10 %

IIb. MELLÉKLET
A TAGÁLLAMOK RÉSZÉRE A 10. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK c) PONTJA ÉRTELMÉBEN ÁRVERÉS ÚTJÁN
ÉRTÉKESÍTETT KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK SZÁZALÉKOS ARÁNYA TÜKRÖZI AZ ÜVEGHATÁSÚ
GÁZKIBOCSÁTÁSOK 20 % CSÖKKENTÉSÉRE IRÁNYULÓ KORÁBBI TAGÁLLAMI ERőFESZÍTÉSEKET
Tagállam

A kiotói alappal szembeni 2 % elosztása százalékban

Bulgária

15 %

Csehország

4%

Észtország

6%

Magyarország

5%

Lettország

4%

Litvánia

7%

Lengyelország

27 %

Románia

29 %

Szlovákia

3 %”

L 140/88

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

2009.6.5.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/30/EK IRÁNYELVE
(2009. április 23.)
a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású
kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése
tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra
vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK
irányelv hatályon kívül helyezéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(3)

A Közösség a 2008-tól 2012-ig terjedő időszakra vonat
kozóan a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalásokat tett az üveg
házhatású gázok kibocsátásának mérséklése érdekében. A
Közösség emellett egy globális megállapodás keretében az
üvegházhatású gázok kibocsátásának 2020-ig 30 %-kal
történő csökkentése mellett is kötelezettséget vállalt,
továbbá egyoldalúan vállalta 20 %-os csökkentés megvaló
sítását. E célok teljesítéséhez valamennyi gazdasági ágazat
nak hozzá kell járulnia.

(4)

A közlekedésből származó üvegházhatású gázok kérdését
egyik oldalról a gépkocsik CO2-kibocsátására vonatkozó
közösségi politika kezeli. A Közösségen belül kibocsátott,
üvegházhatású gázok jelentős részben a közlekedésben fel
használt tüzelőanyagoknak tulajdoníthatók. A tüzelőanya
gok teljes életciklusa során kibocsátott üvegházhatású
gázok mennyiségének ellenőrzése és mérséklése segítheti a
Közösséget abban, hogy az üvegházhatású gázok mennyi
ségét a közlekedés tüzelőanyagainak dekarbonizálása révén
csökkentse.

(5)

A Közösség elfogadott olyan előírásokat, amelyek
korlátozzák a kis teljesítményű közúti járművek és a teher
gépjárművek szennyezőanyag-kibocsátását. A tüzelő
anyagokra vonatkozó minőségi követelmények előírásával
megkönnyíthető e határértékek teljesítése.

(6)

A nyári benzingőznyomás felső határértéke tekintetében
csak olyan tagállamok számára lehet eltérést engedélyezni,
amelyekben alacsony a nyári környezeti hőmérséklet.
Helyénvaló tehát tisztázni, mely tagállamokban engedé
lyezhető az eltérés. Elvben azok tekinthetők alacsony nyári
környezeti hőmérsékletű tagállamoknak, amelyek területé
nek legnagyobb részén az átlaghőmérséklet június, július és
augusztus hónapból legalább kettőben 12 °C-nál
alacsonyabb.

(7)

A nem közúti gépjárművekbe és berendezésekbe szánt
belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú
szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonat
kozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1997.
december 16-i 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (6) kibocsátási határértékeket határoz meg a nem
közúti gépjárművek motorjai körében. Ezekhez a gépek
hez olyan tüzelőanyagot kell biztosítani, amellyel motor
juk megfelelően működik.

(8)

A Közösségben a kibocsátott üvegházhatású gázok mint
egy 20 %-a a közúti közlekedés tüzelőanyagainak elégetése
során szabadul fel. E kibocsátás csökkentésének egyik
módja a kérdéses hajtóanyagok teljes életciklusa során

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 95. cikkére, valamint ezen irányelv 1. cikkének
(5) bekezdéséhez és 2. cikkéhez kapcsolódóan a Szerződés
175. cikkének (1) bekezdésére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
véleményére (1),
a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,
a Szerződés 251.
megfelelően (2),

cikkében

megállapított

eljárásnak

mivel:
(1)

(2)

A benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló, 1998.
október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elv (3) egészségügyi és környezetvédelmi megfontolásokból
kiindulva minimumkövetelményeket határoz meg a köz
úti közlekedésben és a nem közúti gépjárművek által fel
használt benzinre és dízelüzemanyagokra vonatkozóan.
A 2002. július 22-i 1600/2002/EK határozattal elfogadott
hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program
ban (4) megállapított célok egyike az, hogy biztosítani kell,
hogy a levegő minősége olyan legyen, amely nem idéz elő
jelentős negatív hatást, és nem jelent kockázatot az emberi
egészségre és a környezetre. A környezeti levegő minősé
géről és a Tiszta levegőt Európának elnevezésű program
ról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvet (5) kísérő nyilatkozatában
a Bizottság elismerte, hogy csökkenteni kell a káros lég
szennyező anyagok kibocsátását, ha jelentős előrehaladást
kívánnak elérni a hatodik közösségi környezetvédelmi cse
lekvési programban megállapított célok elérése terén és
különösen olyan új jogalkotási javaslatokat irányzott elő,
amelyek tovább csökkentik a tagállamok által engedélye
zett nemzeti kibocsátási határértékeket a fő szennyező
anyagok vonatkozásában, csökkentik a benzinüzemű gép
járművek töltőállomásokon való tankolásával járó káros
anyag kibocsátásokat és szabályozzák a tüzelőanyagok
kéntartalmát, beleértve a hajózási tüzelőanyagokat is.

(1) HL C 44., 2008.2.16., 53. o.
(2) Az Európai Parlament 2008. december 17-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. április 6-i határo
zata.
(3) HL L 350., 1998.12.28., 58. o.
(4) HL L 242., 2002.9.10., 1. o.
(5) HL L 152., 2008.6.11., 43. o.

(6) HL L 59., 1998.2.27., 1. o.
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keletkező üvegházhatású gázok mennyiségének csökken
tése. Ez többféleképpen is lehetséges. Tekintettel arra, hogy
a Közösség tovább kívánja mérsékelni a kibocsátott üveg
házhatású gázok mennyiségét, valamint a közúti közleke
dés hozzájárulását e kibocsátásokhoz, kívánatos egy olyan
mechanizmust bevezetni, amelyben a tüzelőanyagforgalmazók kötelesek jelenteni az általuk forgalmazott
tüzelőanyagok teljes életciklusa alatt a környezetbe bocsá
tott üvegházhatású gázok mennyiségét, továbbá 2011-től
kezdődően kötelesek azokat csökkenteni. A bioüzemanya
gok teljes életciklusra vonatkozó üvegházhatásúgázkibocsátásának számítására szolgáló módszertannak meg
kell egyeznie a megújuló energiaforrásokból előállított
energia támogatásáról szóló 2009/28/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv (1) által az üvegházhatású gázok
hatásainak számítására megállapított módszertannal.

(9)

A forgalmazóknak 2020. december 31-ig legfeljebb 10 %kal fokozatosan csökkenteniük kell az általuk forgalmazott
tüzelőanyagokból és energiából származó, teljes életcik
lusra és energiaegységenként számított üvegházhatású gáz
kibocsátást. A csökkentés mértékének a fosszilis
tüzelőanyagokból származó, teljes életciklusra és energia
egységenként számított 2010. évi átlagos uniós
üvegházhatásúgáz-kibocsátási szinthez képest 2020.
december 31-ig legalább 6 %-osnak kell lennie a bioüze
manyagok és az alternatív tüzelőanyagok felhasználása,
valamint az olajkitermelést kísérő fáklyázás és lefuvatás
csökkentése révén. Egy felülvizsgálat függvényében a kör
nyezetbarát CO2-megkötési és -tárolási technológiák és az
elektromos járművek felhasználása révén elért további
2 %-os csökkentést és a Kiotói Jegyzőkönyv tiszta fejlesz
tési mechanizmusa szerinti kibocsátási egységek vásárlása
révén elért további 2 %-os csökkentést kell tartalmaznia. E
további 2 %-os csökkentéseknek a tagállamok és üzema
nyag ellátók számára nem kell kötelező érvényűnek len
niük ezen irányelv hatálybalépésekor. A felülvizsgálatnak
ki kell térnie a csökkentések nem kötelező jellegére.

(10)

A bioüzemanyagok előállításának fenntarthatónak kell len
nie. Az ezen irányelvben megállapított, az üvegházhatású
gázok csökkentésére irányuló céloknak való megfelelés
érdekében felhasznált bioüzemanyagok tekintetében ezért
fenntarthatósági kritériumok teljesítését kell előírni. Az
energetikai és környezetvédelmi politikai megközelítések
közötti összhang biztosítása, valamint az üzleti vállalkozá
sokra háruló többletköltségek és az ellentmondásos kör
nyezetvédelmi szabályok – amelyek nem egységes
megközelítéssel járnának – elkerülése érdekében alapve
tően fontos, hogy összhang legyen ezen irányelv és a
2009/28/EK irányelv alkalmazásában használt fenntartha
tósági kritériumok között. Ugyanezen okból e téren el kell
kerülni a párhuzamos jelentéstételt. Ezenkívül a Bizott
ságnak és az illetékes nemzeti hatóságoknak egy kifejezet
ten a fenntarthatósági szempontokért felelős bizottság
keretében össze kell hangolniuk a tevékenységeiket.

(1) HL L 140., 5.6.2009., 16. o.

L 140/89

(11)

A bioüzemanyagok iránti kereslet világméretű növekedése
és az ezen irányelvben a bioüzemanyagoknak nyújtott ösz
tönzők nem járhatnak a biológiai sokféleséggel rendelkező
földterületek elpusztításával. Ezeket a számos nemzetközi
egyezményben az egész emberiség közkincsének elismert
véges erőforrásokat meg kell őrizni. A közösségi fogyasz
tók erkölcsileg elfogadhatatlannak tartanák, ha a megnö
vekedett bioüzemanyag-fogyasztás biológiai sokféleséggel
rendelkező földterületek elpusztítását eredményezné. Ezért
szükséges olyan fenntarthatósági kritériumokról rendel
kezni, amelyek biztosítják, hogy a bioüzemanyagok csak
akkor legyenek jogosultak az ösztönzőkre, ha garantálni
lehet, hogy azok nem biológiai sokféleséggel rendelkező
területekről származnak, illetve a természetvédelmi célokra
kijelölt területek vagy a ritka, illetve veszélyeztetett öko
szisztémák vagy fajok védelmére kijelölt területek esetében
az érintett illetékes hatóság kimutatja, hogy a nyersa
nyagtermelés nem ellentétes ezekkel a célokkal. A válasz
tott fenntarthatósági kritériumok szerint egy erdő biológiai
sokféleséggel rendelkezik, ha az Egyesült Nemzetek Élel
mezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) a globális
erdészeti erőforrások felmérésében használt meghatáro
zása szerint – amelyet az országok az elsődleges erdők
kiterjedésére vonatkozó jelentéseikben világszerte használ
nak – elsődleges erdő, vagy ha természetvédelmi célú nem
zeti törvények védik. Azok a területek is idetartoznak, ahol
nem faeredetű erdészeti termékek begyűjtésére kerül sor,
feltéve hogy az emberi hatás nem jelentős. A FAO által
meghatározott egyéb erdőfajták, mint például az átalakí
tott természetes erdők, a féltermészetes erdők és ültetvé
nyek nem tekintendők elsődleges erdőnek. Továbbá
tekintettel bizonyos mérsékelt övi és trópusi gyepterületek
– többek között a magas fokú biológiai sokféleséget kép
viselő szavannák, sztyeppék, bozótosok és prérik magas
fokú biológiai sokféleséget képviselő jellegére – helyénvaló,
hogy az ilyen területekről származó nyersanyagokból elő
állított bioüzemanyagok ne részesülhessenek az ezen
irányelvben előírt ösztönzőkből. A Bizottságnak meg kell
állapítania a megfelelő kritériumokat és földrajzi térsége
ket az ilyen magas fokú biológiai sokféleséget képviselő
gyepterület meghatározásához a rendelkezésre álló legjobb
tudományos ismereteknek és a vonatkozó nemzetközi sza
bályoknak megfelelően.

(12)

A földterületek művelési ága megváltoztatásának az üveg
házhatású gázokra gyakorolt hatásának számításakor a
gazdasági szereplőknek a földhasználathoz és a művelési
ág megváltoztatása utáni földhasználathoz kapcsolódó
szénkészletek valós értékeit kell használniuk. Ezen kívül
szabványos értékek használatára is képesnek kell lenniük.
Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacso
port munkája szabványos értékek megállapításához jó ala
pot szolgáltat. Ez a munka azonban még nem áll
rendelkezésre a gazdasági szereplők által közvetlenül alkal
mazható formában. Éppen ezért a Bizottságnak e munká
val kapcsolatban iránymutatást kell adnia, amely alapul
szolgálhat a szénkészletek megváltozásának e rendelet
alkalmazásában való kiszámításához, többek között a
10 és 30 % közötti lombkorona-fedettséggel rendelkező
erdőterületek, szavannák, bozótosok és prérik
tekintetében.

L 140/90
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(13)

Helyénvaló, hogy a Bizottság az ősmocsarak lecsapolásá
nak az üvegházhatású gázok kibocsátására gyakorolt hatá
sát értékelő módszertanokat dolgozzon ki.

(14)

Nem fordíthatók bioüzemanyagok termelésére a földterü
leteknek azok a típusai, amelyek művelési ágának megvál
toztatásakor a szénkészlet-veszteséget a bioüzemanyagok
termeléséből származó üvegházhatásúgáz-megtakarítással
– az éghajlatváltozás elleni küzdelem sürgősségére tekin
tettel – nem lehet ésszerű időn belül ellensúlyozni. Ezáltal
elkerülhető lenne a gazdasági szereplők szükségtelenül
nagy terhelése a kutatás terén, és hogy az olyan, nagy szén
készletekkel rendelkező földterületek művelési ágának
megváltoztatására kerüljön sor, amelyek visszatekintve
nem lettek volna jogosultak a bioüzemanyag nyersanyagok
termelésére. A világ szénkészleteinek felmérései azt mutat
ják, hogy a vizes élőhelyeket és az összefüggő, 30 %-ot
meghaladó lombkorona-fedettséggel rendelkező erdőterü
leteket ebbe a kategóriába kell sorolni. A 10 és 30 %
közötti lombkorona-fedettséggel rendelkező erdőterületetk
is ide kell sorolni, kivéve ha bizonyított, hogy szénkészle
tük elég alacsony ahhoz, hogy sor kerülhessen a művelési
ág ezen irányelvben meghatározott szabályok szerinti
megváltoztatására. A vizes élőhelyekre való utaláskor az
1971. február 2-án Ramsarban elfogadott, különösen a
vízimadarak élőhelye szempontjából nemzetközi jelentő
ségű vizes élőhelyekről szóló egyezményben foglalt
fogalommeghatározást kell figyelembe venni.

(15)

(16)

Az ebben az irányelvben meghatározott ösztönzők előse
gítik a bioüzemanyagok fokozott mértékű előállítását
világszerte. A Közösségben termesztett nyersanyagból elő
állított bioüzemanyagoknak meg kell felelniük a Közösség
mezőgazdasági környezetvédelmi követelményeinek is,
beleértve a felszín alatti és a felszíni vizek minőségének
védelmére vonatkozó követelményeket, illetve társadalmi
követelményeinek. Ugyanakkor aggodalomra ad okot,
hogy a bioüzemanyagok előállítása során egyes harmadik
országokban esetleg nem tartják be a minimális környezet
védelmi és társadalmi követelményeket. Ezért helyénvaló
ösztönözni olyan két- és többoldalú megállapodások, vala
mint önkéntes alapú nemzetközi és nemzeti rendszerek
kidolgozását, amelyek kiterjednek a legfontosabb környe
zetvédelmi és társadalmi megfontolásokra annak érdeké
ben, hogy ezáltal világszerte elősegítsék a bioüzemanyagok
fenntartható előállítását. Ilyen megállapodások vagy rend
szerek hiányában a tagállamok előírhatják gazdasági sze
replőik számára, hogy e kérdésekről jelentésben
számoljanak be.

A fenntarthatósági kritériumok csak akkor lesznek hatéko
nyak, ha a piaci szereplők magatartásának megváltozásá
hoz vezetnek. A piaci szereplők csak akkor fogják
magatartásukat megváltoztatni, ha a kritériumoknak meg
felelő bioüzemanyagok felárra tarthatnak igényt. A megfe
lelőség ellenőrzésére szolgáló tömegmérleg-módszer
szerint a fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő bio
üzemanyagok előállítása és a bioüzemanyagok Közösségen
belüli fogyasztása között fizikai kapcsolat áll fenn, amely
megfelelő egyensúlyt hoz létre a kereslet és kínálat között,
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és nagyobb felárat biztosít, mint ami az ilyen kapcsolattal
nem rendelkező rendszerekben elérhető. Ezért annak érde
kében, hogy a fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő
bioüzemanyagokat magasabb áron lehessen értékesíteni, a
rendszer integritásának fenntartása, ugyanakkor az ipar
ésszerűtlenül nagy terhelésének elkerülése mellett a
tömegmérleg-módszert kell a megfelelőség ellenőrzésére
használni. Ugyanakkor egyéb ellenőrzési módszereket is
mérlegelni kell.

(17)

Szükség esetén a Bizottságnak megfelelően figyelembe kell
vennie a millenniumi ökoszisztéma-értékelést, amely hasz
nos adatokkal szolgál legalább azon területek megőrzésé
hez, amelyek kritikus helyzetben alapökoszisztémáknak
nyújtanak segítséget, mint például a vízgyűjtővédelem és
az eróziógátlás.

(18)

Az üzemanyagok előállításából és felhasználásából szár
mazó üvegházhatásúgáz-kibocsátások kiszámításánál a
melléktermékeket is számításba kell venni. Politikai elem
zés céljaira a helyettesítési módszer a megfelelő. Az egyes
gazdasági szereplőket és közlekedési üzemanyag szállítmá
nyokat illető szabályozási célra a helyettesítési módszer
nem megfelelő. Ezekben az esetekben az energiatartalom
alapján történő allokációs módszer használata a legmegfe
lelőbb, mert könnyű alkalmazni, időben kiszámítható, a
lehető legnagyobb mértékben ellensúlyozza az ellentétes
hatású ösztönzőket, és eredményei általában összehason
líthatók a helyettesítési módszer által szolgáltatott eredmé
nyek sorával. A politikai elemzés céljaira a Bizottságnak
jelentéseiben be kell számolnia a helyettesítési módszer
eredményeiről is.

(19)

Az aránytalanul nagy adminisztrációs terhek elkerülése
érdekében az általános bioüzemanyag-előállítási módok
hoz meg kell határozni az alapértelmezett értékek jegyzé
két, és ezt a későbbi megbízható adatok rendelkezésre
állásakor frissíteni és bővíteni kell. A gazdasági szereplők
nek a bioüzemanyagok tekintetében mindig jogosultaknak
kell lenniük ezen üvegházhatásúgáz-megtakarítási jegyzék
ben megállapított szint jóváírására. Ha egy adott bioüzem
anyag előállítási módra megállapított üvegházhatású gáz
megtakarításának alapértelmezett értéke alacsonyabb, mint
az üvegházhatásúgáz-megtakarítások megkövetelt mini
mális szintje, a minimumszintnek való megfelelésüket iga
zolni kívánó gyártóknak bizonyítaniuk kell, hogy az
előállítási folyamatukból eredő tényleges kibocsátások ala
csonyabbak az alapértelmezett értékek kiszámításakor fel
tételezett értékeknél.

(20)

Az ezen alapértelmezett értékek kiszámításához használt
adatokat célszerű független tudományos szakértői forrá
sokból begyűjteni, és azokat a források munkájából szár
mazó újabb eredményeknek megfelelően naprakésszé
tenni. A Bizottságnak ösztönöznie kell a forrásokat, hogy
azok munkájuk naprakésszé tétele során foglalkozzanak az
üvegházhatású gázok növénytermesztésből származó
kibocsátásával, a regionális és éghajlati feltételek hatásával,
a fenntartható mezőgazdasági és biogazdálkodási módsze
reket alkalmazó növénytermesztés hatásával, valamint a
közösségi és harmadik országbeli termelők és a civil társa
dalom tudományos hozzájárulásával.
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Annak érdekében, hogy a bioüzemanyagok előállítására
használt nyersanyagok termesztését ne bátorítsák olyan
területeken,
ahol
ez
magas
üveghatásúgázkibocsátásokhoz vezetne, az alapértelmezett értékek hasz
nálatát olyan térségekre kell korlátozni, ahol az ilyen
hatásokat megbízhatóan ki lehet zárni. Az aránytalanul
nagy adminisztratív terhek elkerülése érdekében ugyanak
kor indokolt, hogy a tagállamok nemzeti és regionális átla
gokat határozzanak meg a növénytermesztésből –
beleértve a trágyahasználatból – eredő kibocsátások
tekintetében.

Világszerte nő a mezőgazdasági nyersanyagok iránti keres
let. E növekvő kereslet kielégítésére részben a mezőgazda
sági földterületek területének növelésével fog sor kerülni. A
súlyosan degradálódott vagy erősen szennyezett, és mező
gazdasági célra jelenlegi állapotukban ennélfogva nem
használható földterületek helyreállítása az egyik eszköz a
termelésre alkalmas földek területének növelésére. Mivel a
bioüzemanyagok használatának ösztönzése hozzájárul a
mezőgazdasági nyersanyagok iránti kereslet növekedé
séhez, a fenntarthatósági rendszernek elő kell mozdítania
a helyreállított degradálódott földterületek használatát. A
bioüzemanyagok előtérbe helyezése következtében a ter
mesztett növények iránt megnövekedett nettó kereslet még
abban az esetben is a növénytermesztésre használt földte
rület nettó növekedéséhez vezethet, ha a bioüzemanyagok
előállításához már szántóföldi használatban lévő földterü
leten termelt nyersanyagokat használnak. Ez olyan földte
rületeket is érinthet, amelyek talajában jelentős szén-dioxid
készletek vannak megkötve, amelyek művelés esetén kárt
okozva felszabadulnának. E veszély enyhítése érdekében
célszerű olyan kiegészítő intézkedéseket bevezetni, ame
lyek célja a már növénytermesztésre használt földterüle
teken a termelékenységi szint növelése, a degradálódott
földterületek használata, valamint – az uniós
bioüzemanyag-fogyasztásról
szóló
irányelv,
a
bioüzemanyag-fogyasztással foglalkozó más országok által
megállapítottakhoz hasonló – fenntarthatósági kritériu
mok elfogadása. A Bizottság konkrét módszertant dolgoz
ki a földhasználat közvetett megváltoztatásából eredő
üvegházhatásúgáz-kibocsátás minimalizálására. Ennek
során a Bizottság az elérhető legjobb tudományos bizonyí
tékok alapján különösen – többek között – a földhasználat
közvetett megváltoztatására vonatkozó tényezőnek az
üvegházhatásúgáz-kibocsátás kiszámításába történő felvé
telét, és a földhasználat megváltoztatásának hatását mini
malizáló, fenntartható bioüzemanyagok ösztönzésének
szükségességét, valamint a bioüzemanyagok fenntartható
ságának a földhasználat közvetett megváltoztatására
vonatkozóan történő fokozásának szükségességét elemzi.
E módszertan kidolgozása során a Bizottság többek között
kitér a nem élelmezési célú cellulóztartalmú anyagokból és
a lignocellulóz-tartalmú anyagokból előállított bioüzema
nyagoknak a földhasználat közvetett megváltoztatására
gyakorolt lehetséges hatásaira.

Mivel a 98/70/EK irányelv 7b–7e. cikkeinek rendelkezései
a belső piac működését segítik elő azáltal, hogy a bioüze
manyagok fenntarthatósági feltételeit az említett irányelv
szerinti elszámolási célkitűzések érdekében harmonizálják
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és ezáltal a 7b. cikk (8) bekezdésével összhangban meg
könnyítik a feltételeket teljesítő bioüzemanyagok tagálla
mok közötti kereskedelmét, jogalapjuk az EK-Szerződés
95. cikke.
(24)

A gépjármű- és a tüzelőanyag-technológiák terén tapasz
talható folyamatos műszaki fejlődés, valamint a környezetés az egészségvédelmi követelmények optimalizálásának
igénye szükségessé teszi, hogy az adalékok és a
bioüzemanyag-összetevők szennyezőanyag-kibocsátásra
gyakorolt hatására vonatkozó vizsgálatokból és elemzések
ből kiindulva rendszeresen sor kerüljön a tüzelőanyagok
minőségi követelményeinek felülvizsgálatára. Ezért rend
szeresen be kell számolni a közlekedésben felhasznált tüze
lőanyagok dekarbonizálásának elősegítésére adódó
lehetőségekről.

(25)

A detergensek alkalmazása hozzájárulhat a motorok tisz
tán tartásához, és ezáltal a károsanyag-kibocsátás mérsék
léséhez. Egyelőre kielégítő vizsgálati módszer nem áll
rendelkezésre az üzemanyag minták detergens hatásának
meghatározására. Ezért a tüzelőanyagok-forgalmazók és a
gépjárműgyártók felelőssége, hogy tájékoztassák vásárlói
kat a detergensek használatának előnyeiről és módjáról.
Mindazonáltal kívánatos, hogy a Bizottság a későbbiekben
felülvizsgálja, hogy a műszaki fejlődés lehetővé teszi-e
olyan megközelítésmód alkalmazását, amelyet követve
optimálisan élni lehet a detergensek használatában rejlő
előnyökkel.

(26)

Az etanol benzinekbe való bekeverésének részleteit felül
kell vizsgálni a 98/70/EK irányelv alkalmazása során szer
zett tapasztalatok alapján. A felülvizsgálatnak tekintettel
kell lennie a gőznyomás határértékeire valamint az egyéb
lehetőségekre, amelyek révén biztosítható, hogy az etanolt
tartalmazó benzinkeverékek gőznyomása ne lépje túl a
határértéket.

(27)

A benzinhez etanolt adagolva megnő annak gőznyomása.
Ráadásul, a levegőszennyezés mérséklése érdekében a ben
zinkeverékek gőznyomását korlátozni kell.

(28)

A benzinhez adagolt etanol koncentrációja és a gőznyo
más között nemlineáris összefüggés áll fenn. A Bizottság
által végzett megfelelő értékelést követően helyénvaló a
nyári gőznyomás felső határértékétől való eltérés megálla
pítása ilyen keverékek tekintetében. Az eltéréseknek a leve
gőminőségre és a légszennyezésre vonatkozó közösségi
jogszabályoknak való megfeleléstől kell függeniük. Az
ilyen eltérésnek meg kell felelniük a benzinhez adott kon
centrációban hozzáadott etanol által okozott
gőznyomás-emelkedésnek.

(29)

A kis szén-dioxid-kibocsátást eredményező tüzelőanyagok
használatának elősegítése és a levegőszennyezésre vonat
kozó célok egyidejű tiszteletben tartása szempontjából az
volna az ideális, ha a finomítók a kívánt mennyiségben
kínálnának kis gőznyomású benzint. Mivel ma ez nem tel
jesül, a bioüzemanyag-piac fejlődésének segítése érdekében
– bizonyos feltételek teljesülése esetén – meg kell
növelni az etanolt tartalmazó benzinkeverékek gőznyomá
sára vonatkozó határértékét.
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Egyes régebbi járművek tekintetében nem érvényes a
garancia a magas bioüzemanyag-tartalmú benzin felhasz
nálása esetén. Ezek a járművek tagállamok között is köz
lekedhetnek. Ezért egy átmeneti időszakra helyénvaló az
ezen régebbi járművekhez alkalmas benzin folyamatos
rendelkezésre állásának biztosítása. A tagállamoknak az
érdekelt felekkel konzultálva olyan, megfelelő földrajzi
lefedettséget kell biztosítaniuk, amely az ilyen benzin iránti
keresletet tükrözi. A benzin megjelölésének, például az E5
vagy E10 jellel, összhangban kell lennie az Európai Szab
ványügyi Bizottság (CEN) által kidolgozott vonatkozó
szabvánnyal.
Helyénvaló a 98/70/EK irányelv IV. mellékletének kiigazí
tása annak érdekében, hogy az EN 590:2004 („B5”) szab
ványban előírtnál több bioüzemanyagot tartalmazó
dízelüzemanyagokat („B7”) forgalomba lehessen hozni. Ezt
a szabványt ennek megfelelően naprakésszé kell tenni, és
ezenkívül határértékeket kell megállapítani a mellékletben
nem szereplő műszaki paraméterekre, például az oxidációs
stabilitásra, a lobbanáspontra, a kokszosodási maradékra,
a hamutartalomra, a víztartalomra, az összes szennyező
désre, a rézlemez-korrózióra, a kenőképességre, a kinema
tikus viszkozitásra, a zavarosodási pontra, a
hidegszűrhetőségi határhőmérsékletre, a foszfortartalom
ra, a savszámra, a peroxidokra, a savszám-változásra, a
fúvóka eltömődésre és a stabilitás növelésére irányuló
adalékolásra.

(32)

A bioüzemanyagok hatékony forgalmazásának meg
könnyítése érdekében a CEN-t ösztönözni kell arra, hogy
folytassa azon szabvány gyors kidolgozását, amely lehe
tővé teszi nagyobb részarányú bioüzemanyag-összetevő
dízelolajba történő keverését és különösen arra, hogy szab
ványt dolgozzon ki a „B10” dízelolajokra vonatkozóan.

(33)

A dízelolaj zsírsav-metilésztertartalmára (FAME) vonat
kozó határértékre műszaki okokból van szükség. Ilyen
határértékre azonban nincs szükség más bioüzemanyagkomponensek, például a biomasszából a Fischer-Tropsch
eljárással előállított dízelolaj-szerű szénhidrogének vagy a
hidrogénezett növényi olajok esetében.

(34)

A tagállamoknak és a Bizottságnak megfelelő lépéseket kell
tenniük a 10 ppm kéntartalmú gázolajok 2011. január 1.
előtti forgalomba hozatalának megkönnyítése érdekében.

(35)

A speciális fémtartalmú adalékok és különösen a
metilciklopentadienil-mangán-trikarbonil (MMT) alkalma
zása növelheti az emberi egészség károsodásának kocká
zatát, és károkat okozhat a járművek motorjaiban és az
emissziócsökkentő berendezésekben. Sok járműgyártó
nem tanácsolja a fémtartalmú adalékokat tartalmazó
üzemanyagok használatát, és az ilyen üzemanyagok hasz
nálata érvénytelenné teheti a járművekre vonatkozó garan
ciát. Ezért helyénvaló az MMT-adalék üzemanyagokban
való alkalmazásának állandó felülvizsgálata valamennyi
fontos érintett fél bevonásával. A további felülvizsgálatig
lépéseket kell tenni az esetlegesen okozott károk súlyossá
gának korlátozására. Ezért az MMT üzemanyagokban tör
ténő alkalmazása vonatkozásában felső korlátot kell
megállapítani, amely a jelenleg rendelkezésre álló tudomá
nyos ismereteken alapul. Ezt a korlátot csak akkor lehet
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növelni, ha bizonyítható, hogy nagyobb adagok használata
nem okoz káros hatást. Annak elkerülése érdekében, hogy
a fogyasztók tudtukon kívül érvénytelenítsék járműveik
garanciáját, meg kell követelni a fémtartalmú adalékot tar
talmazó üzemanyagok megjelölését.
(36)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi
megállapodás (1) 34. pontjával összhangban a tagállamo
kat ösztönözni kell arra, hogy a maguk, illetve a Közösség
érdekében készítsék el és hozzák nyilvánosságra tábláza
taikat, amelyek a lehető legteljesebb mértékben kimutatják
a megfelelést az irányelv és az azt átültető rendelkezések
között.

(37)

A 98/70/EK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedé
seket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gya
korlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló,
1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (2)
összhangban kell elfogadni.

(38)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen az üvegházha
tású gázok kibocsátásának nyomon követését és mérséklé
sét célzó mechanizmusra vonatkozó végrehajtási
intézkedések elfogadására; a bioüzemanyagokkal kapcso
latos fenntarthatósági kritériumok teljesítésének értékelé
séhez szükséges módszertani elvek és értékek kiigazítására;
a magas fokú biológiai sokféleséggel rendelkező gyepterü
letekre vonatkozó kritériumok és földrajzi övezetek meg
határozására;
az
üzemanyagok
MMT-tartalmára
vonatkozó határérték felülvizsgálatára és az alábbiaknak a
tudományos és műszaki haladáshoz történő hozzáigazítá
sára: a teljes életciklusra számított üvegházhatásúgázkibocsátás megállapítására szolgáló módszertan, a
tüzelőanyagokra vonatkozó előírásokkal kapcsolatos enge
délyezett elemző módszerek és a bioetanol tartalmú ben
zin esetében engedélyezett gőznyomáseltérés. Mivel ezek
az intézkedések általános hatályúak és ezen irányelv nem
alapvető fontosságú elemeinek a módszertani elvek és érté
kek kiigazításával történő módosítására irányulnak, azokat
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott,
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell
elfogadni.

(39)

A 98/70/EK irányelv több olyan, a tüzelőanyagokra vonat
kozó műszaki előírást is tartalmaz, amelyek mára felesle
gessé váltak. Az irányelv továbbá több olyan eltérést is
engedélyezett, amelyek már nincsenek hatályban. Az
egyértelműség érdekében ezeket a rendelkezéseket célszerű
elhagyni az irányelv szövegéből.

(40)

Az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csök
kentéséről szóló, 1999. április 26-i 1999/32/EK tanácsi
irányelv (3) szabályozza a belvízi hajózásban alkalmazott
tüzelőanyagokat. Egyértelműbbé kell tenni, hol húzódik a
határ ezen irányelv és a 98/70/EK irányelv között. Mind
két irányelv tartalmaz határértéket a belvízi hajókban fel
használt gázolaj kéntartalmára vonatkozóan. Az
egyértelműség és a jogbiztonság érdekében célszerű a kér
déses irányelveket úgy kiigazítani, hogy ezt a határértéket
csak az egyik irányelv tartalmazza.

(1) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.
(2) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
(3) HL L 121., 1999.5.11., 13. o.
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Új, tisztább motortechnológiák kerültek kifejlesztésre a
belvízi hajók számára. Ezek a motorok csak nagyon ala
csony kéntartalmú tüzelőanyaggal működnek. A belvízi
hajók tüzelőanyagainak kéntartalmát a lehető legrövidebb
időn belül csökkenteni kell.

(41)

(42)

A 98/70/EK és az 1999/32/EK irányelvet ezért ennek meg
felelően módosítani kell.

(43)

Az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmáról szóló,
1993. március 23-i 93/12/EGK tanácsi irányelvet (1) több
ször és nagymértékben módosították, és ma már nem tar
talmaz érdemi rendelkezéseket. Ezért ezt az irányelvet
hatályon kívül kell helyezni.

(44)

Mivel ezen irányelv céljait, nevezetesen: a közúti és a nem
közúti gépjárművekben felhasznált tüzelőanyagok egysé
ges piacának fenntartását és e tüzelőanyagok felhasználá
sával összefüggésben a környezet minimális szintű
védelmét a tagállamok nem tudják megfelelően megvaló
sítani, és ezért e célok közösségi szinten jobban megvaló
síthatók, a Közösség a Szerződés 5. cikkében foglalt
szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogad
hat el. Az e cikkben foglalt arányosság elvével összhang
ban az irányelv nem lépi túl az e célok megvalósításához
szükséges mértéket,

2.
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A 2. cikk a következőképpen módosul:
a)

Az első bekezdésben:
i.

a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:
„3. »nem közúti mozgó gépekben (beleértve a bel
vízi hajókat), valamint mezőgazdasági és erdé
szeti traktorokban és a kedvtelési célú vízi
járművekben történő felhasználásra szolgáló
gázolajok« a 2710 19 41 és a 2710 19 45
KN-kódok (*) alá tartozó, és 94/25/EK (**), a
97/68/EK (***) és a 2000/25/EK (****) és a irány
elvben említett motorokban történő felhaszná
lásra szánt, kőolajból nyert bármilyen
folyékony tüzelőanyag;
(*)

A KN-kódok számozása Közös Vámtarifában
(HL L 256., 1987.6.7., 1. o.) meghatározottak
szerint.
(**) HL L 164., 1994.6.30., 15. o.
(***) HL L 59., 1998.2.27., 1. o.
(****) HL L 173., 2000.7.12., 1. o.”;
ii.

az alábbi pontokat kell beilleszteni:
„5. »alacsony nyári környezeti hőmérsékletű tagál
lamok«: Dánia, Észtország, Finnország, Íror
szág, Lettország, Litvánia, Svédország és az
Egyesült Királyság;

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

6.

»teljes életciklusra számított üvegházhatásúgázkibocsátás«: minden olyan nettó CO2-, CH4- és
N2O-kibocsátás, amely a forgalmazott tüzelő
anyaghoz (annak bekevert összetevőit is bele
értve) vagy energiához kapcsolható. Ez a
valamennyi releváns szakaszra kiterjed, bele
értve a kitermelést, vagy növénytermesztést, a
földhasználatban bekövetkező változásokat, a
szállítást és forgalmazást, a feldolgozást és a
fogyasztás során történő elégetési folyamato
kat, a kibocsátás helyétől függetlenül;

7.

»energiaegységre számított üvegházhatású gáz
kibocsátás«: a forgalmazott tüzelőanyaghoz
vagy
energiához
kapcsolódó
üvegházhatásúgáz-kibocsátás
CO2egyenértékre átszámított teljes tömege, osztva a
forgalmazott tüzelőanyag vagy energia teljes
energiatartalmával (a tüzelőanyag esetén ez az
alsó fűtőértéket jelenti);

8.

»forgalmazó«: a tüzelőanyagnak a jövedéki adó
fizetési kötelezettség megállapításának helyén
való áthaladásáért felelős, vagy amennyiben
nem kell jövedéki adót fizetni, a tagállam által
kijelölt egyéb megfelelő jogi személy;

9.

a »bioüzemanyag« jelentése megegyezik a meg
újuló energiaforrásokból előállított energia
támogatásáról szóló 2009/28/EK európai par
lamenti és tanácsi irányelv szerinti
meghatározással (*).

1. cikk
A 98/70/EK irányelv módosításai
A 98/70/EK irányelv a következőképpen módosul:
1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk
Hatály
Ez az irányelv a közúti- és a nem közúti mozgó gépek (bele
értve a belvízi hajókat, amikor nincsenek tengeren), a mező
gazdasági és erdészeti traktorok, és a kedvtelési célú vízi
járművek (amikor nincsenek tengeren) vonatkozásában:
a)

b)

meghatározza – az egészség és a környezet védelme
érdekében – a külső gyújtású és kompressziógyújtású
motorokkal felszerelt gépjárművekben felhasználható
tüzelőanyagokra vonatkozó minőségi követelményeket,
figyelembe véve e motorok műszaki követelményeit; és
célt tűz ki a teljes életciklusra számított üvegházhatású
gázkibocsátás csökkentésére vonatkozóan.”

(1) HL L 74., 1993.3.27., 81. o.

(*) HL L 140., 5.6.2009., 16. o.”;
b)

A második bekezdést el kell hagyni.
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A 3. cikk a következőképpen módosul:
a)

kérelmet el kell utasítani. A Bizottságnak a vonatkozó
célértékeket is figyelembe kell vennie.

Az (2)–(6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

Ha a Bizottság az összes vonatkozó információ beérke
zésétől számított hat hónapon belül nem emel kifogást,
az érintett tagállam alkalmazhatja a kért eltérést.

„(2) A tagállamok biztosítják, hogy területükön csak
olyan benzin forgalmazható, amely megfelel az I. mel
lékletben megállapított környezeti előírásoknak.

(6) Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok továbbra is
engedélyezhetik a legfeljebb 0,15 g/l ólomtartalmú
ólmozott benzin kis, a teljes forgalom maximum
0,03 %-át jelentő mennyiségű forgalmazását a jellegze
tes tulajdonságú veterán járművek részére és abban az
esetben, ha az elosztás speciális érdekcsoportok útján
történik.”;

A tagállamok a legkülső régiókat illetően mindazonáltal
konkrét rendelkezéseket hozhatnak a legfeljebb
10 mg/kg kéntartalmú benzin bevezetésére vonatko
zóan. Az e rendelkezést alkalmazó tagállamok a Bizott
ságot erről megfelelően tájékoztatják.
b)
(3)
A tagállamok előírják a forgalmazóknak, hogy
biztosítsák a 2,7 %-os maximális oxigéntartalmú és
5 %-os maximális etanoltartalmú benzin 2013-ig tör
ténő forgalmazását, és amennyiben szükségesnek ítélik,
hosszabb időszakot írhatnak elő az ilyen benzin forgal
mazására. A tagállamok biztosítják a fogyasztók megfe
lelő tájékoztatását a benzin bioüzemanyag-tartalmával
és különösen a különféle benzinkeverékek megfelelő
használatával kapcsolatban.
(4)
Az alacsony nyári környezeti hőmérsékletű tagál
lamok az (5) bekezdésre figyelemmel a nyári időszak
alatt engedélyezhetik a 70 kPa maximális gőznyomású
benzin forgalomba hozatalát.
Azok a tagállamok, ahol az (1) bekezdésben hivatkozott
eltérést nem alkalmazzák, az (5) bekezdésre figyelemmel
a nyári időszak alatt engedélyezhetik 60kPa maximális
gőznyomású etanoltartalmú benzin forgalomba hozata
lát, valamint a III. mellékletben meghatározott engedé
lyezett gőznyomáseltérést, ha a felhasznált etanol
bioüzemanyag.
(5)
Ha a tagállamok alkalmazni kívánják a (4) bekez
désben foglalt valamelyik eltérést, erről értesíteniük kell
a Bizottságot, és meg kell adniuk az összes vonatkozó
információt. A Bizottságnak értékelnie kell az eltérés
szükségességét és időtartamát, figyelembe véve:
a)

b)

a magasabb gőznyomás következtében elkerülhető
gazdasági-társadalmi problémákat, beleértve az idő
ben behatárolt technikai alkalmazkodási szükségle
teket; és
a nagyobb gőznyomás környezetvédelmi vagy
egészségügyi következményeit és különösen a leve
gőminőségre vonatkozó közösségi jogszabályokkal
való összhangra gyakorolt hatást, mind az érintett
tagállamban, mind pedig más tagállamokban.

Ha a Bizottság értékelése azt mutatja, hogy az eltérés a
levegőminőségre vagy légszennyezésre vonatkozó
közösségi jogszabályokba fog ütközni, beleértve a vonat
kozó határértékeket és kibocsátási határértékeket, a
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4.

A (7) bekezdést el kell hagyni.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„4. cikk
Dízelüzemanyag
(1) A tagállamok biztosítják, hogy területükön csak olyan
dízelüzemanyagot lehessen forgalmazni, amely megfelel a II.
mellékletben megállapított előírásoknak.
A II. melléklet követelményeinek ellenére a tagállamok enge
délyezhetik a 7 %-nál magasabb zsírsav-metil-észter (FAME)
tartalmú dízelolaj forgalomba hozatalát.
A tagállamok biztosítják a fogyasztók megfelelő tájékoztatá
sát a dízelüzemanyag bioüzemanyag-tartalmával, különösen
a FAME-val kapcsolatban.
(2)
A tagállamok biztosítják, hogy területükön 2008.
január 1-jét követően a nem közúti mozgó gépekben (bele
értve a belvízi hajókat), mezőgazdasági és erdészeti trakto
rokban, valamint kedvtelési célú vízi járművekben történő
felhasználásra szolgáló gázolajok csak abban az esetben hoz
hatók forgalomba, ha ezen gázolajok kéntartalma nem
haladja meg az 1 000 mg/kg-ot. 2011. január 1-jét követően
az ilyen gázolajok legnagyobb megengedett kéntartalma
10 mg/kg. A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen gázolajok
tól eltérő folyékony tüzelőanyagok csak abban az esetben
használhatók belvízi hajókban és kedvtelési célú vízi jármű
vekben, ha kéntartalmuk nem haladja meg az ilyen gázola
jok számára engedélyezett legnagyobb megengedett értéket.
Az ellátási láncban bekövetkező kisebb szennyeződések ese
tére a tagállamok 2011. január 1-jét követően engedélyez
hetik, hogy a nem közúti mozgó gépekben (beleértve a
belvízi hajókat), mezőgazdasági és erdészeti traktorokban,
valamint kedvtelési célú vízi járművekben történő felhaszná
lásra szolgáló gázolajok kéntartalma a végfelhasználókat
kiszolgáló végleges forgalmazási helyen maximálisan
20 mg/kg legyen. A tagállamok ezenkívül 2011. december
31-ig engedélyezhetik legfeljebb 1 000 mg/kg kéntartalmú
gázolajok forgalomba hozatalát vasúti járművekben, vala
mint mezőgazdasági és erdészeti traktorokban történő fel
használásra, feltéve hogy biztosítani tudják, hogy a
kibocsátás-ellenőrzési rendszerek megfelelő működése nem
kerül veszélybe.
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(3)
A tagállamok a legkülső régiókat illetően konkrét ren
delkezéseket hozhatnak a legfeljebb 10 mg/kg kéntartalmú
dízelüzemanyagok és gázolajok bevezetésére vonatkozóan.
Az e rendelkezést alkalmazó tagállamok a Bizottságot erről
megfelelően tájékoztatják.

b)

(4)
Azokban a tagállamokban, ahol zord téli éghajlati
viszonyok uralkodnak, a dízelüzemanyagokra és gázolajokra
vonatkozóan az a követelmény, hogy 250 °C-ig az átdesztil
lált mennyiség maximálisan 65 térfogatszázalék lehet, helyet
tesíthető azzal, hogy 180 °C-on átdesztillált mennyiség
maximálisan 10 térfogatszázalék lehet.”
5.

Az irányelv szövege a következő cikkel egészül ki:
„7a. cikk

c)

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése
(1)
A tagállamok kijelölik azt a forgalmazót vagy azokat a
forgalmazókat, amelyek a forgalmazott tüzelőanyag és ener
gia teljes életciklusra vonatkozó, energiaegységre számított
üvegházhatású gázkibocsátás nyomon követéséért és az arról
való jelentéstételért felelősek. A közúti járművekben történő
felhasználásra szolgáló villamos energia szolgáltatói esetében
a tagállamok biztosítják, hogy ezek a szolgáltatók dönthes
senek úgy, hogy hozzá kívánnak járulni a (2) bekezdésben
megállapított csökkentési kötelezettséghez, amennyiben
bizonyítani tudják, hogy megfelelően képesek mérni és nyo
mon követni az e járművekben történő felhasználásra szol
gáló villamos energiát.
2011. január 1-től a forgalmazók évente jelentenek a tag
állam által kijelölt hatóságnak a tagállamon belül forgalomba
hozott tüzelőanyag és energia üvegházhatásúgázkibocsátásának intenzitásáról, megadva legalább az alábbi
akra vonatkozó információkat:
a)

minden egyes tüzelőanyag- vagy energiatípus tekinteté
ben a forgalomba hozott teljes mennyiség, beszerzési
helyük és származásuk megjelölésével; és

b)

a teljes életciklusra vonatkozó, energiaegységre számított
üvegházhatású gázkibocsátás.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a jelentéseket
ellenőrizzék.
Szükség esetén a Bizottság e bekezdés végrehajtásához irány
mutatásokat állapít meg.
(2)
A tagállamok előírják a forgalmazók számára, hogy a
fokozatosság szempontját szem előtt tartva 2020. december
31-ig az (5) bekezdés b) pontjában említett, tüzelőanyagokra
az alapkövetelményekhez képest maximum 10 %-kal csök
kentsék a forgalmazott tüzelőanyagból és energiából szár
mazó, teljes életciklusra és energiaegységre számított
üvegházhatású gázkibocsátást. E csökkentésnek az alábbiak
ból kell állnia:
a)

6 % 2020. december 31-ig. E csökkentés tekintetében a
tagállamok megkövetelhetik a forgalmazóktól, hogy
tartsák be az alábbi időközi célértékeket: 2 % 2014.
december 31-ig és 4 % 2017. december 31-ig;
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további indikatív 2 %-os célérték 2020. december 31-ig
a 9. cikk (1) bekezdés h) pontjára figyelemmel, amely cél
az alábbi módszerek valamelyikének vagy együttesének
alkalmazásával valósítandó meg:
i.

a bármilyen típusú közúti járműben, nem közúti
gépjárművekben (köztük a belvízi hajókban), mező
gazdasági vagy erdészeti traktorokban vagy kedvte
lési célú vízi járművekben való felhasználásra
szolgáló közlekedési célú energia forgalmazása;

ii.

bármely technológia felhasználása (beleértve a széndioxid megkötését és tárolását), amely képes csök
kenteni a forgalmazott tüzelőanyagokból vagy
energiából származó, teljes életciklusra és energia
egységre számított üvegházhatásúgáz-kibocsátást;

a Kiotói Jegyzőkönyv tiszta fejlesztési mechanizmusa
szerinti kibocsátási egységek vásárlása révén elérendő
további indikatív 2 %-os csökkentési célérték 2020.
december 31-ig, figyelemmel a 9. cikk (1) bekezdés
i) pontjára, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási
egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvben (*) meghatáro
zott feltételek szerint, a tüzelőanyag-forgalmazási ága
zatban történő csökkentése érdekében.

(3)
A bioüzemanyagok által a teljes életciklusuk alatt a
környezetbe bocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének
kiszámítása a 7d. cikkel összhangban történik. Az egyéb tüz
előanyagokból és energiából származó, teljes életciklusra szá
mított üvegházhatású gázkibocsátás kiszámítása az e cikk
(5) bekezdésében megállapított módszer szerint történik.
(4)
A tagállamok biztosítják, hogy a forgalmazók egyes
csoportjai dönthessenek úgy, hogy együttesen tesznek eleget
a (2) bekezdés szerinti csökkentési kötelezettségeknek. Ebben
az esetben a (2) bekezdés alkalmazásában egyetlen forgalma
zónak minősülnek.
(5) Az e cikk végrehajtására irányuló, ezen irányelv nem
alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módo
sítására szolgáló intézkedéseket a 11. cikk (4) bekezdésében
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
sal kell elfogadni. Ezek az intézkedések kiterjednek
különösen:
a)

a bioüzemanyagoktól és villamos energiától eltérő tüze
lőanyagok által a teljes életciklusuk alatt a környezetbe
bocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének kiszámí
tására szolgáló módszerekre;

b)

a (2) bekezdés alkalmazásában a 2010-ben a fosszilis
tüzelőanyagokból származó, teljes életciklusra és ener
giaegységre számított üvegházhatású gázkibocsátáson
alapuló, a tüzelőanyagok tekintetében alapkövetel
ményeket 2011. január 1. előtt meghatározó
módszerekre;

c)

a (4) bekezdés érvényesítéséhez szükséges szabályokra;

d)

az elektromos közúti járművek hozzájárulásának kiszá
mítására vonatkozó módszereket, amelyeknek össz
hangban kell lenniük a 2009/28/EK irányelv 3. cikke
(4) bekezdésével.

(*) HL L 275., 2003.10.25., 32. o.”
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ii.

Az irányelv a következő cikkekkel egészül ki:

„7b. cikk
A bioüzemanyagok fenntarthatósági kritériumai
(1)
Tekintet nélkül arra, hogy a nyersanyagokat a Közös
ség területén vagy azon kívül termesztették-e, a bioüzema
nyagokat a 7a. cikkben említett célok alkalmazásában csak
akkor lehet figyelembe venni, ha azok teljesítik az e cikk
(2)–(6) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági
kritériumokat.

2017. január 1-től az (1) bekezdésben említett célok alkal
mazásában figyelembe vett, az üvegházhatású gázok kibocsá
tásában a bioüzemanyagok használatával elért csökkenésnek
legalább 50 %-nak kell lennie. 2018. január 1-től a 2017.
január 1-től kezdődően termelő létesítményekben előállított
bioüzemanyagok esetében ennek az értéknek legalább 60 %nak kell lennie.
A bioüzemanyagok használatából eredő üvegházhatásúgázkibocsátás csökkenést a 7d. cikk (1) bekezdésében meghatá
rozottak szerint kell kiszámítani.
A 2008. január 23-án már üzemelő létesítményekben előál
lított bioüzemanyagok esetében az első albekezdést 2013.
április 1-től kell alkalmazni.
(3)
Az (1) bekezdésben említett célok alkalmazásában
figyelembe vett bioüzemanyagokat nem lehet a biológiai sok
féleség szempontjából nagy értéket képviselő földterületek
ről származó nyersanyagból előállítani, azaz olyan
földterületekről, amelyek 2008 januárjában vagy azt köve
tően az alábbi besorolásúak voltak, tekintet nélkül arra, hogy
a földterület továbbra is ilyen besorolású-e:
a)

elsődleges erdő és egyéb erdős terület, azaz őshonos
fajokból álló erdő és egyéb erdős terület, ahol nem lát
hatók emberi tevékenység egyértelmű jelei, és az ökoló
giai folyamatokat nem zavarták meg jelentős mértékben;

b)

i.

a törvény vagy az érintett illetékes hatóság által ter
mészetvédelmi célokra kijelölt területek; vagy

a ritka vagy veszélyeztetett ökoszisztémák vagy
fajok védelmére szolgáló, nemzetközi megállapodá
sok által elismert területek vagy olyan területek,
amelyek kormányközi szervezetek vagy a Nemzet
közi Természetvédelmi Unió által készített jegyzé
kekben szerepelnek, a 7c. cikk (4) bekezdésének
második albekezdésében meghatározott eljárással
összhangban való elismerésükre is figyelemmel;

kivéve ha bizonyítható, hogy a nyersanyagtermelés nem
ellentétes az említett természetvédelmi célokkal;
c)

A hulladékból és – a mezőgazdasági, az akvakultúrából és a
halászatból származó, valamint az erdészeti maradékoktól
eltérő – maradékokból előállított bioüzemanyagoknak azon
ban csak a (2) bekezdésben meghatározott fenntarthatósági
kritériumnak kell megfelelniük ahhoz, hogy azokat a 7a.
cikkben említett célok alkalmazásában figyelembe vegyék.
(2)
A
bioüzemanyagok
használatával
elért
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkenésének, melyet az
(1) bekezdésben említett célok alkalmazásában vesznek figye
lembe, legalább 35 %-nak kell lennie.
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i.

a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket
képviselő természetes gyepterület, amely emberi
beavatkozás nélkül gyepterület maradna, és amely
megőrzi természetes fajösszetételét, ökológiai jel
lemzőit és folyamatait; vagy

ii.

a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket
képviselő mesterséges gyepterület, vagyis amely
emberi beavatkozás nélkül nem maradna gyepterü
let, amely ugyanakkor nagy fajgazdagságot mutat és
nem degradálódott, kivéve ha a gyepterületi besoro
lás megőrzéséhez a nyersanyagok betakarítása bizo
nyítottan szükséges.

A Bizottság meghatározza a kritériumokat és azokat a föld
rajzi térségeket, amelyek figyelembevételével megállapítható,
hogy mely gyepterületek tartoznak az első albekezdés
c) pontjának hatálya alá. Az irányelv nem alapvető fontos
ságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló
ezen intézkedéseket a 11. cikk (4) bekezdésében említett,
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell
elfogadni.
(4)
Az (1) bekezdésben említett célok alkalmazásában
figyelembe vett bioüzemanyagokat nem lehet jelentős szén
készletekkel rendelkező földterületekről származó nyersa
nyagból előállítani, azaz olyan földterületekről, amelyek
2008 januárjában az alábbi besorolásúak voltak és már nem
ilyen besorolásúak:
a)

vizes élőhelyek, azaz tartósan vagy az év jelentős részé
ben vízzel borított vagy vízzel átitatott földterület;

b)

összefüggő erdőterület, azaz több mint egy hektárra
kiterjedő, öt méternél magasabb fákkal és 30 %-ot meg
haladó lombkorona-fedettséggel, illetve e küszöbértéke
ket in situ elérni képes fákkal borított terület;

c)

egy hektárnál nagyobb kiterjedésű földterület öt méter
nél magasabb fákkal és 10–30 % közötti lombkoronafedettséggel, illetve e küszöbértékeket in situ elérni képes
fákkal, kivéve ha bizonyítják, hogy a terület szénkészlete
a művelési ág megváltoztatása előtt és után olyan, hogy
a IV. melléklet C. részében megállapított módszertan
alkalmazásakor teljesülnének a (2) bekezdésben foglalt
feltételek.

E bekezdés rendelkezéseit nem lehet alkalmazni, ha a terület
a nyersanyag kitermelésének időpontjában a 2008 januárjá
ban meglévő besorolással megegyező besorolású volt.
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(5)
Az (1) bekezdésben említett célok alkalmazásában
figyelembe vett bioüzemanyagokat nem szabad 2008 janu
árjában ősmocsárként létező területről származó nyersanya
gokból előállítani, kivéve ha bizonyítják, hogy e nyersanyag
termelése és betakarítása nem jár együtt a korábban lecsapo
latlan talaj lecsapolásával.
(6)
A 7a. cikkben említett célok alkalmazásában figye
lembe vett bioüzemanyagok előállítására használt, a Közös
ségben termelt mezőgazdasági nyersanyagokat a közös
agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők
részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek
közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági ter
melők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek
létrehozásáról szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi
rendelet (*) II. mellékletének A. részében a »Környezetvéde
lem« cím alatt, valamint a fenti melléklet 9. pontjában emlí
tett rendelkezések szerinti követelményeknek és
szabványoknak megfelelően, illetve az említett rendelet
6. cikkének (1) bekezdése alapján meghatározott jó mező
gazdasági és ökológiai állapottal kapcsolatos minimumköve
telményeknek megfelelően kell előállítani.
(7)
A Bizottság kétévente jelentést tesz az Európai Parla
mentnek és a Tanácsnak a (2)–(5) bekezdésben említett fenn
tarthatósági kritériumoknak való megfelelés, valamint a talaj,
a víz és a levegő védelme érdekében hozott nemzeti intézke
désekről minden olyan harmadik országra és tagállamra
vonatkozóan, amelyből jelentős mennyiségű, a Közösségben
felhasznált bioüzemanyag vagy bioüzemanyagokhoz szüksé
ges nyersanyag származik. Az első jelentést 2012-ben kell
benyújtani.
A Bizottság kétévente jelentést tesz az Európai Parlamentnek
és a Tanácsnak arról, hogy milyen hatással van a bioüzema
nyag iránti fokozott kereslet a társadalmi fenntarthatóságra a
Közösségben és a harmadik országokban, milyen hatással
van a Közösség bioüzemanyag-politikája az elérhető árú élel
miszereknek különösen a fejlődő országok lakossága szá
mára történő rendelkezésre állására, továbbá a szélesebb
értelemben vett fejlesztési kérdésekről. A jelentéseknek ki kell
térniük a földhasználati jogok tiszteletben tartására. Minden
olyan harmadik országra és tagállamra vonatkozóan, amely
ből jelentős mennyiségű, a Közösségben felhasznált bioüze
manyagokhoz
szükséges
nyersanyag
származik,
tartalmazniuk kell azt, hogy az adott ország megerősítette és
végrehajtotta-e a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)
valamennyi alábbi egyezményét:
–

Egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról (No
29),

–

Egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési
jog védelméről (No 87),

–

Egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási
jog elveinek alkalmazásáról (No 98),

–

Egyezmény a férfi és női munkaerőnek egyenlő értékű
munka esetén járó egyenlő díjazása tárgyában (No 100),

–

Egyezmény a kényszermunka felszámolásáról (No 105),
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–

Egyezmény a hátrányos megkülönböztetésről (foglal
koztatás és foglalkozás) (No 111),

–

Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról (No 138),

–

Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak
betiltásáról és a felszámolására irányuló azonnali lépé
sekről (No 182).

Az említett jelentéseknek minden olyan harmadik országra és
tagállamra vonatkozóan, amelyből jelentős mennyiségű, a
Közösségben felhasznált bioüzemanyagokhoz szükséges
nyersanyag származik, tartalmazniuk kell azt, hogy az adott
ország megerősítette és végrehajtotta-e:
–

a
biológiai
jegyzőkönyvet,

biztonságról

szóló

carthagenai

–

a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzet
közi kereskedelméről szóló egyezményt.

Az első jelentést 2012-ben kell benyújtani. A Bizottság adott
esetben korrekciós intézkedéseket javasol, nevezetesen akkor,
ha bizonyítható, hogy a bioüzemanyag-előállítás jelentős
hatást gyakorol az élelmiszerek árára.
(8) Az e cikknek megfelelően nyert bioüzemanyagoknak
az (1) bekezdésben említett célok alkalmazásában való figye
lembevételét a tagállamok más fenntarthatósági indokok
alapján nem utasíthatják el.

7c. cikk
A bioüzemanyagokra vonatkozó fenntarthatósági
kritériumoknak való megfelelés ellenőrzése
(1) Amennyiben a bioüzemanyagokat a 7a. cikk alkalma
zásában figyelembe veszik, a tagállamoknak elő kell írniuk a
gazdasági szereplők számára annak bizonyítását, hogy a 7b.
cikk (2)–(5) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági
kritériumok teljesültek. Ebből a célból a gazdasági szereplők
számára tömegmérleg-rendszer alkalmazását kell előírni,
amely:
a)

megengedi az eltérő fenntarthatósági jellemzőkkel ren
delkező nyersanyag-szállítmányok vagy bioüzemanya
gok összekeverését;

b)

előírja, hogy a fenntarthatósági jellemzőkkel kapcsola
tos információk és az a) pontban említett szállítmányok
mérete a keverékhez rendelve megmaradjon; és

c)

biztosítja, hogy a keverékből kivett minden szállítmány
összege azonos fenntarthatósági jellemzőkkel kerüljön
leírásra és ugyanolyan mennyiségben, mint a keverékhez
adott összes szállítmány összege.
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(2)
A Bizottság 2010-ben és 2012-ben jelentést nyújt be
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az (1) bekezdésben
leírt tömegmérleg ellenőrzési módszer működéséről és annak
lehetőségéről, hogy néhány vagy az összes nyersanyag- vagy
bioüzemanyag-típussal kapcsolatban más ellenőrzési mód
szereket engedélyezzenek. Az értékelés során a Bizottság
olyan ellenőrzési módszerek alkalmazását mérlegeli, amelyek
keretében a fenntarthatósági jellemzőkkel kapcsolatos infor
mációkat nem szükséges fizikailag az egyes szállítmányok
hoz vagy keverékekhez rendelni. Az értékelés során figyelmet
kell fordítani arra, hogy az ellenőrzési rendszer integritását és
hatékonyságát az ipar indokolatlanul nagy terhelése nélkül
kell biztosítani. A jelentéshez adott esetben mellékelik az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, egyéb ellen
őrzési módszerek engedélyezéséről szóló javaslatokat.
(3) A tagállamok intézkedéseket hoznak annak érdekében,
hogy a gazdasági szereplők megbízható információkat nyújt
sanak be, és kérésre a tagállam rendelkezésére bocsássák az
információk előállításához használt adatokat. A tagállamok
előírják a gazdasági szereplők számára, hogy az általuk
benyújtott információk tekintetében dolgozzák ki a függet
len audit megfelelő normáit, és mellékeljék az audit elvégzé
sével kapcsolatos bizonyítékokat. Az audit során meg kell
vizsgálni, hogy a gazdasági szereplők által használt rendsze
rek pontosak, megbízhatóak és kizárják a csalás lehetőségét.
Értékelni kell továbbá a mintavétel gyakoriságát és módsze
rét, valamint az adatok megbízhatóságát.
Az első albekezdésben említett információk magukban fog
lalják különösen a 7b. cikk (2)–(5) bekezdésében említett
fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelésre, a talaj, a
víz és a levegő védelme, a degradálódott földterületek hely
reállítása, a vízhiánnyal küzdő területeken a túlzott vízfo
gyasztás elkerülése érdekében foganatosított intézkedéseket,
továbbá a 7b. cikk (7) bekezdésének második albekezdésében
említett elemek figyelembevétele érdekében foganatosított
intézkedésekre vonatkozó megfelelő és releváns
információkat.
A Bizottság összeállítja az első két albekezdésében említett
azon megfelelő és releváns információk listáját, amelyet a
tagállamok a 11. cikk (3) bekezdésében említett tanácsadó
bizottsági eljárásnak megfelelően kérnek a gazdasági szerep
lőktől. Biztosítja különösen, hogy ezen adatszolgáltatás ne
jelentsen túlzott adminisztratív terhet általában a gazdasági
szereplők, konkrétan pedig a kis területen gazdálkodó mező
gazdasági termelők, termelői szervezetek és szövetkezetek
számára.
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(4) A Közösség törekszik arra, hogy a harmadik országok
kal olyan két- vagy többoldalú megállapodásokat kössön,
amelyek a fenntarthatósági kritériumokra vonatkozóan az
ezen irányelvben foglaltaknak megfelelő rendelkezéseket tar
talmaznak. Amennyiben a Közösség olyan megállapodásokat
kötött, amelyek a 7b. cikk (2)–(5) bekezdésében megállapí
tott fenntarthatósági kritériumok hatálya alá tartozó kérdé
sekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak, a Bizottság
határozhat úgy, hogy ezek a megállapodások bizonyítják,
hogy az említett országokban termelt nyersanyagokból elő
állított bioüzemanyagok megfelelnek a szóban forgó fenn
tarthatósági kritériumoknak. E megállapodások megkötése
során kellő figyelmet kell fordítani az olyan területek megőr
zése céljából hozott intézkedésekre, amelyek kritikus helyzet
ben alapökoszisztémáknak nyújtanak segítséget (mint
például a vízgyűjtővédelem, eróziógátlás), a talaj, a víz és a
levegő védelme, a talajhasználat közvetett megváltoztatása, a
degradálódott földterületek helyreállítása, valamint a vízhián
nyal küzdő területeken a túlzott vízfogyasztás elkerülése
érdekében hozott intézkedésekre, és a 7b. cikk (7) bekezdé
sének második albekezdésében említett kérdésekre.
A Bizottság határozhat úgy, hogy a biomasszatermékek elő
állításával kapcsolatban szabványokat megállapító önkéntes
nemzeti vagy nemzetközi rendszereknek a 7b. cikk (2) bekez
désének alkalmazásában pontos adatokat tartalmaznak, vagy
bizonyítják, hogy a bioüzemanyag-szállítmányok megfelel
nek a 7b. cikk (3) és (5) bekezdésében meghatározott fenn
tarthatósági kritériumoknak. A Bizottság határozhat úgy,
hogy e rendszereknek pontos adatokat kell tartalmazniuk
azon információk alkalmazásában, amelyek az olyan terüle
tek megőrzése céljából hozott intézkedésekre vonatkoznak,
amelyek kritikus helyzetben alapökoszisztémáknak nyújta
nak segítséget (mint például a vízgyűjtővédelem, eróziógát
lás), ezenkívül a talaj, a víz és a levegő védelme, a
talajhasználat közvetett megváltoztatása, a degradálódott
földterületek helyreállítása, valamint a vízhiánnyal küzdő
területeken a túlzott vízfogyasztás elkerülése érdekében
hozott intézkedésekre és a 7b. cikk (7) bekezdésének máso
dik albekezdésében említett kérdésekre vonatkoznak. A
Bizottság a 7b. cikk (3) bekezdése b) pontja ii. alpontjának
alkalmazásában elismerheti a ritka vagy veszélyeztetett öko
szisztémák vagy fajok védelmére kijelölt, nemzetközi megál
lapodások által elismert területeket vagy azokat a területeket
is, amelyek kormányközi szervezetek vagy a Nemzetközi
Természetvédelmi Unió által készített jegyzékekben
szerepelnek.
A Bizottság határozhat úgy, hogy az üvegházhatású gázok
kibocsátásában jelentkező csökkenés mérésére létrehozott
önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszerek a 7b. cikk
(2) bekezdésének alkalmazásában pontos adatokat
tartalmaznak.

Az ebben a bekezdésben megállapított kötelezettségek a
Közösségen belül előállított és Közösségbe importált bioüze
manyagokra is vonatkoznak.

A Bizottság határozhat úgy, hogy a súlyosan degradálódott
vagy erősen szennyezett földterületek javítását célzó nemzeti
vagy regionális helyreállítási programok hatálya alá tartozó
földterületek teljesítik a IV. melléklet C. részének 9. pontjá
ban említett kritériumokat.

A tagállamok összesített formában benyújtják a Bizottság
részére az e bekezdés első albekezdésében említett adatokat,
amelyeket a Bizottság a 2009/28/EK irányelv 24. cikkében
említett átláthatósági platformon összefoglalva, a kereske
delmi szempontból érzékeny adatok titkosságának megőrzé
sével közzétesz.

(5) A Bizottság a (4) bekezdés alapján kizárólag akkor
fogad el határozatot, ha a szóban forgó megállapodás vagy
rendszer megfelel a megbízhatóság, az átláthatóság és a füg
getlen audit tekintetében támasztott megfelelő normáknak.
Az üvegházhatásúgáz-megtakarítás mérésére létrehozott
rendszereknek meg kell továbbá felelniük a IV. mellékletben
meghatározott módszertani követelményeknek. A 7b. cikk
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(3) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett, a bioló
giai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselő terüle
tek esetében az ilyen területek jegyzékének meg kell felelniük
az objektivitási normáknak, összhangban kell állniuk a nem
zetközileg elismert normákkal, és megfelelő fellebbezési eljá
rásokat kell lehetővé tenniük.
(6)
A (4) bekezdés alapján meghozott határozatokat a
11. cikk (3) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljá
rással kell elfogadni. Az ilyen határozatok legfeljebb ötéves
időtartamra érvényesek.
(7)
Ha egy gazdasági szereplő a (4) bekezdés alapján
hozott határozat tárgyát képező megállapodásnak vagy rend
szernek megfelelően nyert bizonyítékokat vagy adatokat
szolgáltat, a határozat által érintett mértékben a tagállam nem
kötelezheti az adatszolgáltatót arra, hogy további bizonyíté
kokkal igazolja a 7b. cikk (2)–(5) bekezdésében meghatáro
zott fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést, sem
pedig arra, hogy információkat szolgáltasson az e cikk
(3) bekezdésének második albekezdésében említett
intézkedésekről.
(8)
Valamely tagállam kérelmére vagy saját kezdeménye
zése alapján a Bizottság megvizsgálja egy bioüzemanyag for
rás tekintetében a 7b. cikk alkalmazását, és a kérelem
beérkezésétől számított hat hónapon belül – a 11. cikk
(3) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak
megfelelően – határozatot hoz arról, hogy az érintett tag
állam a szóban forgó bioüzemanyagot figyelembe veheti-e a
7a. cikk alkalmazásában.
(9)
A Bizottság legkésőbb 2012. december 31-ig jelentést
tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az alábbiakról:
a)

a fenntarthatósági kritériumokkal kapcsolatos adatszol
gáltatási rendszer hatékonysága; és

b)

annak kérdése, hogy – a legújabb tudományos eredmé
nyek és a Közösség nemzetközi kötelezettségeinek figye
lembevételével – megvalósítható és célszerű-e kötelező
jellegű levegő-, talaj- és vízvédelmi előírások bevezetése.

A Bizottság adott esetben korrekciós intézkedéseket is
javasol.
7d. cikk
A bioüzemanyagok teljes életciklusra számított
üvegházhatású gázkibocsátásának kiszámítása
(1)
A 7a. cikk és a 7b. cikk (2) bekezdésének alkalmazá
sában egy adott bioüzemanyag teljes életciklusra vonatkozó
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az alábbiak szerint kell
kiszámítani:
a)

b)

ha a IV. melléklet A. vagy B. része tartalmazza az adott
bioüzemanyag-előállítási
módra
vonatkozó
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkenés alapértelmezett
értékét, és a IV. melléklet C. részének 7. pontja szerint e
bioüzemanyagokra vonatkozóan kiszámított el érték
nulla vagy annál kisebb: akkor ennek az alapértelmezett
értéknek az alkalmazásával;
a IV. melléklet C. részében meghatározott módszernek
megfelelően kiszámított tényleges érték alkalmazásával;
vagy

c)
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a IV. melléklet C. részének 1. pontjában említett képlet
tényezőinek összegeként kiszámított érték alkalmazásá
val, ahol egyes tényezők esetében a IV. melléklet D. vagy
E. részében szereplő diszaggregált alapértelmezett érté
kek, az összes többi tényező esetében pedig a IV. mel
léklet C. részében meghatározott módszernek
megfelelően
kiszámított
tényleges
értékek
alkalmazhatók.

(2) A tagállamok legkésőbb 2010. március 31-ig jelentést
nyújtanak be a Bizottságnak, amely tartalmazza a statisztikai
célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozá
sáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parla
menti és tanácsi rendelet (**) értelmében a statisztikai célú
területi egységek nómenklatúrájában (a továbbiakban: NUTS)
2. szintű vagy annál diszaggregáltabb NUTS-szinthez tartozó,
területükön található azon földterületek listáját, amelyek ese
tében a mezőgazdasági nyersanyagok termeléséből szár
mazó, jellemző üvegházhatásúgáz-kibocsátás várhatóan
alacsonyabb lesz az ezen irányelv IV. melléklete D. részének
»a termelésre vonatkozó diszaggregált értékek« címe alapján
bejelentett kibocsátásoknál vagy megegyezik azokkal; a jelen
tést ki kell egészíteni a lista összeállításához alkalmazott
módszer és adatok leírásával. A módszernek figyelembe kell
vennie a talaj jellemzőit, az éghajlatot és a várt
nyersanyaghozamokat.
(3)
A IV. melléklet A. részében szereplő alapértelmezett
értékeket, és a IV. melléklet D. részében a termelésre megál
lapított diszaggregált alapértelmezett értékeket csak akkor
lehet alkalmazni, ha ezek nyersanyagát:
a)

a Közösségen kívüli területen termelték;

b)

a Közösségnek a (2) bekezdésben említett listákban sze
replő területein termelték; vagy

c)

hulladékból vagy a mezőgazdasági, halászatból és akva
kultúrából származó maradékoktól eltérő maradékból
nyerték.

Az a), b) és c) pont hatálya alá nem tartozó bioüzemanyagok
esetében a termeléshez megállapított tényleges értékeket kell
alkalmazni.
(4)
Legkésőbb 2010. március 31-ig a Bizottság jelentést
nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a harma
dik országokban található azon területek listái összeállítá
sának megvalósíthatóságáról, amelyek esetében a
mezőgazdasági nyersanyag termeléséből származó jellemző
üvegházhatásúgáz-kibocsátás várhatóan alacsonyabb lesz a
IV. melléklet D. részének »termelés« címe alatt bejelentett
kibocsátásoknál vagy megegyezik azokkal; a jelentést lehető
ség szerint ez a lista, valamint a lista összeállításához alkal
mazott módszer és adatok leírása kíséri. A Bizottság adott
esetben a tárgyhoz kapcsolódó javaslatokat csatol a
jelentéséhez.
(5) A Bizottság legkésőbb 2012. december 31-ig, majd ezt
követően kétévente jelentést tesz a IV. melléklet B. és E. részé
nek becsült jellemző és alapértelmezett értékeiről, különös
figyelmet fordítva a közlekedésből és a feldolgozásból szár
mazó kibocsátásokra, és szükség esetén határoz az értékek
korrekciójáról. Az irányelv nem alapvető fontosságú eleme
inek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 11. cikk
(4) bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel történő szabá
lyozási bizottsági eljárással kell elfogadni.
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b)

(6) A Bizottság 2010. december 31-ig jelentést nyújt be az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben felülvizs
gálja a földhasználat közvetett megváltoztatása révén az
üvegházhatású gázok kibocsátására gyakorolt hatást, vala
mint megvizsgálja e hatás csökkentésének módjait. Ezt a
jelentést adott esetben olyan javaslat kíséri, amely az elérhető
legjobb tudományos bizonyítékokon alapul, és konkrét mód
szertant tartalmaz a földhasználat közvetett megváltozása
által okozott szénkészlet-változásokból eredő éves kibocsá
tások tekintetében, ezáltal biztosítva az ezen irányelvnek és
különösen a 7b. cikk (2) bekezdésének való megfelelést.

7e. cikk
A bioüzemanyagok fenntarthatóságára vonatkozó
végrehajtási intézkedések és jelentések
(1) Az ezen irányelv 7b. cikke (3) bekezdésének második
albekezdésében, 7c. cikke (3) bekezdésének harmadik albe
kezdésében, 7c. cikke (6) bekezdésében, 7c. cikke (8) bekez
désében, 7d. cikke (5) bekezdésében, 7d. cikke
(7) bekezdésének első albekezdésében és 7d. cikke (8) bekez
désében említett végrehajtási intézkedések teljes mértékben
figyelembe veszik a 2009/28/EK irányelv céljait.

Az Európai Parlament és a Tanács törekszik arra, hogy leg
később 2012-ben határozatot hozzon a Bizottság által
benyújtott ilyen javaslatok tárgyában.

(2) A Bizottság által az Európai Parlamentnek és a Tanács
nak benyújtandó, az ezen irányelv 7b. cikke (7) bekezdésé
ben, 7c. cikke (2) bekezdésében, 7c. cikke (9) bekezdésében,
7d. cikke (4) bekezdésében, (5) bekezdésében és (6) bekezdé
sének első albekezdésében említett jelentéseket, valamint az
ezen irányelv 7c. cikke (3) bekezdése első és ötödik albekez
désének és 7d. cikke (2) bekezdésének értelmében előterjesz
tett jelentéseket és információkat a 2009/28/EK irányelv és
ezen irányelv alkalmazásában készítik és küldik el.

(7)
A IV. melléklet a műszaki vagy tudományos fejlődés
hez igazítható, többek között olyan értékek hozzáadásával,
amelyek az ugyanezen vagy más nyersanyagok esetében
alkalmazandó további bioüzemanyag-előállítási módokra
vonatkoznak, valamint a C. részben foglalt módszertan
módosításával. Az irányelv nem alapvető fontosságú eleme
inek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 11. cikk
(4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottsági eljárással kell elfogadni.

–

a hulladék és a maradékanyagok számításba vételének
módszere,

–

a társtermékek számításba vételének módszere,

–

a kogeneráció számításba vételének módszere, és

–

a mezőgazdasági gabonamaradványok társtermékként
való elismerése.

A növényi hulladékból vagy állati eredetű olajokból előállí
tott biodízelre vonatkozó alapértelmezett értékeket a lehető
leghamarabb felül kell vizsgálni.
Az alapértelmezett értékek IV. mellékletben szereplő listájá
nak módosítása vagy kiegészítése során a következő szabá
lyok betartásával kell eljárni:
a)

ha egy tényezőnek a teljes kibocsátáshoz való hozzájá
rulása kicsi, vagy ha a változás csekély, illetve ha a tény
leges értékek megállapítása túlságosan költséges volna
vagy nehézségekkel járna, az alapértelmezett értékek a
normál termelési eljárásokra jellemző alapértelmezett
értékek;

minden más esetben az alapértelmezett értékeket óvato
san kell megállapítani a normál termelési eljárásokhoz
képest.

(8)
Részletes fogalommeghatározásokat kell kidolgozni,
beleértve a IV. melléklet C. részének 9. pontjában felsorolt
kategóriákhoz szükséges technikai specifikációt. Az irányelv
nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő
módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 11. cikk
(4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottsági eljárással kell elfogadni.

A javaslatnak tartalmaznia kell az e módszertan alkalmazása
előtt megkezdett befektetések kiszámíthatóságának biztosí
tásához szükséges biztosítékokat. A 2013 vége előtt bioüze
manyagokat termelő létesítmények tekintetében az első
albekezdésben említett intézkedések alkalmazása 2017
végéig nem eredményezheti azt, hogy az e létesítményekben
termelt bioüzemanyagok ne feleljenek meg az ebben az
irányelvben foglalt fenntarthatósági követelményeknek, fel
téve hogy ezek a bioüzemanyagok legalább 45 %-os megta
karítást érnek el az üvegházhatású gázok kibocsátásában. Ez
alkalmazandó a 2012. végéig bioüzemanyagokat termelő
létesítmények kapacitására.

A IV. mellékletben foglalt alapértelmezett értékek és mód
szertan tekintetében különös figyelmet kell fordítani az
alábbiakra:

2009.6.5.

(*) HL L 30., 2009.1.31., 16. o.
(**) HL L 154., 2003.6.21., 1. o.”
7.

A 8. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A tagállamok a benzin esetében az EN 228:2004, a
dízelüzemanyagok tekintetében pedig az EN 590:2004 euró
pai szabványokban meghatározott analitikai módszerek
segítségével kell ellenőrizniük a 3. és 4. cikk követelmé
nyeinek betartását.”

8.

Az irányelv szövege a következő cikkel egészül ki:
„8a. cikk
Fémtartalmú adalékok
(1)
A Bizottság felmérést végez a fémtartalmú adalékok
tüzelőanyagokban történő felhasználásából származó egész
ségügyi és környezeti kockázatokról, és e célból vizsgálati
módszert dolgoz ki. Következtetéseit legkésőbb 2012.
december 31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak.
(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott vizsgálati módszerek
kidolgozásáig a tüzelőanyagok metilciklopentadienilmangán-trikarbonil (MMT) tartalmát 2011. január 1-től lite
renként 6 mg mangánkoncentrációra kell korlátozni. 2014.
január 1-től a határérték 2 mg mangán literenként.
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(3)
A tüzelőanyagok (2) bekezdésben meghatározott
MMT-tartalmára vonatkozó határértéket az (1) bekezdésben
hivatkozott vizsgálati módszer alkalmazásával végzett érté
kelés alapján felül kell vizsgálni. Ha a kockázatértékelés indo
kolttá teszi, a határértéket nullára lehet csökkenteni. A
határérték nem növelhető, kivéve ha azt a kockázatértékelés
indokolttá teszi. Az irányelv nem alapvető fontosságú eleme
inek módosítására irányuló ezen intézkedést a 11. cikk
(4) bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel történő szabá
lyozási bizottsági eljárással kell elfogadni.
(4)
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a tüzelő
anyag fémtartalmú adalék tartalmára vonatkozó címke látha
tóan megjelenjen mindazon helyeken, ahol fémtartalmú
adalékokat tartalmazó tüzelőanyagok kaphatók.

f)

a benzinben és a dízelolaj előállításához használt kom
ponensek teljes mennyiségét, figyelembe véve a
környezetvédelemmel kapcsolatos közösségi jogszabá
lyokat, ideértve avízpolitika terén a közösségi fellépés
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október
23-i2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányel
vet (*) és az ahhoz kapcsolódó irányelveket is;

g)

az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére
vonatkozó, a 7a. cikk (2) bekezdésében foglalt célérték
kibocsátáskereskedelmi rendszerre gyakorolt hatásait;

h)

a 2. cikk (6) és (7) bekezdése, valamint a 7a. cikk
(2) bekezdése b) pontja kiigazításának lehetséges szük
ségességét az üvegházhatású gázok 2020-ra történő leg
feljebb 10 %-os csökkentésére vonatkozó célérték
eléréséhez való lehetséges hozzájárulás értékelése céljá
ból. Az értékelés szempontjainak a tüzelőanyagokból és
energiából származó, teljes életciklusra és energiaegysé
genként számított üvegházhatású gázkibocsátás Közös
ségen belüli csökkentésének lehetőségén kell alapulniuk,
figyelembe véve a környezet szempontjából biztonságos
CO2-kivonási és -tárolási technológiák és az elektromos
járművek terén elért előrelépéseket, valamint az ilyen
kibocsátáscsökkentési módszerek 7a. cikk (2) bekezdés
b) pontjában hivatkozott költséghatékonyságát;

i)

a forgalmazókra vonatkozó, a teljes életciklusra és ener
giaegységenként
számított
üvegházhatásúgázkibocsátásnak a 7a. cikk (5) bekezdése b) pontjában
említett, tüzelőanyagokra vonatkozó alapkövetelmé
nyekhez képest 2 %-kal történő csökkentésére irányuló
további intézkedések bevezetésének lehetőségét a Kiotói
Jegyzőkönyv tiszta fejlesztési mechanizmusa szerint
vásárolt kibocsátási egységeknek az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló
2003/87/EK irányelvben meghatározott feltételeknek
megfelelő felhasználása révén, az üvegházhatású gázok
nak a 7a. cikk (2) bekezdés c) pontjában hivatkozott
2020-ra történő legfeljebb 10 %-os csökkentésére vonat
kozó célérték eléréséhez való lehetséges hozzájárulások
további értékelése céljából;

j)

a benzin esetében a nyári időszak során engedélyezett
maximális gőznyomás 60 kPa alatti értékre történő
csökkentésének frissített költség-haszon elemzését és
hatásvizsgálatát.

(5)
A címke a következő szöveget tartalmazza: »Fémtar
talmú adalékot tartalmaz«.
(6) A címkét jól láthatóan a tüzelőanyag típusát jelző tájé
koztatás helyére kell erősíteni. A címke méretének és betűtí
pusának jól láthatónak és könnyen olvashatónak kell lennie.”
9.

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk
Jelentéstétel
(1)
A Bizottság 2012. december 31-ig, majd azt követően
háromévente jelentést nyújt be és indokolt esetben ezen
irányelv módosítására irányuló javaslatot terjeszt elő az Euró
pai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentés különösen a
következőket veszi figyelembe:
a)

a gépjármű-technológiák alkalmazását és fejlődését,
különös tekintettel a benzin és a dízelolaj megengedett
maximális bioüzemanyag-tartalom határérték növelésé
nek megvalósíthatóságáról és a 3. cikk (3) bekezdésében
említett időpont felülvizsgálatának szükségességét;

b)

a közúti közlekedés járműveiből származó CO2kibocsátás mérséklésére irányuló közösségi politikát;

c)

a II. mellékletben szereplő követelményeknek és különö
sen a többgyűrűs aromás szénhidrogénekre vonatkozó
határértéknek a nem közúti gépjárművekre (a belvízi
hajókat is beleértve), mezőgazdasági és erdészeti trakto
rokra és kedvtelési célú vízi járművekre történő alkalma
zásának lehetőségét;

d)

a tüzelőanyagokhoz adagolt detergensek alkalmazásá
nak terjedését;

e)

az MMT-től eltérő fémtartalmú adalékok tüzelőanyagok
ban való alkalmazását;
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(2) Legkésőbb 2014-ben a Bizottság jelentést nyújt be az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 7a. cikkben hivatko
zott, az üvegházhatású gázok 2020-ig történő csökkentésére
vonatkozó célérték megvalósulásáról, figyelembe véve, hogy
e célértéknek összhangban kell lennie a 2009/28/EK irányelv
3. cikke (3) bekezdésében hivatkozott célértékkel a közleke
dés területén a megújuló energiaforrásokból előállított ener
gia tekintetében az irányelv 23. cikke (8) bekezdésében és
23. cikke (9) bekezdésében hivatkozott jelentések fényében.
Adott esetben a Bizottság a jelentéséhez a célérték módosí
tására vonatkozó javaslatot csatol.
(*) HL L 327., 2000.12.22., 1. o.”
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10. A 10. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, ren
deleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
szóló, 1994. június 16-i 94/25/EK európai parla
menti és tanácsi irányelvben (**) meghatározott bel
vízi hajókon vagy kedvtelési célú vízi járműveken
használnak fel, amikor ezek a vízi járművek a ten
geren tartózkodnak;

„(1)
Ha a műszaki fejlődés következtében ki kell igazí
tani az I. vagy a II. mellékletben említett engedélyezett anali
tikai módszereket, a 11. cikk (4) bekezdésében említett,
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással az
irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására
irányuló módosításokat lehet elfogadni. A III. mellékletet is a
műszaki vagy tudományos fejlődéshez lehet igazítani. Az
ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítá
sára irányuló ezen intézkedést a 11. cikk (4) bekezdésében
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
sal kell elfogadni.”
11. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

(*) HL L 59., 1998.2.27., 1. o.
(**) HL L 164., 1994.6.30., 15. o.”;
b)
2.

A bizottság eljárása

(2)
A 7b., 7c. és 7d. cikkek alapján a bioüzemanyagok
fenntarthatóságával kapcsolatos ügyekben a Bizottságot a
2009/28/EK irányelv 25. cikke (2) bekezdésében említett »Bi
oüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntart
hatóságával foglalkozó bizottság« segíti.
(3)
Az erre a bekezdésre történő hivatkozáskor az
1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cik
kének rendelkezéseire is figyelemmel.
(4)
Az erre a bekezdésre történő hivatkozáskor az
1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és
7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is
figyelemmel.”

3.

a 3j. pontot el kell hagyni.

A 4b. cikk a következőképpen módosul:
a)

a cím helyébe a következő szöveg lép: „A Közösség kikö
tőiben horgonyzó hajók által használt tengeri hajózás
ban használatos tüzelőanyag maximális kéntartalma”;

b)

az (1) bekezdésben az a) pontot el kell hagyni;

c)

a (2) bekezdés b) pontját el kell hagyni.

„11. cikk

(1)
A (2) bekezdésben említett esetek kivételével a Bizott
ság munkáját a tüzelőanyagok minőségével foglalkozó
bizottság segíti.

2009.6.5.

A 6. cikk (1a) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a
következő szöveg lép:
„A mintavételezést a tüzelőanyag maximális kéntartalmára
vonatkozó korlátozás hatálybalépésének napján kell megkez
deni. Az ellenőrzést megfelelő gyakorisággal, megfelelő
mennyiségben és olyan módon kell végezni, hogy a minták
reprezentatívak legyenek a vizsgált tüzelőanyag tekintetében
és a megfelelő tengerszakaszokon és kikötőkben tartózkodó
vízi járművek által használt tüzelőanyag tekintetében.”
3. cikk
Hatályon kívül helyezés

A 93/12/EGK irányelv hatályát veszti.

12. A 14. cikket el kell hagyni.
13. Az I., II., III. és IV. melléklet helyébe az ezen irányelv mellék
letének szövege lép.
2. cikk
Az 1999/32/EK irányelv módosításai
Az 1999/32/EK irányelv a következőképpen módosul:
1.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:
a)

a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:
„3. »tengeri hajózásban használatos tüzelőanyag«: bár
mely ásványolaj eredetű folyékony tüzelőanyag,
amelynek rendeltetése a hajón történő felhasználás,
vagy amelyet a hajón használnak fel, beleértve az
ISO 8217 meghatározás szerinti tüzelőanyagokat is.
Magában foglal minden olyan ásványolaj eredetű
folyékony tüzelőanyagot, amelyet a nem közúti
gépjárművekbe és berendezésekbe szánt belső égésű
motorok gáz- és szilárd halmazállapotú
szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szó
ló, 1997. december 16-i 97/68/EK európai parla
menti és tanácsi irányelvben (*) és a kedvtelési célú

4. cikk
Átültetés
(1)
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rende
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy legkésőbb 2010. december 31-ig ennek az irányelvnek
megfeleljenek.
A tagállamok haladéktalanul megküldik a Bizottságnak e rendel
kezéseik szövegét.
Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azok
ban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük
alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a
tagállamok határozzák meg.
(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk
azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv
által szabályozott területen fogadnak el.
5. cikk
Hatálybalépés
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.
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6. cikk
Címzettek
Ennek az irányelvnek a címzettjei a tagállamok.
Kelt Strasbourgban, 2009. április 23-án.
az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS
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MELLÉKLET
„I. MELLÉKLET
A KÜLSŐ GYÚJTÁSÚ MOTORRAL FELSZERELT JÁRMŰVEKBEN FELHASZNÁLT, FORGALOMBAN LÉVŐ
TÜZELŐANYAGOK KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

Típus: Benzin

Paraméter (1)

Határértékek (2)

Egység

Minimum

Maximum

Kísérleti oktánszám

95 (3)

—

Motoroktánszám

85

—

Gőznyomás, nyári időszakban (4)

kPa

—

60,0 (5)

Desztilláció:
–

Elpárologtatott mennyiség, 100 °C-ig

% v/v

46,0

—

–

Elpárologtatott mennyiség, 150 °C-ig

% v/v

75,0

—

Szénhidrogéncsoport-összetétel:
–

olefintartalom

% v/v

—

18,0

–

aromástartalom

% v/v

—

35,0

–

benzoltartalom

% v/v

—

1,0

Oxigéntartalom

% m/m

3,7

Oxigéntartalmú szerves vegyületek
–

metanol

% v/v

3,0

–

etanol (szükség lehet stabilizáló anyagokra)

% v/v

10,0

–

izopropil-alkohol

% v/v

—

12,0

–

terc-butil-alkohol

% v/v

—

15,0

–

izobutil-alkohol

% v/v

—

15,0

–

éterek (öt vagy nagyobb szénatomszámúak)

% v/v

—

22,0

–

egyéb oxigéntartalmú szerves vegyületek (6)

% v/v

—

15,0

Kéntartalom

mg/kg

—

10,0

Ólomtartalom

g/l

—

0,005

(1) Az EN 228:2004 szabványban előírt vizsgálati módszereket kell alkalmazni. A tagállamok az EN 228:2004 szabvány helyébe lépő szab
ványokban meghatározott analitikai módszert is alkalmazhatják abban az esetben, ha bizonyítható, hogy az legalább ugyanakkora pon
tosságú, mint az az analitikai módszer, amelynek helyébe lépett.
(2) A megadott értékek „valós értékek”. A határértékek meghatározása az EN ISO 4259:2006 „Ásványolajtermékek. A vizsgálati módszerekre
vonatkozó precizitási adatok meghatározása és alkalmazása” szabványban szereplő feltételekkel, a minimumérték meghatározása pedig
2R pozitív különbség figyelembevételével történt (R = ismételhetőség). Az egyes mérési eredményeket az EN ISO 4259:2006 szabvány
ban leírt kritériumok alapján kell értelmezni.
(3) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy továbbra is engedélyezik a legalább 81-es motoroktánszámú (MON) és a legalább 91-es kísérleti
oktánszámú (RON) ólommentes normál benzin forgalomba hozatalát.
(4) A nyári időszak legkésőbb május 1-jén kezdődik, és legkorábban szeptember 30-án ér véget. Azokban a tagállamokban, ahol alacsony
nyári környezeti hőmérséklet uralkodik, a nyári időszak legkésőbb június 1-jén kezdődik, és legkorábban augusztus 31-én ér véget.
(5) Azon tagállamok esetében, ahol alacsony nyári környezeti hőmérséklet uralkodik, és amelyek a 3. cikk (4) és (5) bekezdésével összhang
ban eltéréssel éltek, a gőznyomás legnagyobb értékének 70,0 kPa-nak kell lennie. Azon tagállamok esetében, amelyek a 3. cikk (4)
és (5) bekezdésével összhangban az etanoltartalmú benzinek tekintetében eltéréssel éltek a megengedett maximális gőznyomás értékrej a
60 kPa-hoz képest a III. mellékletben meghatározott eltéréssel megnövelt határérték alkalmazandó.
(6) Az EN 228:2004 szabvány szerinti értéknél nem magasabb végforráspontú egyéb monoalkoholok és éterek.
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II. MELLÉKLET
A KOMPRESSZIÓS GYÚJTÁSÚ MOTOROKKAL FELSZERELT JÁRMŰVEKBEN FELHASZNÁLT,
FORGALOMBAN LÉVŐ TÜZELŐANYAGOK KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

Típus: Dízelolaj

Paraméter (1)

Egység

Cetánszám

Határértékek (2)
Minimum

Maximum

51,0

—

kg/m ( )

—

845,0

°C

—

360,0

Többgyűrűs aromás szénhidrogének

% m/m

—

8,0

Kéntartalom

mg/kg

—

10,0

Zsírsav-metilészter (FAME) tartalom – EN 14078

% v/v

—

7,0 (3)

Sűrűség 15 °C-on

3

Desztilláció:
–

95 % v/v átdesztillálásának hőmérséklete:

(1) Az EN 590:2004 szabványban előírt vizsgálati módszereket kell alkalmazni. A tagállamok az EN 590:2004 szabvány helyébe lépő szab
ványokban meghatározott analitikai módszert is alkalmazhatják abban az esetben, ha bizonyítható, hogy az legalább ugyanakkora pon
tosságú, mint az az analitikai módszer, amelynek helyébe lépett.
(2) A megadott értékek „valós értékek”. A határértékek meghatározása az EN ISO 4259:2006 „Ásványolajtermékek. A vizsgálati módszerekre
vonatkozó precizitási adatok meghatározása és alkalmazása” szabványban szereplő feltételekkel, a minimumérték meghatározása pedig
2R pozitív különbség figyelembevételével történt (R = ismételhetőség). Az egyes mérési eredményeket az EN ISO 4259:2006 szabvány
ban leírt kritériumok alapján kell értelmezni.
(3) A FAME-nek ki kell elégítenie az EN 14214 szabvány követelményeit.

III. MELLÉKLET
A BIOETANOL-TARTALMÚ BENZINEK GŐZNYOMÁSÁNAK MEGENGEDETT ELTÉRÉSE
Bioetanoltartalom (% v/v)

A gőznyomás megengedett eltérése (kPa)

0

0

1

3,65

2

5,95

3

7,20

4

7,80

5

8,0

6

8,0

7

7,94

8

7,88

9

7,82

10

7,76

A táblázatban nem szereplő közbenső bioetanoltartalom-értékek esetén a gőznyomás megengedett eltérését lineáris inter
polációval kell meghatározni a közvetlenül az adott közbenső bioetanol-tartalom alatt, illetőleg felett található bioetanoltartalomhoz tartozó értékekből.
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IV. MELLÉKLET
A BIOÜZEMANYAGOKBÓL SZÁRMAZÓ, TELJES ÉLETCIKLUSRA SZÁMÍTOTT
ÜVEGHÁZHATÁSÚGÁZ-KIBOCSÁTÁS KISZÁMÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A. Jellemző és alapértelmezett értékek a bioüzemanyagok esetében, ha azokat a földhasználat megváltozásából
adódó nettó szénkibocsátás nélkül állítják elő

Bioüzemanyag-előállítási mód

Az üvegházhatású gázok
kibocsátásában jelentkező
csökkenés jellemző értéke

Az üvegházhatású gázok
kibocsátásában jelentkező
csökkenés alapértelmezett
értéke

cukorrépa-etanol

61 %

52 %

búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag megjelölése
nélkül)

32 %

16 %

búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag kogenerá
ciós lignit erőműben)

32 %

16 %

búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag földgáz
hagyományos kazánban)

45 %

34 %

búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag kogenerá
ciós földgáz erőműben)

53 %

47 %

búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag kogenerá
ciós szalma erőműben)

69 %

69 %

a Közösségben előállított kukorica-etanol (a feldolgozáshoz
használt üzemanyag kogenerációs földgáz erőműben)

56 %

49 %

cukornád-etanol

71 %

71 %

az etil-terc-butiléter megújuló energiaforrásokból előállított
része (ETBE)

az etanol alkalmazott előállítási módjának értékével
megegyező

a tercier-amil-etil-éter megújuló energiaforrásokból előállított
része (TAEE)

az etanol alkalmazott előállítási módjának értékével
megegyező

repce-biodízel

45 %

38 %

napraforgó-biodízel

58 %

51 %

szójaolaj-biodízel

40 %

31 %

pálmaolaj-biodízel (meg nem határozott eljárás)

36 %

19 %

pálmaolaj-biodízel (az eljárás során metán-megkötés történik
az olajsajtolóban)

62 %

56 %

hulladék növényi vagy állati eredetű (*) olajokból előállított
biodízel

88 %

83 %

hidrogénezett növényi olaj repcéből

51 %

47 %

hidrogénezett növényi olaj napraforgóból

65 %

62 %

hidrogénezett növényi olaj pálmaolajból (meg nem határozott
eljárás)

40 %

26 %

hidrogénezett növényi olaj pálmaolajból (az eljárás során
metán-megkötés történik az olajsajtolóban)

68 %

65 %

tiszta növényi olaj repcéből

58 %

57 %

biogáz szerves kommunális hulladékból sűrített földgázként

80 %

73 %

biogáz nedves trágyából sűrített földgázként

84 %

81 %

biogáz száraz trágyából sűrített földgázként

86 %

82 %

(*) A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október
3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) szerinti 3. kategóriába tartozó anyagként besorolt állati melléktermé
kekből előállított, állati eredetű olaj kivételével.
(1) HL L 273., 2002.10.10., 1. o.
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B. Becsült jellemző és alapértelmezett értékek az olyan jövőbeli bioüzemanyagok esetében, amelyek 2008 janu
árjában nem voltak vagy csak elhanyagolható mennyiségben voltak jelen a piacon, ha azokat a földhasználat
megváltozásából adódó nettó szénkibocsátás nélkül állítják elő

Bioüzemanyag-előállítási mód

Az üvegházhatású gázok
kibocsátásában jelentkező
csökkenés jellemző értéke

Az üvegházhatású gázok
kibocsátásában jelentkező
csökkenés alapértelmezett
értéke

búzaszalma-etanol

87 %

85 %

hulladékfa-etanol

80 %

74 %

termesztettfa-etanol

76 %

70 %

hulladékfa alapú Fischer-Tropsch dízel

95 %

95 %

termesztettfa alapú Fischer-Tropsch dízel

93 %

93 %

hulladékfa dimetil-éter (DME)

95 %

95 %

termesztettfa-DME

92 %

92 %

hulladékfa-metanol

94 %

94 %

termesztettfa-metanol

91 %

91 %

a metil-terc-butiléter megújuló energiaforrásokból előállított
része (MTBE)

a metanol alkalmazott előállítási módjának értékével
megegyező

C. Módszertan
1.

A bioüzemanyagok előállítása és használata által kiváltott üvegházhatású gázkibocsátást a következők szerint kell
kiszámítani:
E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee,
ahol:
E

= az üzemanyag használata során keletkező összes kibocsátás;

eec

= a nyersanyagok kitermelése vagy termesztése során keletkező kibocsátások;

el

= a földhasználat megváltozása által okozott szénkészlet-változásokból eredő éves kibocsátások;

ep

= a feldolgozás során keletkező kibocsátások;

etd

= a szállítás és a disztribúció során keletkező kibocsátások;

eu

= az üzemanyag használatából eredő kibocsátások;

esca = a jobb mezőgazdasági gazdálkodás révén a talaj szénmegkötő képességéből eredő kibocsátás-csökkentés;
eccs

= a szén megkötéséből és geológiai tárolásából eredő kibocsátás-csökkentés;

eccr

= a szén megkötéséből és helyettesítéséből eredő kibocsátás-csökkenés; és

eee

= a kogenerációból származó villamosenergia-többletből eredő kibocsátás-csökkenés.

A gépek és berendezések gyártása során keletkező kibocsátásokat nem kell figyelembe venni.
2.

A tüzelőanyagokból eredő üvegházhatású gázkibocsátást (E) az egy MJ tüzelőanyagra jutó CO2 grammjának egyen
értékében kell kifejezni, gCO2eq/MJ.

3.

A 2. ponttól eltérve a gCO2eq/MJ-ban kiszámított értékeket ki lehet igazítani a hasznos üzem tekintetében a tüze
lőanyagok között tapasztalható különbségek figyelembevétele érdekében, km/MJ-ban kifejezve. Ilyen kiigazításokra
csak akkor van lehetőség, ha a hasznos üzem tekintetében fennálló különbségeket bizonyítékokkal alátámasztják.

4.

A bioüzemanyagok használatából eredő, az üvegházhatású gázok kibocsátásában jelentkező csökkenést a követ
kezők szerint kell kiszámítani:
CSÖKKENÉS = (EF – EB)/EF,
ahol:
EB

= a bioüzemanyagok használatából eredő összes kibocsátás; és

EF

= a fosszilisüzemanyag-komparátor használatából eredő összes kibocsátás.
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5.

Az 1. pont alkalmazásában a CO2, N2O és CH4 üvegházhatású gázokat kell figyelembe venni. A CO2-egyenérték
kiszámításához a fent említett gázokat a következő értékekkel kell figyelembe venni:
CO2: 1
N2O: 296
CH4: 23

6.

A nyersanyagok kitermelése vagy termesztése során keletkező kibocsátásokba (eec), beletartoznak a kitermelés vagy
a mezőgazdasági termesztési eljárások során keletkező kibocsátások; a nyersanyagok begyűjtése során keletkező
kibocsátások; a hulladékokból és a szivárgásokból eredő kibocsátások; és a kinyeréshez vagy a termeléshez hasz
nált vegyszerek vagy egyéb termékek előállítása során keletkező kibocsátások. A nyersanyagtermelés vonatkozá
sában a szén-dioxid-megkötést nem kell figyelembe venni. Az olajkitermelést kísérő fáklyázásból származó
üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak a világ bármely pontján bekövetkező bizonyított csökkenését le kell vonni. A ter
mesztésből eredő kibocsátásokra vonatkozó, a tényleges értékek használatának alternatíváját jelentő becslések
kiszámíthatók az alapértelmezett értékek kiszámításánál figyelembe vett földrajzi területeknél kisebb területekre
kiszámított átlagokból.

7.

A földhasználat megváltozása által okozott szénkészlet-változásokból eredő éves kibocsátások (el), kiszámításá
hoz az összes kibocsátásokat egyenlően el kell osztani 20 évre. Az ilyen kibocsátások kiszámítása során a követ
kező szabályt kell alkalmazni:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB,( 1)
ahol:
el

= a földhasználat megváltozása által okozott szénkészlet-változásokból eredő éves kibocsátások (a bioüze
manyagból származó energia egy egységére jutó CO2-egyenérték tömegeként számítva);

CSR = a referencia-földhasználathoz hozzárendelt területegységenkénti szénkészlet (a területegységre jutó szén
tömegében mérve, beleértve a talajt és a vegetációt is). A referencia-földhasználat a 2008 januárjában vagy
a nyersanyag előállítása előtt 20 évvel aktuális földhasználat, bármelyik is a későbbi;
CSA = a tényleges földhasználathoz hozzárendelt területegységenkénti szénkészlet (a területegységre jutó szén
tömegében mérve, beleértve a talajt és a vegetációt is). Azokban az esetekben, ahol a szénkészlet egy évnél
hosszabb ideig halmozódik fel, a CSA-hoz rendelt érték a húsz év elteltével vagy a gabona beérésekor
becsült területegységenkénti szénkészlet, a korábban bekövetkező figyelembevételével;

8.

P

= a növény produktivitása (a bioüzemanyagokból egységnyi területen évente előállított energia); és

eB

= 29 gCO2eq/MJ értékű bónusz olyan bioüzemanyagokra, amelyek esetében a biomasszát a termelésbe vis
szaállított, degradálódott földterületről nyerik, és a 8. pontban felsorolt feltételek teljesülnek.

A 29 gCO2eq/MJ értékű bónusz akkor adható meg, ha az adott földterületről bizonyítható, hogy:
a)

2008 januárjában nem állt mezőgazdasági vagy más célú használat alatt; és

b)

az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozik:
i.

súlyosan degradálódott földterület, beleértve a korábban mezőgazdasági célra használt földterületeket is;

ii.

erősen szennyezett földterület.

A 29 gCO2eq/MJ értékű bónusz a földterület mezőgazdasági használatra való átállításának időpontjától számított
legfeljebb 10 évig érvényes, feltéve hogy az i. alpontba tartozó földterületek esetében biztosított a szénkészlet folya
matos növekedése és az erózió jelentős csökkentése, a ii. alpontba tartozó földterületek esetében pedig a talajszen
nyeződés mértéke csökken.
9.

A 8. pont b) alpontjában említett kategóriák meghatározása a következő:
a)

„súlyosan degradálódott földterület”: olyan földterület, amelynek esetében hosszabb időszak során jelentős szi
kesedés volt tapasztalható, vagy amelynek a szervesanyag-tartalma különösen alacsony, és súlyosan
erodálódott;

b)

„erősen szennyezett földterület”: olyan földterület, amely a talajszennyeződés mértéke miatt élelmiszer- vagy
takarmánytermelésre nem alkalmas.

Ide tartoznak azok a földterületek is, amelyekről a Bizottság a 7c. cikk (3) bekezdése negyedik albekezdésének meg
felelően határozatot hozott.
(1) A CO2 molekulatömegének (44,010 g/mol) a szén molekulatömegével (12,011 g/mol) való elosztása révén kapott hányados 3,664.
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10. A 2009/28/EK irányelv V. melléklete C. részének 10. pontja értelmében elfogadott iránymutatások szolgálnak ezen
irányelv alkalmazásában a talajban lévő szén-dioxid-készletek kiszámításának alapjául.
11. A feldolgozás során keletkező kibocsátásokba (ep) beletartoznak maguk a feldolgozás során keletkező kibocsátá
sok; a hulladékokból és a szivárgásokból eredő kibocsátások; és a feldolgozáshoz használt vegyszerek vagy egyéb
termékek előállítása során keletkező kibocsátások.
A nem az üzemanyag-előállító üzemben előállított villamosenergia-fogyasztás elszámolásához ennek a villamos
energiának az előállítására és elosztására jellemző üvegházhatásúgáz-kibocsátás-intenzitást úgy kell tekinteni, hogy
az megegyezik az egy meghatározott régióban a villamos energia előállítására és elosztására jellemző átlagos kibo
csátási intenzitással. E szabály alóli kivételként a termelők átlagértéket is alkalmazhatnak egy egyedi
villamosenergia-előállító üzem esetében az ebben az üzemben megtermelt villamos energiára, ha ez az üzem nem
csatlakozik a villamosenergia-hálózathoz.
12. A szállítás és az elosztás során keletkező kibocsátásokba (etd) beletartoznak a nyersanyagok és a félkész anyagok
szállítása és tárolása során keletkező kibocsátások és a késztermékek tárolása és elosztása során keletkező kibo
csátások. A szállítás és az elosztás során keletkező, a 6. pont szerint figyelembe veendő kibocsátásokra ez a pont
nem terjed ki.
13. Az üzemanyag felhasználásából eredő kibocsátásokat (eu) a bioüzemanyagok esetében nullának kell tekinteni.
14. A szén megkötéséből és geológiai tárolásából eredő kibocsátáscsökkenésbe (eccs) – amelyet az ep értékben még nem
vettek figyelembe – csak azok a kibocsátott CO2 megkötésével és tárolásával elkerült kibocsátások számíthatók
bele, amelyek közvetlenül összefüggnek az üzemanyag kitermelésével, szállításával, feldolgozásával és elosztásával.
15. A szén megkötéséből és helyettesítéséből eredő kibocsátáscsökkenésbe (eccr) csak az olyan CO2-megkötéssel elke
rült kibocsátások számíthatók bele, amelyek esetében a szén biomassza eredetű, és azt a fosszilis CO2 helyettesí
tésére használják kereskedelmi termékekben és szolgáltatásokban.
16. A kogenerációból származó villamosenergia-többletből eredő kibocsátás-csökkenést (eee) csak az olyan
üzemanyag-előállító rendszerek által termelt többlet villamos energia vonatkozásában lehet figyelembe venni, ame
lyek kogenerációs elven működnek, kivéve ha a kogenerációhoz használt üzemanyag a mezőgazdasági növényi
maradványon kívüli társtermék. Ennek a többlet villamos energiának az elszámolásához a kogenerációs egység
méretét úgy kell tekinteni, hogy az megegyezik az ahhoz szükséges minimális mérettel, hogy a kogenerációs egy
ség szolgáltatni tudja az üzemanyag-termeléshez szükséges hőt. Az ezzel a többlet villamos energiával összefüg
gésben keletkező, az üvegházhatású gázok kibocsátásában jelentkező csökkenést úgy kell tekinteni, hogy az
megegyezik azzal a mennyiségű üvegházhatású gázzal, amelyet megegyező mennyiségű villamos energiának a
kogenerációs egységben használttal azonos üzemanyaggal történő előállítása során bocsátanának ki.
17. Ha az üzemanyag-előállítási eljárás kombinálva állítja elő azt az üzemanyagot, amelynek vonatkozásában a kibo
csátást számítják és egy vagy több egyéb terméket („társtermékek”), akkor az üvegházhatású gázkibocsátást meg
kell osztani az üzemanyag vagy annak köztes terméke és a társtermékek között azok energiatartalmának arányá
ban (ez utóbbit a villamos energián kívüli társtermékek esetében az alsó fűtőértéken kell meghatározni).
18. A 17. pontban említett számítás alkalmazásában a szétosztandó kibocsátások az eec + el + az ep, etd és eee azon
hányada, amelyre az előállítási folyamat azon lépéséig bezárólag kerül sor, amikor melléktermékeket állítanak elő.
Ha az életciklus során a folyamat egy korábbi lépésében a melléktermékekhez való hozzárendelésre került sor,
akkor azoknak a kibocsátásoknak azt a hányadát kell az összes kibocsátás helyett erre a célra felhasználni, amelyet
az utolsó ilyen folyamatlépésben a közbenső üzemanyagtermékhez kiosztottak.
Minden mellékterméket, beleértve a 16. pont hatálya alá nem tartozó villamos energiát is, e számításhoz figye
lembe kell venni, kivéve a mezőgazdasági növényi maradványokat, ideértve a szalmát, a kipréselt cukornádat, a
héjakat, a kukoricacsöveket és a dióhéjat. A negatív energiatartalmú melléktermékeket nulla energiatartalommal
rendelkezőnek kell tekinteni a számítás során.
A hulladékokat, a mezőgazdasági növényi maradványokat, beleértve a szalmát, a kipréselt cukornádat, a héjakat, a
kukoricacsöveket és a dióhéjat, és a feldolgozás során keletkező maradékokat, beleértve a nyers glicerint (a nem
finomított glicerint), az életciklus alatti üvegházhatású gázkibocsátásuk tekintetében nulla értékkel kell figyelembe
venni ezen anyagok begyűjtési folyamatáig.
A finomítókban előállított üzemanyagok esetében a 17. pontban említett számítás alkalmazásában az elemzés egy
sége a finomító.
19. A 4. pontban említett számítás alkalmazásában a fosszilisüzemanyag-komparátor EF a legutóbbi rendelkezésre álló
tényleges átlagos kibocsátás a Közösségben elfogyasztott benzin és dízel fosszilis része tekintetében az ezen irány
elv értelmében jelentettek szerint. Ha nem áll rendelkezésre adat a 83,8 gCO2eq/MJ értéket kell alkalmazni.

L 140/109

L 140/110

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

2009.6.5.

D. A bioüzemanyagokra vonatkozó diszaggregált alapértelmezett értékek

A termelésre vonatkozó diszaggregált értékek: „e ec” az e melléklet C. részében
meghatározottak szerint
Jellemző üvegházhatású
gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

Bioüzemanyag-előállítási mód

Alapértelmezett üvegházha
tású gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

cukorrépa-etanol

12

12

búza-etanol

23

23

a Közösségben előállított kukorica-etanol

20

20

cukornád-etanol

14

14

az etil-terc-butiléter megújuló energiaforrásokból előállított
része (ETBE)

az etanol alkalmazott előállítási módjának értékével
megegyező

a tercier-amil-etil-éter megújuló energiaforrásokból előállított
része (TAEE)

az etanol alkalmazott előállítási módjának értékével
megegyező

repce-biodízel

29

29

napraforgó-biodízel

18

18

szójaolaj-biodízel

19

19

pálmaolaj-biodízel

14

14

növényi hulladékból vagy állati eredetű (*) olajokból előállított
biodízel

0

0

hidrogénnel kezelt növényi olaj repcéből

30

30

hidrogénnel kezelt növényi olaj napraforgóból

18

18

hidrogénnel kezelt növényi olaj pálmaolajból

15

15

tiszta növényi olaj repcéből

30

30

biogáz organikus háztartási hulladékból sűrített földgázként

0

0

biogáz nedves trágyából sűrített földgázként

0

0

biogáz száraz trágyából sűrített földgázként

0

0

(*) Az 1774/2002/EK rendelet szerint 3. kategóriájú anyagként besorolt állati eredetű melléktermékekből előállított állati eredetű olajok
kivételével.

A feldolgozásra vonatkozó diszaggregált értékek (beleértve a villamosenergia-többletet
i s ) : „ e p – e ee” a z e m e l l é k l e t C . r é s z é b e n m e g h a t á r o z o t t a k s z e r i n t
Jellemző üvegházhatású
gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

Bioüzemanyag-előállítási mód

Alapértelmezett üvegházha
tású gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

cukorrépa-etanol

19

26

búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag megjelölése
nélkül)

32

45

búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag kogenerá
ciós lignit erőműben)

32

45

búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag földgáz
hagyományos kazánban)

21

30

búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag kogenerá
ciós földgáz erőműben)

14

19

búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag szalma
kogenerációs erőműben)

1

1

a Közösségben előállított kukorica-etanol (a feldolgozáshoz
használt üzemanyag kogenerációs földgáz erőműben)

15

21

cukornád-etanol

1

1
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Jellemző üvegházhatású
gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

Bioüzemanyag-előállítási mód

L 140/111
Alapértelmezett üvegházhatású gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

az ETBE megújuló energiaforrásokból előállított része

az etanol alkalmazott előállítási módjának értékével
megegyező

a TAEE megújuló energiaforrásokból előállított része

az etanol alkalmazott előállítási módjának értékével
megegyező

repce-biodízel

16

22

napraforgó-biodízel

16

22

szójaolaj-biodízel

18

26

pálmaolaj-biodízel (meg nem határozott eljárás)

35

49

pálmaolaj-biodízel (az eljárás során metán-megkötés történik
az olajsajtolóban)

13

18

növényi hulladékból vagy állati eredetű olajokból előállított
biodízel

9

13

hidrogénezett növényi olaj repcéből

10

13

hidrogénezett növényi olaj napraforgóból

10

13

hidrogénezett növényi olaj pálmaolajból (meg nem határozott
eljárás)

30

42

hidrogénezett növényi olaj pálmaolajból (az eljárás során
metán-megkötés történik az olajsajtolóban)

7

9

tiszta növényi olaj repcéből

4

5

biogáz organikus háztartási hulladékból sűrített földgázként

14

20

biogáz nedves trágyából sűrített földgázként

8

11

biogáz száraz trágyából sűrített földgázként

8

11

A s z á l l í t á s r a é s e l o s z t á s r a v o n a t k o z ó d i s z a g g r e g á l t é r t é k e k : „ etd” : a z e m e l l é k l e t C .
részében meghatározottak szerint
Jellemző üvegházhatású
gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

Bioüzemanyag-előállítási mód

Alapértelmezett üvegházha
tású gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

cukorrépa-etanol

2

2

búza-etanol

2

2

a Közösségben előállított kukorica-etanol

2

2

cukornád-etanol

9

9

az ETBE megújuló energiaforrásokból előállított része

az etanol alkalmazott előállítási módjának értékével
megegyező

a TAEE megújuló energiaforrásokból előállított része

az etanol alkalmazott előállítási módjának értékével
megegyező

repce-biodízel

1

1

napraforgó-biodízel

1

1

szójaolaj-biodízel

13

13

pálmaolaj-biodízel

5

5

növényi hulladékból vagy állati eredetű olajokból előállított
biodízel

1

1

hidrogénezett növényi olaj repcéből

1

1

hidrogénezett növényi olaj napraforgóból

1

1

hidrogénezett növényi olaj pálmaolajból

5

5

tiszta növényi olaj repcéből

1

1

biogáz organikus háztartási hulladékból sűrített földgázként

3

3

biogáz nedves trágyából sűrített földgázként

5

5

biogáz száraz trágyából sűrített földgázként

4

4
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A termelésre, feldolgozásra, szállításra és elosztásra vonatkozóan összesen

Bioüzemanyag-előállítási mód

cukorrépa-etanol
búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag megjelölése
nélkül)
búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag kogenerá
ciós lignit erőműben)
búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag földgáz
hagyományos kazánban)
búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag kogenerá
ciós földgáz erőműben)
búza-etanol (a feldolgozáshoz használt üzemanyag kogenerá
ciós szalma erőműben)
a Közösségben előállított kukorica-etanol (a feldolgozáshoz
használt üzemanyag kogenerációs földgáz erőműben)
cukornád-etanol
az ETBE megújuló energiaforrásokból előállított része
a TAEE megújuló energiaforrásokból előállított része
repce-biodízel
napraforgó-biodízel
szójaolaj-biodízel
pálmaolaj-biodízel (meg nem határozott eljárás)
pálmaolaj-biodízel (az eljárás során metán-megkötés történik
az olajsajtolóban)
növényi hulladékból vagy állati eredetű olajokból előállított
biodízel
hidrogénezett növényi olaj repcéből
hidrogénezett növényi olaj napraforgóból
hidrogénezett növényi olaj pálmaolajból (meg nem határozott
eljárás)
hidrogénezett növényi olaj pálmaolajból (az eljárás során
metán-megkötés történik az olajsajtolóban)
tiszta növényi olaj repcéből
biogáz organikus háztartási hulladékból sűrített földgázként
biogáz nedves trágyából sűrített földgázként
biogáz száraz trágyából sűrített földgázként

E.

Jellemző üvegházhatású
gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

Alapértelmezett üvegházha
tású gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

33
57

40
70

57

70

46

55

39

44

26

26

37

43

24
24
az etanol alkalmazott előállítási módjának értékével
megegyező
az etanol alkalmazott előállítási módjának értékével
megegyező
46
52
35
41
50
58
54
68
32
37
10

14

41
29
50

44
32
62

27

29

35
17
13
12

36
23
16
15

Becsült diszaggregált értékek az olyan jövőbeli bioüzemanyagok esetében, amelyek 2008 januárjában nem vol
tak jelen a piacon, vagy csak elhanyagolható mennyiségben voltak jelen
A termelésre vonatkozó diszaggregált értékek: „eec” az e melléklet C. részében
meghatározottak szerint

Bioüzemanyag-előállítási mód

búzaszalma-etanol
hulladékfa-etanol
termesztettfa-etanol
hulladékfa alapú Fischer-Tropsch dízel
termesztettfa alapú Fischer-Tropsch dízel
hulladékfa dimetil-éter (DME)
termesztettfa dimetil-éter (DME)
hulladékfa-metanol
termesztettfa-metanol
az metil-terc-butiléter megújuló energiaforrásokból előállított
része (MTBE)

Jellemző üvegházhatású
gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

Alapértelmezett üvegházha
tású gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

3
3
1
1
6
6
1
1
4
4
1
1
5
5
1
1
5
5
a metanol alkalmazott előállítási módjának értékével
megegyező

2009.6.5.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

L 140/113

A feldolgozásra vonatkozó diszaggregált értékek (beleértve a villamosenergia-többletet
i s ) : „ e p – e ee” a z e m e l l é k l e t C . r é s z é b e n m e g h a t á r o z o t t a k s z e r i n t
Jellemző üvegházhatású
gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

Bioüzemanyag-előállítási mód

Alapértelmezett üvegházha
tású gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

búzaszalma-etanol

5

7

Faetanol

12

17

fa alapú Fischer-Tropsch dízel

0

0

fa (dimetil-éter) (DME)

0

0

Fametanol

0

0

az MTBE megújuló energiaforrásokból előállított része

a metanol alkalmazott előállítási módjának értékével
megegyező

A s z á l l í t á s r a é s a z e l o s z t á s r a v o n a t k o z ó d i s z a g g r e g á l t é r t é k e k : „ etd” : a z e m e l l é k l e t C .
részében meghatározottak szerint
Jellemző üvegházhatású
gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

Bioüzemanyag-előállítási mód

Alapértelmezett üvegházha
tású gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

búzaszalma-etanol

2

2

hulladékfa-etanol

4

4

termesztettfa-etanol

2

2

hulladékfa alapú Fischer-Tropsch dízel

3

3

termesztettfa alapú Fischer-Tropsch dízel

2

2

hulladékfa dimetil-éter (DME)

4

4

termesztettfa dimetil-éter (DME)

2

2

hulladékfa-metanol

4

4

termesztettfa-metanol

2

2

az MTBE megújuló energiaforrásokból előállított része

a metanol alkalmazott előállítási módjának értékével
megegyező

A termelésre, előállításra, szállításra és elosztásra vonatkozó összérték:
Jellemző üvegházhatású
gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

Bioüzemanyag-előállítási mód

Alapértelmezett üvegházha
tású gázkibocsátás
(gCO2eq/MJ)

búzaszalma-etanol

11

13

hulladékfa-etanol

17

22

termesztettfa-etanol

20

25

hulladékfa alapú Fischer-Tropsch dízel

4

4

termesztettfa alapú Fischer-Tropsch dízel

6

6

hulladékfa dimetil-éter (DME)

5

5

termesztettfa dimetil-éter (DME)

7

7

hulladékfa-metanol

5

5

termesztettfa-metanol

7

7

az MTBE megújuló energiaforrásokból előállított része

a metanol alkalmazott előállítási módjának értékével
megegyező”
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/31/EK IRÁNYELVE
(2009. április 23.)
a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a
2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

a terveknek megfelelően 50 %-kal csökkenhessen a CO2kibocsátás, 2020-ig a fejlett ipari országokban 30 %-os
csökkenést kell elérni, aminek 2050-re 60–80 %-ra kell
növekednie; a közlemény rámutat továbbá arra, hogy ez a
csökkentés műszakilag megvalósítható, és az előnyök
bőségesen ellensúlyozzák a költségeket, eléréséhez ugya
nakkor minden lehetőséget ki kell aknázni.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen 175. cikke (1) bekezdésére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
véleményére (1),

(4)

A szén-dioxid-leválasztása és geológiai tárolása (CCS) az
éghajlatváltozás mérsékléséhez hozzájáruló áthidaló tech
nológia. A folyamat az ipari létesítményekből származó
szén-dioxid (CO2) elkülönítését, a tárolóhelyre való elszál
lítását, valamint állandó tárolás céljából erre alkalmas, föld
felszín alatti geológiai formációkba való besajtolását
foglalja magában. Ennek a technológiának nem célja, hogy
elősegítse a hagyományos tüzelőanyagokkal üzemeltetett
erőművek részarányának növekedését. Nem kívánatos,
hogy e technológia kifejlesztése az energiamegtakarítási
politikák, a megújuló energiák és az egyéb biztonságos és
fenntartható, alacsony CO2-kibocsátású technológiák
támogatására irányuló – kutatási és finanszírozási – erőfe
szítések csökkenését eredményezze.

(5)

Az irányelv hatásának felmérésére irányuló, a Bizottság
hatásvizsgálatában említett előzetes becslések szerint
2020-ig 7 millió tonna, 2030-ig pedig akár 160 millió
tonna szén-dioxid tárolására kerülhet sor, feltéve, hogy
2020-ra 20 %-kal csökken az üvegházhatású gázok kibo
csátása, valamint hogy a CCS magán-, nemzeti és közös
ségi támogatásban részesül és környezetvédelmi
szempontból biztonságos technológiának bizonyul.
2030-ra az így elkerült CO2-kibocsátás az Unióban előírt
csökkentés mintegy 15 %-ának felelhetne meg.

(6)

A Közösség által a jövőben követendő éghajlat-változási
politika elemzése céljából a „Nyerjük meg a csatát a globá
lis éghajlatváltozás ellen” címmel 2005. február 9-én elfo
gadott bizottsági közleménnyel létrehozott második
európai éghajlat-változási program keretében munkacso
port alakult a szén-dioxid elkülönítésével és geológiai táro
lásával kapcsolatos kérdések vizsgálatára. A munkacsoport
azt a feladatot kapta, hogy elemezze, hogyan használható
fel a CCS az éghajlatváltozás mérséklésére. A munkacso
port 2006 júniusában részletes jelentést fogadott el, majd
tett közzé a szabályozás kérdéséről. Ebben hangsúlyozta,
hogy mind politikai, mind jogszabályi szinten keretet kel
lene meghatározni a CCS számára, és sürgette a Bizottsá
got, hogy a témában végezzen további kutatást.

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,
a Szerződés 251.
megfelelően (2),

cikkében

megállapított

eljárásnak

mivel:
(1)

(2)

(3)

Az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye,
amelynek elfogadása az 1993. december 15-i 94/69/EK
tanácsi határozattal (3) történt, azt a végső célt kívánja
elérni, hogy az üvegházhatású gázok légköri koncentráci
ója olyan szinten stabilizálódjon, amely meggátolja az
éghajlati rendszerre gyakorolt veszélyes, emberi eredetű
hatást.
A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program
megállapításáról szóló, 2002. július 22-i 1600/2002/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat (4) kiemelt intéz
kedésként jelöli meg az éghajlatváltozással kapcsolatos
teendőket. A program megerősíti a Közösség azon vállalá
sát, hogy a 2008 és 2012 közötti időszakra az 1990-es
szinthez képest 8 %-kal csökkenti az üvegházhatású gázok
kibocsátását, továbbá azt, hogy hosszabb távon az üveg
házhatású gázok kibocsátását világszinten az 1990-es
szinthez képest körülbelül 70 %-kal kell csökkenteni.
„A globális éghajlatváltozás 2 Celsius-fokra való csökken
tése – Az előttünk álló út 2020-ig és azon túl” címmel
2007. január 10-én elfogadott bizottsági közlemény rámu
tat arra, hogy ahhoz, hogy 2050-ig világszinten

(1) HL C 27., 2009.2.3., 75. o.
(2) Az Európai Parlament 2008. december 17-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. április 6-i határo
zata.
(3) HL L 33., 1994.2.7., 11. o.
(4) HL L 242., 2002.9.10., 1. o.

2009.6.5.
(7)

(8)

(9)
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A „Fenntartható energiatermelés fosszilis tüzelőanyagok
ból: a csaknem kibocsátásmentes szénalapú energiaterme
lés megvalósítása 2020-ig” címmel 2007. január 10-én
elfogadott bizottsági közlemény ismételten hangsúlyozta
egy olyan keretszabályozás kialakításának szükségességét,
amely a CO2-szivárgás kockázatainak integrált elemzésén
alapul, és a szivárgás kockázatát minimalizáló helyszínkiválasztási követelményekre, a tárolás ellenőrzésére alkal
mas monitoring- és jelentéstételi rendszerekre, valamint az
esetleges károkozás megfelelő orvoslására egyaránt kiter
jed. A közlemény a 2007. évre vonatkozóan cselekvési ter
vet határozott meg ezen a területen a Bizottság számára,
amelynek értelmében a Bizottságnak kellően megalapozott
keretet kellett kidolgoznia a CCS igazgatására, így különö
sen foglalkoznia kellett a keretszabályozás, az ösztönző
rendszer és támogató programok kialakításával, és
külkapcsolati tevékenységet kellett végeznie, például
műszaki együttműködés a legfontosabb országokkal a CCS
terén.
2007. márciusi ülésszakán az Európai Tanács ugyancsak
sürgette a tagállamokat és a Bizottságot, hogy törekedje
nek a kutatás és a fejlesztés megerősítésére, valamint olyan
műszaki, gazdasági és szabályozási feltételek kialakítására,
amelyek biztosítják a meglévő jogi akadályok felszámolá
sát, és – lehetőleg 2020-ig – lehetővé teszik, hogy az újon
nan épülő fosszilis tüzelésű erőművekben környezeti
szempontból biztonságos CCS-megoldások legyenek
bevezethetők.
A 2008. márciusi Európai Tanács emlékeztetett arra, hogy
a CCS szabályozó keretére vonatkozó javaslat célja annak
biztosítása, hogy ez az új technológia környezetileg bizton
ságos módon kerüljön bevezetésre.

(10)

A 2008. júniusi Európai Tanács felszólította a Bizottságot,
hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő a tagállamok és
a magánszektor beruházásait ösztönző mechanizmust,
amely biztosítja akár tizenkét darab, CCS-t alkalmazó
demonstrációs erőmű 2015-ig történő megépítését és
üzembe helyezését.

(11)

Mindeddig a CCS különféle elemeit, vagyis a CO2 leválasz
tását, szállítását és tárolását az ipari alkalmazáshoz szük
ségesnél kisebb léptékű kísérleti projektek keretében
vizsgálták. Ezeket az elemeket egy teljes CCS-folyamatba
kell integrálni, csökkenteni kell a technológiai költségeket,
valamint több és jobb tudományos ismeretet kell össze
gyűjteni. Következésképpen fontos, hogy mielőbb megkez
dődjenek a CCS-demonstrációs projekteknek egy integrált
szakpolitikai keretben való végrehajtására irányuló közös
ségi erőfeszítések, ideértve különösen a CO2-tárolás kör
nyezetvédelmi szempontból biztonságos alkalmazásával
kapcsolatos jogi keretet, a különösen a további kutatásfejlesztést célzó ösztönzőket, a demonstrációs projektek
kel kapcsolatos erőfeszítéseket és az ismeretterjesztési
intézkedéseket.

(12)

Nemzetközi szinten a CO2 tengerfenék alatti geológiai for
mációkban történő geológiai tárolása elől elhárultak a jogi
akadályok a tengernek a szemét és más anyagok által tör
ténő szennyezése megakadályozásáról szóló 1972 . évi
egyezményhez csatolt, 1996. évi londoni jegyzőkönyv és
az Atlanti-óceán északkeleti térsége tengeri környezetének
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védelméről szóló egyezmény (OSPAR-egyezmény) alapján
elfogadott, kapcsolódó kockázatkezelési keretrendszerek
révén.
(13)

Az 1996. évi Londoni Jegyzőkönyv szerződő felei 2006ban módosításokat fogadtak el a jegyzőkönyvhöz. Ezek a
módosítások lehetővé teszik a CO2-elkülönítésből szár
mazó CO2-áramok tengerfenék alatti geológiai formáció
kban történő tárolásának szabályozását.

(14)

Az OSPAR-egyezmény szerződő felei 2007-ben olyan
értelmű módosításokat fogadtak el az egyezmény mellék
leteihez, amelyek lehetővé teszik a tengerfenék alatti geo
lógiai formációkban történő CO2-tárolást, határozatot
fogadtak el a CO2-áramok geológiai formációkban való,
környezeti szempontból biztonságos tárolhatóságának
biztosítására, továbbá OSPAR-iránymutatásokat fogadtak
el a szóban forgó tevékenységgel összefüggő kockázatok
elemzéséről és kezeléséről. A szerződő felek elfogadtak
továbbá egy határozatot, amely a potenciális kedvezőtlen
hatások miatt tiltja a CO2 elhelyezését a tenger vízoszlo
pában és a tengerfenéken.

(15)

Közösségi szinten több olyan jogi aktus is hatályban van,
amely – különösen a CO2 elkülönítése és szállítása tekin
tetében – alkalmas a CCS bizonyos környezeti kockázata
inak kezelésére; ezeket a jogi aktusokat ahol lehet, fel kell
használni.

(16)

Egyes ipari tevékenységek tekintetében a környezet
szennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szó
ló, 2008. január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (1) megfelelően szabályozza a CO2 levá
lasztásához társuló, a környezetet és az emberi egészséget
érintő kockázatokat, ezért azt alkalmazni kell az irányelv
hatálya alá tartozó létesítményekből származó, geológiai
tárolásra szánt CO2-áramok leválasztására.

(17)

A geológiai tárolásra szánt CO2-áramok elkülönítésére és
szállítására indokolt alkalmazni az egyes köz- és magán
projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról
szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelvet (2).
Az irányelvet az ezen irányelv hatálya alá tartozó tároló
helyekre is indokolt alkalmazni.

(18)

Ezt az irányelvet a CO2-nek a tagállamok területén, kizá
rólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán
belül megvalósuló geológiai tárolására indokolt alkal
mazni. Kívánatos, hogy az irányelv ne legyen alkalma
zandó az új termékekkel és eljárásokkal kapcsolatos
kutatást, fejlesztést vagy tesztelést célzó, 100 kilotonna ter
vezett tárolási mennyiséget el nem érő projektekre. Ez a
küszöbérték más kapcsolódó közösségi jogi aktusok szem
pontjából is alkalmas elhatárolásnak tűnik. Indokolt meg
tiltani a CO2-nek az ezen irányelv területi hatályán kívülre
nyúló tárolókomplexumokban való tárolását, valamint a
CO2-nek a vízoszlopban való tárolását.

(1) HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
(2) HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
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Kívánatos, hogy a tagállamok saját területükön belül fenn
tartsák maguknak azon területek meghatározásának jogát,
amelyeken belül tárolóhelyek jelölhetők ki. Ez magában
foglalja a tagállamok arra vonatkozó jogát, hogy területük
egyes részein vagy egészén ne engedélyezzenek tárolást,
illetve elsőbbséget biztosítsanak a földfelszín alatti tér bár
mely egyéb célú hasznosításának, ideértve többek között a
szénhidrogének kutatását, kitermelését és tárolását vagy a
víztartók geotermikus célokra való felhasználását. Ezzel
összefüggésben indokolt, hogy a tagállamok a potenciális
tárolóhelyek energiával kapcsolatos hasznosításának egyéb
lehetőségeit is kellően megfontolják, ideértve a tagállamok
energiaellátásának biztonsága vagy a megújuló energiafor
rások létrehozása szempontjából fontos stratégiai lehető
ségeket is. Az alkalmas tárolóhely kiválasztása alapvető
szerepet játszik annak biztosításában, hogy a tárolt CO2
teljes egészében és tartósan a tárolóhelyen belül maradjon.
A tárolóhelyek kiválasztásakor a tagállamoknak indokolt a
lehető legobjektívebb és leghatékonyabb módon figye
lembe venniük a geológiai jellemzőiket, például a földren
gés veszélyét. Ennek megfelelően tárolóhelyként csak olyan
terület jelölhető ki, ahol a szivárgásnak nem jelentős a koc
kázata, és egyébiránt nem várhatóak jelentős környezeti és
egészségügyi következmények. E kritérium teljesülése érde
kében olyan konkrét követelményeket indokolt meghatá
rozni, amelyek a potenciális tárolókomplexum műszaki
jellemzőinek meghatározásán és értékelésén alapulnak.

A növelt hatékonyságú szénhidrogén-kitermelés (EHR) a
szénhidrogének víz besajtolása útján vagy más módon tör
ténő kinyerésén túli a kitermelését jelenti. Maga az EHR
nem tartozik ezen irányelv hatálya alá. Ha azonban az
EHR-t a szén-dioxid geológiai tárolásával együtt alkalmaz
zák, ezen irányelvnek a szén-dioxid környezetvédelmi
szempontból biztonságos tárolására vonatkozó rendelke
zéseit célszerű alkalmazni. Ez esetben ezen irányelvnek a
szivárgásra vonatkozó rendelkezéseit nem célszerű alkal
mazni a felszíni létesítményekből származó CO2kibocsátásra, amennyiben annak mennyisége nem haladja
meg a szokásos szénhidrogén-kinyerési eljárás során elke
rülhetetlen mértéket, és így nem veszélyezteti a geológiai
tárolás biztonságát, illetve nem károsítja a tárolókomple
xumot körülvevő környezetet. E kibocsátásokat az üveg
házhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen
belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló,
2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (1) szabályozza hatályának a tárolóhe
lyekre való kiterjesztésével; ez az irányelv előírja, hogy a
szivárgásokért kibocsátási egységeket kell átadni.

(21)

Kívánatos, hogy a tagállamok a vonatkozó közösségi jog
szabályoknak megfelelően környezetvédelmi szempontból
tájékoztassák a nyilvánosságot a geológiai szén-dioxidtárolásról.

(22)

Kívánatos, hogy a területükön CO2 geológiai tárolását
engedélyezni szándékozó tagállamok felmérjék a területü
kön rendelkezésre álló tárolókapacitást. A Bizottságnak az

(1) HL L 275., 2003.10.25., 32. o.
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ezen irányelvben előírt információcsere keretében célszerű
megszerveznie az információk és a legjobb gyakorlatok e
tagállamok közötti cseréjét.

(23)

A tagállamoknak meg kell határozniuk, hogy a tárolóhely
kiválasztásához szükséges információk előállítása céljából
mely esetekben szükséges földtani kutatást végezni. A föld
tani kutatást, azaz a felszín alá behatoló tevékenységeket
engedélyhez kell kötni. A tagállamok nem kötelesek a
kutatási engedélyek odaítélési eljárásaiban való részvétel
hez kritériumokat megállapítani, de amennyiben ezt teszik,
biztosítaniuk kell legalább azt, hogy ezen eljárásokban a
szükséges képességekkel rendelkező valamennyi jogalany
részt vehessen. A tagállamoknak biztosítaniuk kell továb
bá, hogy az engedélyek kiadása objektív, közzétett és meg
különböztetéstől mentes kritériumok alapján történjen. A
földtani kutatásra irányuló beruházások védelme és ösz
tönzése érdekében kívánatos, hogy a kutatási engedélyek
behatárolt földrajzi területre és határozott időre szóljanak;
indokolt úgy rendelkezni, hogy e határozott idő alatt az
engedélyes kizárólagosan legyen jogosult a potenciális
CO2-tárolókomplexum kutatására. A tagállamoknak biz
tosítaniuk kell, hogy ezen időszak alatt a tárolókomplexum
más, ezzel ellentétes célra ne legyen igénybe vehető.
Amennyiben az engedélyes ésszerű időn belül semmilyen
tevékenységet nem végez, a tagállamoknak biztosítaniuk
kell, hogy a kutatási engedélyt visszavonják és más jog
alanyoknak is kiadhassanak ilyen engedélyt.

(24)

A tárolóhelyek üzemeltetését tárolási engedélyhez indokolt
kötni. A tárolási engedélynek központi szerepet kell játsza
nia annak biztosításában, hogy teljesüljenek ezen irányelv
alapvető rendelkezései, és hogy – ebből következően – a
geológiai tárolás környezetvédelmi szempontból biztonsá
gos módon valósuljon meg. A tárolási engedély odaíté
lésekor a versenytársakkal szemben elsőbbséget kell
biztosítani a kutatási engedéllyel rendelkezőnek, aki általá
ban ekkorra már jelentős befektetéseket hajtott végre a
leendő tárolóhellyel kapcsolatban.

(25)

Az irányelv alkalmazásának kezdeti szakaszában, az ezen
irányelvben foglalt előírások egységes végrehajtása érdeké
ben egész Közösségben, valamennyi tárolási engedély
iránti kérelmet annak kézhezvételét követően a Bizottság
rendelkezésére kell bocsátani. A tárolási engedélyek terve
zetét továbbítani kell a Bizottságnak, hogy az engedélyter
vezetek kézhezvételétől számított négy hónapon belül
véleményt nyilváníthasson azokról. A nemzeti hatóságok
nak ezt a véleményt az engedélyre vonatkozó végső dön
tésük meghozatalakor figyelembe kell venniük, és a
Bizottság véleményétől való esetleges eltéréseket indokol
niuk kell. A közösségi szintű felülvizsgálatnak hozzá kell
járulnia ahhoz is, hogy javuljon a közvéleménynek a
CCS-be vetett bizalma.
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(26)

Az illetékes hatóságnak a tárolási engedélyt felül kell vizs
gálnia és – szükség esetén – módosítania kell, vagy vissza
kell vonnia egyebek mellett akkor, ha az üzemeltető szi
várgásról vagy jelentős rendellenességről értesíti, ha az üze
meltető által benyújtott jelentésből vagy helyszíni
ellenőrzés során az derül ki, hogy az engedélyben megha
tározott feltételek nem teljesülnek, valamint akkor, ha
egyébként úgy értesül, hogy az üzemeltető nem teljesíti az
engedélyben meghatározott feltételeket. Az engedély bevo
nását követően az illetékes hatóságnak vagy új engedélyt
kell kiadnia, vagy be kell zárnia a tárolóhelyet. Ezzel egy
időben az illetékes hatóságnak kell átvállalnia a tárolóhel
lyel kapcsolatos felelősséget, ideértve a különös jogi köte
lezettséget is. A felmerülő költségeket a korábbi
üzemeltetővel meg kell téríttetni.

(27)

A CO2-áram összetételére vonatkozóan olyan kritériumo
kat kell meghatározni, amelyek összhangban vannak a
geológiai tárolás elsődleges céljával, vagyis annak megaka
dályozásával, hogy CO2 kerüljön a légkörbe, és amelyek
azokon a kockázatokon alapulnak, amelyeket a szennye
zés jelenthet a szállító- és a tárolórendszer védelme és biz
tonsága, a környezet és az emberi egészség számára. Ebből
a célból a CO2-áram összetételét a besajtolás és a tárolás
megkezdése előtt ellenőrizni kell. A CO2-áram összetétele
a leválasztó létesítményekben zajló folyamatok eredménye.
A leválasztó létesítményeknek a 85/337/EGK irányelv
hatálya alá vonását követően a leválasztásra vonatkozó
engedélyezési folyamat során környezeti hatásvizsgálatot
kell végezni. A leválasztó létesítményeknek a 2008/1/EK
irányelv hatálya alá vonása pedig biztosítja, hogy ki kell
dolgozni és alkalmazni kell a CO2-áram összetételének
javítására szolgáló legjobb eljárásokat. Emellett ezen irány
elvvel összhangban a tárolóhely üzemeltetője csak abban
az esetben fogadhat és sajtolhat be CO2-áramot, ha elvé
gezték a CO2-áram összetételének – ideértve a korrozív
anyagokat is – vizsgálatát és a kockázatértékelést, továbbá
ha a kockázatértékelés szerint a CO2-áram szennyezettségi
szintjei megfelelnek az ezen irányelvben említett, az össze
tételre vonatkozó kritériumoknak.

(28)

A monitoring alapvető szerepet játszik annak megítélé
sében, hogy a besajtolt CO2 terv szerint viselkedik-e,
történt-e anyagelvándorlás vagy szivárgás, és az esetleg ész
lelt szivárgás károsítja-e a környezetet vagy az emberi
egészséget. Ebből a célból a tagállamoknak gondoskodniuk
kell arról, hogy az üzemeltetés szakaszában az üzemeltető
– konkrét monitoring követelményei alapján kidolgozott
monitoringtervhez igazodva – folyamatosan ellenőrizze a
tárolókomplexumot és a besajtolóberendezéseket. Ezt a
tervet jóváhagyás céljából az illetékes hatóságnak be kell
nyújtani. Tengerfenék alatti geológiai tárolás esetén a
monitoringot hozzá kell igazítani a CCS tengeri környezet
ben történő kezeléséhez kapcsolódó sajátos feltételekhez.

(29)

Indokolt megkövetelni, hogy az üzemeltető – egyebek mel
lett a monitoring eredményeiről – legalább évente egyszer
jelentést nyújtson be az illetékes hatóságnak. Emellett a
tagállamoknak helyszíni ellenőrzési rendszert is fel kell állí
taniuk annak biztosítására, hogy a tárolóhelyek üzemelte
tése az irányelv követelményeinek megfelelően történjék.

(30)

Rendelkezni kell azokról a felelősségi szabályokról, ame
lyek akkor alkalmazandók, ha a tárolt CO2-t nem sikerül
egy helyben tartani, és ennek következtében helyi környe
zetkárosítás következik be, vagy kárt szenved az éghajlati
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rendszer. A környezetkárosítással (a védett fajok, illetve ter
mészetes élőhelyek, a vizek és a talaj károsításával) kapcso
latos felelősséget a környezeti károk megelőzése és
felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló,
2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és taná
csi irányelv (1) szabályozza, amelyet alkalmazni kell az
ezen irányelv hatálya alá tartozó tárolóhelyek üzemelte
tésére. Az éghajlati rendszer szivárgás miatti károsodásáért
viselt felelősségre a 2003/87/EK irányelv vonatkozik, a
tárolóhelyekre történő kiterjesztésének megfelelően; az
irányelv értelmében a szivárgás következtében a környe
zetbe jutó gázok ellenében kibocsátási egységeket kell lead
ni. Emellett ebben az irányelvben a tárolóhelyek
üzemeltetőit arra is kötelezni kell, hogy szivárgás vagy
jelentős rendellenesség esetén – egy, az illetékes nemzeti
hatóságnak benyújtott és e hatóság által jóváhagyott kor
rekciós intézkedési terv alapján – korrekciós intézkedé
seket hozzanak. Ha az üzemeltető nem hozza meg a
szükséges korrekciós intézkedéseket, ezeket az intézkedé
seket az illetékes hatóságnak kell meghoznia, és a költsé
geket az üzemeltetővel kell megtéríttetnie.
(31)

A tárolóhelyet az illetékes hatóság által erre feljogosított
üzemeltető kérésére be kell zárni, ha az engedélyben
meghatározott irányadó követelmények teljesültek; a táro
lóhelyet be kell zárni továbbá akkor, ha az illetékes ható
ság a tárolási engedély bevonását követően ekként dönt.

(32)

A tárolóhely bezárását követően, mindaddig, amíg a táro
lóhelyre vonatkozó felelősséget az illetékes hatóságnak át
nem adja, az üzemeltetőnek továbbra is felelnie kell ezen
irányelv követelményeinek megfelelően – egy, a bezárást
követő időszakra vonatkozóan az illetékes hatóságnak
benyújtott és e hatóság által jóváhagyott terv alapján – a
fenntartásért, a monitoringért és az ellenőrzésért, a jelen
téstételi kötelezettség teljesítéséért és a korrekciós intézke
désekért, továbbá továbbra is felelnie kell valamennyi, a
közösségi jog alapján egyébként irányadó kötelezettség
teljesítéséért.

(33)

A tárolóhelyre vonatkozó felelősséget – ideértve a különös
jogi kötelezettségeket is – akkor kell átadni az illetékes
hatóságnak, ha és amikor minden rendelkezésre álló tény
arra utal, hogy a tárolt CO2 teljes egészében és tartósan a
tárolóhelyen belül marad. E célból az üzemeltetőnek a fel
elősségátadás jóváhagyása céljából jelentést kell benyújta
nia az illetékes hatóságnak. Ezen irányelv alkalmazásának
kezdeti szakaszában, az ezen irányelvben foglalt előírások
nak az egész Közösségben történő egységes végrehajtása
érdekében, valamennyi jelentést annak kézhezvételét köve
tően a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani. A jóváha
gyásról szóló határozatok tervezetét továbbítani kell a
Bizottságnak, hogy a határozattervezetek kézhezvételétől
számított négy hónapon belül véleményt nyilváníthasson
azokról. A nemzeti hatóságoknak ezt a véleményt a jóvá
hagyási határozat meghozatalakor figyelembe kell ven
niük, és a Bizottság véleményétől való esetleges eltéréseket
indokolniuk kell. A tárolási engedélyek tervezetének
közösségi szintű felülvizsgálatához hasonlóan a jóváha
gyásról szóló határozatok tervezetére vonatkozó felülvizs
gálatnak is hozzá kell járulnia ahhoz, hogy javuljon a
közvéleménynek a CCS-be vetett bizalma.

(1) HL L 143., 2004.4.30., 56. o.
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(35)

(36)

(37)

(38)
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Az ezen irányelvben, a 2003/87/EK irányelvben és a
2004/35/EK irányelvben megállapított felelősségeken
kívüli felelősségeket – különös tekintettel a besajtolási sza
kaszra, a tárolóhely bezárására és a jogi kötelezettségeknek
az illetékes hatóság számára történő átadását követő idő
tartamra vonatkozó felelősségekre – nemzeti szinten kell
szabályozni.
A felelősség átadását követően a monitoringot olyan
szintre kell csökkenteni, amely még lehetővé teszi a szivár
gás vagy jelentős rendellenesség észlelését, de vissza kell
azt állítani, ha szivárgást vagy jelentős rendellenességeket
észlelnek. A felelősség átadását követően az illetékes ható
ság nem téríttetheti meg a korábbi üzemeltetővel a felme
rülő költségeket, kivéve ha a tárolóhely átadását
megelőzően az üzemeltető mulasztást követett el.
Pénzügyi rendelkezést kell hozni annak biztosítása érdeké
ben, hogy a bezárásra és a bezárást követő időszakra vonat
kozó kötelezettségek, a 2003/87/EK határozatból fakadó
kötelezettségek, valamint az ezen irányelvben a szivárgás
és jelentős rendellenesség esetére előírt, korrekciós intéz
kedések meghozatalára vonatkozó kötelezettségek teljesí
tése megvalósítható legyen. A tagállamoknak biztosítaniuk
kell, hogy a potenciális üzemeltető pénzügyi biztosíték
vagy más, ezzel egyenértékű garancia nyújtásával gondos
kodjék a tartalékképzésről, amelynek a besajtolás megkez
dése előtt érvényesnek és valóságosnak kell lennie.
A nemzeti hatóságoknak a felelősség átruházását követően
költségeik, például monitoringköltségeik merülhetnek fel a
CO2 tárolásával kapcsolatban. Ezért az üzemeltetőnek a
felelősség átadását megelőzően, a tagállamok által megha
tározott szabályoknak megfelelően pénzügyi hozzájárulást
kell nyújtania az illetékes hatóság számára. E hozzájáru
lásnak legalább 30 éves monitoring becsült költségét kell
fedeznie. A pénzügyi hozzájárulás mértékét a Bizottság
által elfogadandó iránymutatások alapján kell meghatá
rozni az ezen irányelvben foglalt követelmények Közös
ségen belüli egységes alkalmazásának biztosítása
érdekében.
A CO2-szállítóhálózatokhoz és -tárolóhelyekhez való, a
potenciális felhasználóknak az Unión belüli földrajzi hely
zetétől független hozzáférés – a szén és a CCS egymáshoz
viszonyított árának függvényében – feltételévé válhat a
belső villamosenergia- és távhőpiacra való belépésnek vagy
az e piacokon folytatott versenyképes működésnek. Ezért
indokolt rendelkezni arról, hogy a potenciális használók a
szóban forgó infrastruktúrához milyen feltételekkel nyer
hetnek hozzáférést. Ezeket a feltételeket – a tisztességes,
nyílt és megkülönböztetéstől mentes hozzáférés elvét
alkalmazva – tagállami szinten kell meghatározni, továbbá
figyelembe kell venni többek között a rendelkezésre álló
vagy ésszerűen rendelkezésre bocsátható szállító- és táro
lókapacitást, valamint azt, hogy a tagállamok a nemzetközi
jogi eszközök és a közösségi jogszabályok alapján fennálló
CO2 kibocsátás-csökkentési kötelezettségük mekkora
hányadát kívánják a CO2 leválasztásával és geológiai táro
lásával teljesíteni. A CO2-szállító csővezetékeket lehetőség
szerint úgy kell megtervezni, hogy megkönnyítsék az
összetételre vonatkozó ésszerű minimumküszöböket telje
sítő CO2-áramok fogadását. A tagállamoknak vitarendezési
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mechanizmusokat is létre kell hozniuk annak érdekében,
hogy a szállítóhálózatokhoz és -tárolóhelyekhez való
hozzáféréssel kapcsolatban elkerülhetők legyenek a hos
szadalmas vitarendezési eljárások.
(39)

Rendelkezéseket kell megállapítani annak biztosítására,
hogy az országhatárokat átlépő CO2-szállítás, valamint a
határokon átnyúló tárolóhelyek és tárolókomplexumok
tekintetében az érintett tagállamok illetékes hatóságai
együttesen teljesítsék ezen irányelv és a közösségi jog
egyéb követelményeit.

(40)

Az illetékes hatóságnak nyilvántartást kell készítenie és
vezetnie a megadott tárolási engedélyekről, valamennyi
bezárt tárolóhelyről és az ezeket övező tárolókomplexu
mokról, ideértve a térbeli kiterjedésüket ábrázoló térképe
ket is, amely nyilvántartást az illetékes nemzeti
hatóságoknak a kapcsolódó tervezési és engedélyezési eljá
rások során figyelembe kell venniük. Erről a nyilvántartás
ról értesíteni kell a Bizottságot.

(41)

A tagállamoknak ezen irányelv végrehajtásáról – a Bizott
ság által a környezetre vonatkozó egyes irányelvek végre
hajtásáról szóló jelentések egységesítéséről és
ésszerűsítéséről szóló, 1991. december 23-i 91/692/EGK
tanácsi irányelv (1) alapján összeállított kérdőívek felhasz
nálásával – jelentésben kell beszámolniuk.

(42)

A tagállamoknak meg kell határozniuk az ezen irányelv
alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése ese
tén alkalmazandó szankciókat. Ezeknek a szankcióknak
hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell
lenniük.

(43)

Az irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június
28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (2) összhangban
kelljen elfogadni.

(44)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy
módosítsa a mellékleteket. Mivel ezek az intézkedések álta
lános hatályúak és az irányelv nem alapvető fontosságú
elemeinek módosítására irányulnak, azokat az
1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatáro
zott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással
kell elfogadni.

(45)

A 85/337/EGK irányelvet módosítani kell oly módon,
hogy hatálya a geológiai tárolásra szánt CO2-áramok elkü
lönítésére és szállítására, valamint az ezen irányelv hatálya
alá tartozó tárolóhelyekre is kiterjedjen. A 2004/35/EK
irányelvet módosítani kell oly módon, hogy hatálya az
ezen irányelv hatálya alá tartozó tárolóhelyek üzemelte
tésére is kiterjedjen.. A 2008/1/EK irányelvet módosítani
kell oly módon, hogy hatálya az irányelv hatálya alá tar
tozó létesítményekből származó, geológiai tárolásra szánt
CO2-áramokra is kiterjedjen.

(1) HL L 377., 1991.12.31., 48. o.
(2) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

2009.6.5.
(46)

(47)

(48)
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Ezen irányelv elfogadásának magas szintű védelmet kell
biztosítania a környezet és az emberi egészség számára a
CO2 geológiai tárolásával járó kockázatokkal szemben.
Ezért a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvet (1) és a hulladék
szállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK euró
pai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) módosítani kell oly
módon, hogy hatályuk ne terjedjen ki a geológiai tárolás
céljából elkülönített és szállított CO2-ra. A vízpolitika terén
a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló,
2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvet (3) módosítani kell oly módon, hogy geo
lógiai tárolás céljából lehetőség legyen a CO2 sós vizet tartó
víztartó rétegekbe történő besajtolására. Az ilyen besajto
lásra vonatkoznak a felszín alatti vizek védelméről szóló
közösségi jogszabályok rendelkezései, és a besajtolásnak
összhangban kell lennie a 2000/60/EK irányelv 4. cikke
bekezdésének b) pontjával, valamint a felszín alatti vizek
szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló, 2006.
december 12-i 2006/118/EK európai parlamenti és taná
csi irányelvvel (4).
Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamosenergiatermelésre való áttérés szükségesé teszi, hogy a fosszilis
tüzelőanyagokkal végzett villamosenergia-termelés eseté
ben az új beruházások elősegítsék a kibocsátás jelentős
mértékű csökkentését. E célból a nagy tüzelőberendezések
ből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő
kibocsátásának korlátozásáról szóló 2001. október 23-i
2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (5)
annak megkövetelésével kell módosítani, hogy valamennyi
olyan, adott kapacitású tüzelőberendezés, amelyre ezen
irányelv hatálybalépését követően adtak ki eredeti építési
engedélyt vagy eredeti működési engedélyt, a telephelyén
megfelelő hellyel rendelkezzen a CO2 leválasztásához és
sűrítéséhez szükséges berendezések számára, amennyiben
alkalmas tárolóhelyek állnak rendelkezésre, valamint a CO2
szállítása és a CO2 leválasztásához szükséges átalakítások
műszakilag és gazdaságilag megvalósíthatók. A szállítás és
az átalakítások gazdasági megvalósíthatóságának értékelé
sekor figyelembe kell venni az átalakítás esetén az adott
helyi körülmények között elkerült CO2-kibocsátás várható
költségeit és a Közösségen belüli kibocsátási egységek vár
ható költségeit. Az előrejelzéseknek a legutóbbi tényeken
kell alapulniuk; ezenkívül felül kell vizsgálni a műszaki
opciókat és bizonytalansági elemzést kell végezni az érté
kelési folyamat tekintetében. Az illetékes hatóságnak az
üzemeltető által készített felmérés és egyéb rendelkezésre
álló – különösen a környezetvédelmet és az emberi egész
séget érintő – információk alapján meg kell állapítania,
hogy e feltételek teljesülnek-e.
Ezen irányelv végrehajtásának korai szakaszában szerzett
tapasztalatok alapján a Bizottságnak 2015. június 30-ig
célszerű felülvizsgálnia az irányelvet, és adott esetben
módosítási javaslatokat kell előterjesztenie.

( ) HL L 114., 2006.4.27., 9. o. A 2006/12/EK irányelvet 2010. decem
ber 12-i hatállyal hatályon kívül helyezni a hulladékokról és egyes
irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i
2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 312.,
2008.11.22., 3. o.).
(2) HL L 190., 2006.7.12., 1. o.
(3) HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
(4) HL L 372., 2006.12.27., 19. o.
(5) HL L 309., 2001.11.27., 1. o.
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(49)

Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a CO2 környezetvé
delmi szempontból biztonságos tárolását szabályozó jogi
keret kialakítását a tagállamok önmagukban nem tudják
kielégítően megvalósítani, és ezért az annak léptéke és
hatásai miatt közösségi szinten jobban megvalósítható, a
Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében
foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett
cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az
irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket

(50)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi
megállapodás (6) 34. pontjával összhangban a tagállamo
kat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára, illetve a
Közösség érdekében – készítsék el saját táblázataikat, ame
lyekben a lehető legpontosabban bemutatják az irányelv és
az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e
táblázatokat tegyék közzé.

(51)

Ezt az irányelvet a Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt
rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. FEJEZET
TÁRGY, HATÁLY ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. cikk
Tárgy és cél

(1)
Az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez való hozzájárulás
céljából ez az irányelv jogi keretet hoz létre a szén-dioxid (CO2)
környezetvédelmi szempontból biztonságos geológiai tárolására.

(2) A CO2 környezetvédelmi szempontból biztonságos geoló
giai tárolásának célja a CO2 állandó, elszigetelt elhelyezése olyan
módon, hogy megelőzzék, vagy – amennyiben ez nem lehetséges
– a lehető legnagyobb mértékben kiküszöböljék a környezetet és
az emberi egészséget fenyegető kedvezőtlen hatásokat és
kockázatokat.

2. cikk
Hatály és tilalom

1

(1) Ezt az irányelvet a CO2-nek a tagállamok területén, kizáró
lagos gazdasági övezetében és kontinentális talapzatán megvaló
suló geológiai tárolására kell alkalmazni – az Egyesült Nemzetek
tengerjogi egyezménye (UNCLOS) értelmében.
(6) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.
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(2) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni a CO2-nek új termé
kekkel és eljárásokkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés vagy tesz
telés céljából történő, 100 kilotonna tervezett mennyiséget el nem
érő geológiai tárolására.
(3)
Nem engedélyezhető a CO2 tárolása olyan tárolókomple
xummal rendelkező tárolóhelyen, amely az (1) bekezdésben
meghatározott területen kívülre terjed.
(4)

Nem engedélyezhető a CO2 tárolása a vízoszlopban.

3. cikk
Meghatározások

2009.6.5.

10. „üzemeltető”: az a természetes személy vagy köz-, illetve
magántulajdonban lévő jogi személy, aki vagy amely a táro
lóhelyet üzemelteti, a tárolóhely felett ellenőrzést gyakorol,
vagy a nemzeti jog rendelkezései alapján a tárolóhely
műszaki üzemeltetése felett meghatározó gazdasági befolyás
sal rendelkezik;
11. „tárolási engedély”: egy adott tárolóhelyre vonatkozóan a
CO2 geológiai tárolására jogosító, írásba foglalt, indokolással
ellátott, ezen irányelv követelményei alapján az illetékes ható
ság által kiállított határozat (vagy határozatok), amely meg
határozza a tárolás végzésének feltételeit;
12. „jelentős változtatás”: a tárolási engedélyben nem említett
olyan változtatás, amely jelentős hatást fejthet ki a környe
zetre vagy az emberi egészségre;

Ezen irányelv alkalmazásában:
1.

2.

3.

„a CO2 geológiai tárolása”: CO2-áramoknak a földfelszín
alatti geológiai formációkba történő besajtolása az ott meg
valósuló tárolással együtt;
„vízoszlop”: víztest felülete és mederfenéki üledéke között
elhelyezkedő, függőleges értelemben folytonos víztömeg;
„tárolóhely”: egy geológiai formációnak a CO2 geológiai táro
lására használt, meghatározott kiterjedésű térrésze, az ehhez
kapcsolódó felszíni és besajtolóberendezésekkel együtt;

13. „CO2-áram”: CO2-elkülönítési folyamatokból származó
anyagáram;
14. „hulladék”: a 2006/12/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének
a) pontja értelmében hulladéknak minősülő anyagok;
15. „CO2-csóva”:
CO2-halmaz;

a

geológiai

formációban

szétáramló

16. „elvándorlás”: a CO2 mozgása a tárolókomplexumon belül;

4.

„geológiai formáció”: olyan litosztratigráfiai egység, amelyen
belül kőzetrétegek különíthetők el és térképezhetők fel;

5.

„szivárgás”: CO2 eltávozása a tárolókomplexumból;

17. „jelentős rendellenesség”: a besajtolási vagy a tárolási műve
letekben vagy a tárolókomplexum állapotában bekövetkező
olyan rendellenesség, amely a szivárgás kockázatát hordozza
magában, vagy kockázatot jelenthet a környezetre vagy az
emberi egészségre;

6.

„tárolókomplexum”: a tárolóhely és a környező földtani össz
letek, amelyek hatással lehetnek a tárolás általános integritá
sára és biztonságosságára (így például a másodlagos
tározóközegekre);

18. „jelentős kockázat”: káresemény valószínűségének és a vár
ható kár nagyságának együttese, amely nem hagyható figyel
men kívül anélkül, hogy az adott tárolóhely vonatkozásában
kérdésessé válna ezen irányelv céljának teljesíthetősége;

7.

„hidraulikai egység”: hidraulikailag összefüggő pórustér,
amelyben a nyomásátadás műszaki módszerekkel mérhető,
és amelyet záró rétegek, úgymint vetők, sódómok, litológiai
határok, vagy a geológiai formáció kiékelődése vagy felszínre
bukkanása határol;

19. „korrekciós intézkedések”: a jelentős rendellenességek kiiga
zítása vagy a szivárgás megszüntetése érdekében hozott olyan
intézkedések, amelyek célja a tárolókomplexumból való
CO2-kibocsátás megelőzése vagy annak megszüntetése;

8.

„földtani kutatás”: potenciális tárolókomplexumok felmérése
CO2 geológiai tárolása céljából a felszín alá behatoló olyan
tevékenységekkel, mint például a potenciális tárolókomple
xum rétegeiről fúrással szerzett földtani információk, vala
mint – adott esetben – a tárolóhely jellemzőinek
megállapítása céljából végzett próbabesajtolások;

9.

„kutatási engedély”: földtani kutatás végzésére feljogosító,
írásba foglalt, indokolással ellátott, ezen irányelv követelmé
nyei alapján az illetékes hatóság által kiadott határozat, amely
meghatározza a földtani kutatás végzésének feltételeit;

20. „tárolóhely bezárása”: a CO2-besajtolás végleges leállítása az
adott tárolóhelyen;
21. „bezárást követő időszak”: tárolóhely bezárása utáni időszak,
beleértve az illetékes hatóságnak történő felelősségátadás
utáni időszakot is;
22. „szállítóhálózat”: a CO2-nek a tárolóhelyre történő eljuttatá
sát lehetővé tévő csővezeték-hálózat, beleértve a kapcsolódó
nyomásfokozó állomásokat is.

2009.6.5.
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2. FEJEZET

TÁROLÓHELYEK KIJELÖLÉSE ÉS KUTATÁSI ENGEDÉLYEK

4. cikk

(4)
A kutatási engedély jogosultja a potenciális CO2tárolókomplexum tekintetében kizárólagos kutatási joggal rendel
kezik. A tagállamok biztosítják, hogy az engedélyben
meghatározott időszak alatt a komplexum más, ezzel ellentétes
célra ne legyen igénybe vehető.

Tárolóhelyek kijelölése

3. FEJEZET
TÁROLÁSI ENGEDÉLYEK

(1) A tagállamok fenntartják jogukat azon területek meghatá
rozására, amelyeken belül ezen irányelv követelményei alapján
tárolóhelyek jelölhetők ki. Ez magában foglalja a tagállamok jogát
arra vonatkozóan, hogy területük valamely részén vagy egészén
ne engedélyezzék a tárolást.
(2)
A területükön CO2 geológiai tárolását engedélyezni szán
dékozó tagállamoknak fel kell becsülniük a területük egyes részein
vagy egészén rendelkezésre álló tárolókapacitást, adott esetben az
5. cikknek megfelelő földtani kutatást is engedélyezve. A Bizott
ság a 27. cikkben előírt információcsere keretében megszervez
heti az információk és a legjobb gyakorlatok e tagállamok közötti
cseréjét.
(3) Azt, hogy egy adott geológiai formáció alkalmas-e tároló
helyként való igénybevételre, az I. mellékletben előírt kritériumok
alapján, a potenciális tárolókomplexum és a környező terület jel
lemzése és vizsgálata révén kell megállapítani.
(4) Egy geológiai formáció csak akkor választható tárolóhely
ként, ha a javasolt használati feltételek mellett nincs jelentős szi
várgási kockázat, és ha nem áll fenn jelentős környezeti vagy
egészségügyi kockázat.
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6. cikk
Tárolási engedélyek
(1)
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy tárolóhely csak
tárolási engedéllyel üzemelhessen, hogy egy adott tárolóhelyet
csak egy üzemeltető üzemeltethessen, és hogy különböző, egy
mással ellentétes célú használatot ne engedélyezzenek.
(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a tárolási engedé
lyek odaítélésére szolgáló eljárásokban a szükséges képességekkel
rendelkező valamennyi jogalany részt vehessen, valamint arról,
hogy az engedélyek megadása objektív, közzétett és átlátható kri
tériumok alapján történjen.
(3)
Az ezen irányelvben meghatározott követelmények
sérelme nélkül, egy adott helyre vonatkozó tárolási engedély oda
ítélése tekintetében elsőbbséget élvez az adott helyre érvényes
kutatási engedély jogosultja, feltéve, hogy az adott helyen befeje
ződött a földtani kutatás, a kutatási engedélyben meghatározott
valamennyi feltétel teljesült, továbbá a tárolási engedély iránti
kérelmet a kutatási engedély érvényességi ideje alatt nyújtották be.
A tagállamok biztosítják, hogy a komplexum egymással ellenté
tes célú használatát az engedélyezési eljárás ideje alatt ne
engedélyezzék.

5. cikk
Kutatási engedélyek
(1)
Ha a tagállamok úgy határoznak, hogy a 4. cikk értelmé
ben vett tárolóhely-kijelöléshez szükséges adatok megismerése
végett földtani kutatást kell végezni, akkor gondoskodnak arról,
hogy ilyen földtani kutatásra kutatási engedély nélkül ne kerül
hessen sor.
A kutatási engedély adott esetben kiterjedhet a próbabesajtolás
hoz kapcsolódó monitoringra is.
(2)
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kutatási enge
délyek odaítélésére szolgáló eljárásokban a szükséges képességek
kel rendelkező valamennyi jogalany részt vehessen, valamint
arról, hogy az engedélyek megadása vagy megtagadása objektív,
közzétett és a hátrányos megkülönböztetést kizáró kritériumok
alapján történjen.
(3) A kutatási engedély érvényességi ideje nem haladhatja meg
az engedélyezett földtani kutatás elvégzéséhez szükséges időtar
tamot. A tagállamok azonban meghosszabbíthatják az engedély
érvényességi idejét, amennyiben a megállapított időtartam nem
elégséges az adott földtani kutatás befejezéséhez, és amennyiben
a földtani kutatást az engedélynek megfelelően végezték. A kuta
tási engedélyeket egy behatárolt földrajzi területre kell kiadni.

7. cikk
A tárolási engedély kérelmezése
A tárolási engedély kiadása céljából az illetékes hatóságnak
benyújtott kérelmeknek legalább az alábbi információkat kell
tartalmazniuk:
1.

a leendő üzemeltető neve és címe;

2.

a leendő üzemeltető műszaki alkalmasságának igazolása;

3.

a tárolóhely és a tárolókomplexum adatait, valamint – a
4. cikk (3) és (4) bekezdésének megfelelően – a tárolás vár
ható biztonságosságnak értékelését;

4.

a besajtolni és tárolni kívánt CO2 összmennyisége, a várható
források és szállítási módok, a CO2-áramok összetétele, a
besajtolási sebesség és nyomás, valamint a besajtolóberende
zések elhelyezkedése;

5.

a jelentős rendellenességek megelőzésére irányuló intézkedé
sek leírása;

6.

a 13. cikk (2) bekezdésének megfelelően a monitoringtervre
irányuló javaslat;
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7.

a 16. cikk (2) bekezdésének megfelelően a korrekciós intéz
kedési tervre irányuló javaslat;

8.

a 17. cikk (3) bekezdésének megfelelően a bezárást követő
időszakra vonatkozó ideiglenes tervre irányuló javaslat;

9.

a 85/337/EGK irányelv 5. cikkében előírt információkat;

4.

a 12. cikknek megfelelően a CO2-áram összetételére és a
CO2-áram befogadási eljárására vonatkozó követelmények,
valamint, szükség szerint, a besajtolásra és a tárolásra – külö
nösen a jelentős rendellenességek megelőzésére – vonatkozó
további követelmények;

5.

a 13. cikknek megfelelően a monitoringterv jóváhagyott szö
vegét, a terv végrehajtására vonatkozó kötelezettséget és a
terv átdolgozására vonatkozó követelményeket, valamint a
14. cikknek megfelelően a jelentéstételi követelményeket;

6.

a 16. cikknek megfelelően azt a követelményt, hogy szivár
gás és jelentős rendellenesség esetén értesíteni kell az illeté
kes hatóságot; a korrekciós intézkedési terv jóváhagyott
változatát, valamint azt a kötelezettséget, hogy szivárgás és
jelentős rendellenesség esetén a korrekciós intézkedési terv
szerint kell eljárni;

7.

a 17. cikkben említetteknek megfelelően a bezárás feltéte
lei és a bezárást követő időszakra vonatkozó jóváhagyott elő
zetes terv;

a 7. cikknek megfelelően benyújtott kérelem és bármely
egyéb releváns információ alapján az illetékes hatóság
meggyőződött az alábbiakról:

8.

a 11. cikknek megfelelően a tárolási engedély felülvizsgálatá
nak, módosításának és visszavonásának szabályait;

a)

az ezen irányelvben és bármely egyéb vonatkozó közös
ségi jogszabályban előírt valamennyi vonatkozó követel
mény teljesült;

9.

a 19. cikknek megfelelően pénzügyi biztosíték vagy más,
ezzel egyenértékű garancia biztosítására és fenntartására
vonatkozó követelmény.

b)

az üzemeltető pénzügyileg stabil, a terület üzemelte
tésére és a terület felett gyakorolt ellenőrzésre műszaki
lag felkészült és e tekintetben megbízható, továbbá az
üzemeltető és a személyi állomány valamennyi tagja szá
mára biztosították a szakmai és műszaki továbbképzést
és képzést;

10. annak igazolása, hogy a 19. cikkben előírt pénzügyi biztosí
ték vagy más, azzal egyenértékű intézkedés a besajtolás meg
kezdését megelőzően érvényes és hatályos.
8. cikk
A tárolási engedély kiadásának feltételei
Az illetékes hatóság tárolási engedélyt csak akkor adhat ki, ha tel
jesülnek a következő feltételek:
1.

c)

2.
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ha egy adott hidraulikai egységben egynél több tároló
hely található, a lehetséges nyomáskölcsönhatások nem
befolyásolják azt, hogy a két tárolóhely egyaránt megfe
lel az ezen irányelvben foglalt előírásoknak;

az illetékes hatóság figyelembe vette az engedélytervezettel
kapcsolatos, a 10. cikk szerinti bizottsági véleményt.
9. cikk
A tárolási engedélyek tartalma

Az engedély legalább a következőket tartalmazza:
1.

az üzemeltető neve és címe;

2.

a tárolóhely és a tárolókomplexum pontos helye és határai,
valamint a hidraulikai egységre vonatkozó információk;

3.

a tároló üzemeltetésére vonatkozó követelmények, a CO2 a
geológiai tárolásra engedélyezett összmennyisége, a tároló
nyomás határértékei, a legnagyobb besajtolási sebesség és
nyomás;

10. cikk
A tárolási engedély tervezetének bizottsági felülvizsgálata
(1)
A tagállamok az engedélykérelmeket a kézhezvételüktől
számított egy hónapon belül a Bizottság rendelkezésére bocsát
ják. A tagállamok ezenkívül azon egyéb kapcsolódó anyagokat is
rendelkezésére bocsátják, amelyeket az illetékes hatóságnak a
tárolási engedély megadásáról szóló határozat meghozatalakor
figyelembe kell vennie. A tagállamok valamennyi tárolási enge
dély tervezetéről és a határozattervezet elfogadása során figye
lembe vett valamennyi egyéb anyagról tájékoztatják a Bizottságot.
A Bizottság a tárolási engedélyek tervezetének kézhezvételétől
számított négy hónapon belül nem kötelező erejű véleményt
adhat ki. Ha a Bizottság úgy határoz, hogy nem ad ki véleményt,
erről az engedély tervezetének benyújtását követő egy hónapon
belül tájékoztatja a tagállamot, megjelölve indokait.
(2) Az illetékes hatóság a végleges határozatról értesíti a Bizott
ságot, és ha a Bizottság véleményétől eltért, megjelöli ennek
indokait.
11. cikk
A tárolási engedély megváltoztatása, felülvizsgálata,
naprakésszé tétele és visszavonása
(1) Az üzemeltető tájékoztatja az illetékes hatóságot a tároló
hely üzemeltetésével kapcsolatban tervezett változtatásokról,
beleértve az üzemeltetőt érintő változtatásokat is. Az illetékes
hatóság szükség esetén naprakésszé teszi a tárolási engedélyt vagy
az abban foglalt feltételeket.
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(2)
A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelvvel össz
hangban kiállított új vagy naprakésszé tett tárolási engedély nél
kül jelentős változtatás végrehajtására ne kerüljön sor. Ezen
esetekben a 85/337/EGK irányelv II. melléklete 13. pontja első
francia bekezdését kell alkalmazni.
(3) Az illetékes hatóság felülvizsgálja, és szükség szerint nap
rakésszé teszi, vagy végső esetben visszavonja a tárolási engedélyt:
a)

ha a 16. cikk (1) bekezdése szerint szivárgásról vagy jelentős
rendellenességekről értesítették, vagy ezek tudomására
jutottak;

b)

ha a 14. cikk alapján benyújtott jelentés vagy a 15. cikk alap
ján elvégzett helyszíni környezetvédelmi ellenőrzés arról
tanúskodik, hogy az engedélyben foglalt feltételek nem telje
sülnek vagy szivárgás vagy jelentős rendellenesség kockázata
áll fenn;

c)

ha tudomása van arról, hogy az üzemeltető bármely más
módon nem teljesíti az engedélyben foglalt feltételeket;

d)

ha az a legutóbbi tudományos megállapítások és a technoló
gia fejlődése alapján szükségesnek tűnik; vagy

e)

az a)–d) pontban foglaltak sérelme nélkül az engedély kiadá
sát követően öt évvel, majd azt követően tízévente.

(4) Miután az engedélyt a (3) bekezdésnek megfelelően vissza
vonta, az illetékes hatóság vagy új tárolási engedélyt ad ki, vagy –
a 17. cikk (1) bekezdése c) pontjának megfelelően – a tárolóhe
lyet bezárja. Új tárolási engedély kiállításáig, az ezen irányelvben
megállapított előírásoknak megfelelően, az illetékes hatóság ide
iglenesen átvállalja a fogadási kritériumokkal – amennyiben az
illetékes hatóság folytatni kívánja a CO2 besajtolását –, a monito
ringgal és a korrekciós intézkedésekkel kapcsolatos valamennyi
jogi kötelezettséget, szivárgások esetén a kibocsátási egységek áta
dását a 2003/87/EK irányelv szerint, valamint a 2004/35/EK
irányelv 5. cikkének (1) és 6. cikkének (1) bekezdése szerinti meg
előző és kárfelszámolási intézkedéseket. Az illetékes hatóság a
korábbi üzemeltetővel megtérítteti valamennyi felmerült költsé
get, többek között a 19. cikkben említett pénzügyi biztosíték fel
használása révén. A tárolóhelynek a 17. cikk (1) bekezdésének
c) pontja szerinti bezárása esetén alkalmazni kell a 17. cikk
(4) bekezdését.
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adtak a CO2-áramhoz. Valamennyi véletlenül bekerült vagy hoz
záadott anyag koncentrációja nem érheti el azt a szintet, amely:
a)

kedvezőtlenül befolyásolná a tárolóhely integritását vagy a
kapcsolódó szállítási infrastruktúrát;

b)

jelentős kockázatot jelentene a környezetre vagy az emberi
egészségre; vagy

c)

sértené az alkalmazandó közösségi jogszabályokban megfo
galmazott követelményeket.

(2) A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, melyek segítsé
gül szolgálnak az (1) bekezdésben megállapított kritériumok tisz
teletben tartása érdekében alkalmazandó eseti feltételek
meghatározásához.
(3)

A tagállamok biztosítják, hogy az üzemeltető

a)

csak abban az esetben fogadhasson és sajtolhasson be CO2áramot, ha elvégezték a CO2-áram összetételének – ideértve
a maró anyagokat is – vizsgálatát és a kockázatértékelést,
továbbá ha a kockázatértékelés szerint a szennyezettségi
szintek megfelelnek az (1) bekezdésben említett feltételeknek.

b)

nyilvántartást vezessen a szállított és besajtolt CO2-áramok
mennyiségéről és jellemzőiről, beleértve azok összetételét is.
13. cikk
Monitoring

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az üzemeltető
folyamatosan ellenőrizze a besajtolóberendezéseket és a tároló
komplexumot (ideértve, hacsak lehetséges, a CO2-csóvát is),
továbbá – szükség szerint – a tárolókomplexumot körülvevő kör
nyezetet annak érdekében, hogy:
a)

összehasonlíthassa a CO2 és a rétegvíz tényleges és modell
alapján várt viselkedését a tárolóhelyen belül;

b)

észlelje a jelentős rendellenességeket;

c)

kimutathassa az esetleges CO2-elvándorlást;

d)

kimutathassa az esetleges CO2-szivárgást;

e)

kimutassa a tárolókomplexumot körülvevő környezetre –
különösen az ivóvízre –, a lakosságra vagy a környező biosz
féra felhasználóira gyakorolt jelentős mértékű kedvezőtlen
hatásokat;

f)

értékelhesse a 16. cikk alapján meghozott korrekciós
intézkedéseket;

g)

naprakésszé tegye a tárolókomplexum rövid és hosszú távú
biztonságosságának és integritásának értékelését, beleértve
annak értékelését is, hogy a tárolt CO2 teljes egészében és tar
tósan a tárolóhelyen belül marad-e.

4. FEJEZET
ÜZEMELTETÉS, BEZÁRÁS ÉS A BEZÁRÁST KÖVETő
IDőSZAKRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK

12. cikk
A CO2-áram befogadásának kritériumai és eljárása
(1) A CO2-áramnak túlnyomórészt szén-dioxidból kell állnia.
Ennek megfelelően hulladékot vagy más anyagot, e hulladék vagy
más anyag ártalmatlanítása céljából, nem szabad hozzáadagolni.
A CO2-áram azonban tartalmazhat olyan, véletlenül bekerült
anyagokat, amelyek a forrásból, a leválasztási vagy a besajtolási
eljárásból származnak, továbbá olyan anyagok nyomait, amelye
ket a CO2-migráció nyomon követése és ellenőrzése céljából
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(2)
A monitoringot egy, a II. mellékletben előírt követelmé
nyeknek megfelelően – amelyek a 2003/87/EK irányelv 14. cik
kében és 23. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
meghatározott iránymutatásokkal összhangban tartalmazzák az
ellenőrzésre vonatkozó részleteket – az üzemeltető által kidolgo
zott, ezen irányelv 7. cikk 6. pontjának és a 9. cikk 5. pontjának
megfelelően az illetékes hatóságnak benyújtott és az illetékes
hatóság által jóváhagyott monitoringterv alapján kell végezni. A
tervet az értékelt szivárgási kockázattal kapcsolatos változások, a
környezetet és az emberi egészséget fenyegető, értékelt kockáza
tokkal kapcsolatos változások, az új tudományos ismeretek, vala
mint a rendelkezésre álló legjobb technológiák terén elért fejlődés
figyelembevétele érdekében a II. mellékletben előírt követelmé
nyeknek megfelelően, de legalább ötévente naprakésszé kell ten
ni. Az átdolgozott tervet jóváhagyás céljából ismét be kell
nyújtani az illetékes hatóságnak.
14. cikk
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Ennek keretében megvizsgálják az érintett besajtoló- és monito
ringberendezéseket, valamint a tárolókomplexum által a környe
zetre és az emberi egészségre kifejtett hatások teljes skáláját.
(4) Rendkívüli helyszíni ellenőrzést a következő esetekben kell
tartani:
a)

ha az illetékes hatóságot a 16. cikk (1) bekezdése szerinti szi
várgásról vagy jelentős rendellenességekről értesítették vagy
ezek a tudomására jutottak;

b)

ha a 14. cikknek megfelelően benyújtott jelentések arról
tanúskodnak, hogy az engedélyben foglalt feltételek teljesü
lése nem kielégítő;

c)

a környezettel vagy az emberi egészséggel kapcsolatos
komoly panaszok kivizsgálása céljából;

d)

minden más esetben, ha az illetékes hatóság indokoltnak
látja.

Az üzemeltető általi jelentéstétel
Az üzemeltető az illetékes hatóság által megállapított gyakoriság
gal, de legalább évente egyszer köteles megküldeni az illetékes
hatóságnak:
1.

a tárgyidőszakban a 13. cikknek megfelelően végzett moni
toring valamennyi eredményét, beleértve az alkalmazott
monitoringtechnológiára vonatkozó tájékoztatást is;

2.

a jelentéstétel tárgyidőszakában átvett és besajtolt, a 12. cikk
(3) bekezdésének b) pontja szerint nyilvántartásba vett CO2áramok mennyiségére és jellemzőire, többek között azok
összetételére vonatkozó adatokat;

3.

a 19. cikknek és a 9. cikk 9. pontjának megfelelően a pénz
ügyi biztosíték létesítésének és fenntartásának igazolása;

4.

minden olyan egyéb információt, amelyet az illetékes hatóság
szükségesnek tart ahhoz, hogy képet alkothasson a tárolási
engedélyben foglalt feltételek teljesüléséről, és jobban megis
merhesse a CO2-nek a tárolóhelyen tanúsított viselkedését.
15. cikk
Helyszíni ellenőrzés

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az illetékes ható
ságok az ezen irányelv hatálya alá tartozó valamennyi tároló
komplexumra kiterjedően kialakítják a rendszeres és rendkívüli
helyszíni ellenőrzések rendszerét abból a célból, hogy ellenőriz
zék és előmozdítsák az irányelv követelményeinek való megfele
lést, valamint hogy folyamatosan ellenőrizzék a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt hatásokat.
(2) A helyszíni ellenőrzésnek olyan tevékenységeket kell magá
ban foglalnia mint a felszíni berendezések – és ezen belül a besaj
tolóberendezések – megtekintése, az üzemeltető által végzett
besajtolási és monitoringműveletek értékelése, valamint az üze
meltető által vezetett valamennyi vonatkozó nyilvántartás
ellenőrzése.
(3) A rendszeres helyszíni ellenőrzést a bezárást követő három
évig évente legalább egy alkalommal, az illetékes hatóság részére
való felelősségátadás megtörténtéig pedig ötévente kell elvégezni.

(5) Az illetékes hatóság az egyes helyszíni ellenőrzéseket köve
tően jelentést állít össze a helyszíni ellenőrzés eredményeiről. A
jelentésben értékeli az ezen irányelv követelményeinek való meg
felelést, és jelzi, hogy szükség van-e további intézkedésre. A jelen
tést megküldi az érintett üzemeltetőnek, és a vonatkozó közösségi
jogszabályokkal összhangban a helyszíni ellenőrzést követő két
hónapon belül közzéteszi.
16. cikk
Intézkedés szivárgás vagy jelentős rendellenesség esetén
(1) A tagállamok biztosítják, hogy szivárgás vagy jelentős ren
dellenesség esetén az üzemeltető haladéktalanul értesítse az ille
tékes hatóságot, és megtegye a szükséges korrekciós
intézkedéseket, ideértve az emberi egészség védelmét célzó intéz
kedéseket is. Szivárgás és szivárgással fenyegető jelentős rendelle
nesség esetén az üzemeltető értesíti a 2003/87/EK irányelv szerinti
illetékes hatóságot is.
(2)
Az (1) bekezdésben előírt korrekciós intézkedéseket lega
lább a 7. cikk 7. pontjának és a 9. cikk 6. pontjának megfelelően
az illetékes hatóságnak benyújtott és általa jóváhagyott korrekciós
intézkedési terv alapján kell megtenni.
(3) Az illetékes hatóság bármikor kötelezheti az üzemeltetőt,
hogy megtegye a szükséges korrekciós intézkedéseket, valamint
az emberi egészség védelmét célzó intézkedéseket. Ezek kiegészít
hetik a korrekciós intézkedési tervben megállapított intézkedé
seket, vagy eltérhetnek azoktól. Az illetékes hatóság maga is
bármikor tehet korrekciós intézkedéseket.
(4)
Ha az üzemeltető nem teszi meg a szükséges korrekciós
intézkedéseket, akkor az illetékes hatóság maga teszi meg azokat.
(5) Az illetékes hatóság megtérítteti az üzemeltetővel a (3) és
(4) bekezdésben említett intézkedésekkel kapcsolatos költségeket,
többek között a 19. cikk szerinti pénzügyi biztosíték
felhasználásával.

2009.6.5.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

17. cikk
Bezárás és a bezárást követő időszakra vonatkozó
kötelezettségek
(1)

ha az engedélyben foglalt irányadó feltételek nem teljesülnek;

b)

az üzemeltető alapos kérésére, az illetékes hatóság általi enge
délyezést követően; vagy

c)

ha az illetékes hatóság ekként dönt, miután a 11. cikk
(3) bekezdésének megfelelően visszavonta a tárolási
engedélyt.

(2)
A tárolóhelynek az (1) bekezdés a) vagy b) pontja alapján
történő bezárását követően az üzemeltető – mindaddig, amíg a
tárolóhelyre vonatkozó felelősséget ezen irányelv 18. cikk
(1)–(5) bekezdésének megfelelően az illetékes hatóságnak át nem
adja – továbbra is felel az ezen irányelvben megállapított követel
mények szerinti monitoringért, jelentéstételért és korrekciós
intézkedésekért, valamint szivárgások esetén a kibocsátási egysé
geknek a 2003/87/EK irányelv szerinti átadásával, továbbá a
2004/35/EK irányelv 5–8. cikke szerinti megelőző és kárfelszá
molási intézkedésekkel kapcsolatos valamennyi egyéb kötelezett
ség teljesítéséért. Az üzemeltető emellett felelős a tárolóhely
leplombálásáért és a besajtolóberendezések eltávolításáért.
(3)
A (2) bekezdésben előírt kötelezettségeket egy, az üzemel
tető által a bevált gyakorlati megoldások alapján, a II. melléklet
ben előírt követelményekkel összhangban összeállított, a bezárást
követő időszakra vonatkozó terv alapján kell teljesíteni. A bezá
rást követő időszakra vonatkozó előzetes tervet a 7. cikk 8. pont
jának és a 9. cikk 7. pontjának megfelelően jóváhagyásra be kell
nyújtani az illetékes hatóságnak. A tárolóhelynek az e cikk
(1) bekezdésének a) vagy b) pontja alapján történő bezárása előtt
a bezárást követő időszakra vonatkozó terv ideiglenes változatát:
a)

b)

c)

(5)
Az illetékes hatóság megtérítteti az üzemeltetővel a
(4) bekezdésben említett intézkedésekkel kapcsolatos költségeket,
többek között a 19. cikk szerinti pénzügyi biztosíték
felhasználásával.

A tárolóhelyet be kell zárni:

a)

szükség szerint naprakésszé kell tenni, figyelembe véve a koc
kázatelemzést, a legjobb gyakorlatot és a technológiai
fejlődést;
jóváhagyás céljából be kell nyújtani az illetékes hatóságnak;
és
az illetékes hatóságnak a bezárást követő időszakra vonat
kozó terv végleges változataként jóvá kell hagynia.

(4) A tárolóhelynek az (1) bekezdés c) pontja alapján végrehaj
tott bezárását követően az illetékes hatóság az ezen irányelvben
előírt követelményeknek megfelelően felel a monitoringért és a
korrekciós intézkedésekért, valamint szivárgások esetén a kibo
csátási egységeknek a 2003/87/EK irányelv szerinti átadásával,
továbbá a 2004/35/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdése és
6. cikkének (1) bekezdése szerinti megelőző és kárfelszámolási
intézkedésekkel kapcsolatos valamennyi egyéb kötelezettség telje
sítéséért. A bezárást követő időszakra vonatkozóan ezen irány
elvben előírt követelményeket ebben az esetben az e cikk
(3) bekezdésében említett, a bezárást követő időszakra vonatkozó
terv előzetes változata alapján kell az illetékes hatóságnak teljesí
teni, amelyet szükség szerint át kell dolgozni.
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18. cikk
A felelősség átadása
(1)
A tárolóhelynek a 17. cikk (1) bekezdésének a) vagy
b) pontja alapján végrehajtott bezárása után az ezen irányelvben
megállapított követelmények szerinti monitoringjával és a korrek
ciós intézkedésekkel, valamint szivárgások esetén a kibocsátási
egységeknek a 2003/87/EK irányelv szerinti átadásával, továbbá a
2004/35/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdése és 6. cikkének
(1) bekezdése szerinti megelőző és kárfelszámolási intézkedések
kel kapcsolatosan az illetékes hatóság – saját kezdeményezésére
vagy az üzemeltető kérésére – átveszi valamennyi kötelezettség
teljesítéséért viselt felelősséget, ha az alábbi feltételek teljesülnek:
a)

valamennyi rendelkezésre álló bizonyíték arra utal, hogy a
tárolt CO2 teljes egészében és tartósan a tárolóhelyen belül
marad;

b)

az illetékes hatóság által meghatározandó minimális időtar
tam letelt. A minimális időtartam legalább 20 év, kivéve ha
az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy az a) pontban
foglalt feltétel ezen időszak végéig teljesül;

c)

a 20. cikkben említett pénzügyi kötelezettséget teljesítették;

d)

a tárolóhelyet leplombálták és a besajtolóberendezéseket
eltávolították.

(2) Az üzemeltető az (1) bekezdés a) pontjában említett felté
tel teljesülésének dokumentálására jelentést készít, és azt a felelős
ségátadás jóváhagyása céljából benyújtja az illetékes hatóságnak.
A jelentés igazolja:
a)

hogy a besajtolt CO2 tényleges viselkedése megfelel a modell
alapján várt viselkedésnek;

b)

az észlelhető szivárgás hiányát;

c)

hogy a tárolóhely állapota a hosszú távú stabilitás irányába
fejlődik.

A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el az első albekezdés a),
b) és c) pontjában foglaltak értékelésére, amely iránymuta
tásokban hangsúlyozza az (1) bekezdés b) pontjában említett
minimális időtartamok meghatározásához szükséges technikai
kritériumokat érintő hatásokat.
(3)
Miután az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy az
(1) bekezdés a) és b) pontjában említett feltételek teljesültek, elké
szíti a felelősség átadásának jóváhagyásáról szóló határozat terve
zetét. A határozattervezetben meghatározza az (1) bekezdés
d) pontjában említett feltételek teljesülésének megállapítására
szolgáló módszert, valamint a tárolóhely leplombálására és a
besajtolóberendezések eltávolítására vonatkozó esetleges napra
késszé tett követelményeket.
Ha az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy az (1) bekezdés a) és
b) pontjában említett feltételek nem teljesültek, értesíti az üzemel
tetőt annak indokairól.
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(4) A tagállamok a (2) bekezdésben említett jelentéseket a
kézhezvételtől számított egy hónapon belül a Bizottság rendelke
zésére bocsátják. A tagállamok ezenkívül azon egyéb kapcsolódó
anyagokat is rendelkezésére bocsátják, amelyeket az illetékes
hatóságnak a felelősség átadásáról szóló döntés tervezetének elő
készítésekor figyelembe kell vennie. Tájékoztatják a Bizottságot az
illetékes hatóság által a (3) bekezdés értelmében a jóváhagyó hatá
rozatra vonatkozóan elkészített tervezetről, és a döntéshozatal
hoz figyelembe vett valamennyi egyéb anyagról. A Bizottság a
jóváhagyó határozat tervezetéről a kézhezvételétől számított négy
hónapon belül nem kötelező erejű véleményt adhat ki. Ha a
Bizottság úgy határoz, hogy nem ad ki véleményt, erről a jóváha
gyó határozat tervezetének benyújtását követő egy hónapon belül
tájékoztatja a tagállamot, megjelölve indokait.

(2) Az ezen irányelv alapján kiadott engedélyben foglalt köve
telmények és a 2003/87/EK irányelvnek a tárolóhelyre való kiter
jesztéséből fakadó követelmények tekintetében a becsült
szivárgási kockázattal és a becsült költségekkel kapcsolatos válto
zások figyelembevétele érdekében a pénzügyi biztosíték összegét
rendszeresen ki kell igazítani.

a)

a tárolóhelynek a 17. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja
alapján végrehajtott bezárását követően mindaddig, amíg a
18. cikk (1)–(5) bekezdésének megfelelően az illetékes ható
ság át nem veszi a tárolóhelyért viselt felelősséget;

(5)
Miután az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy az
(1) bekezdés a)–d) pontjában említett feltételek teljesültek, elfo
gadja a végleges határozatot és értesíti arról az üzemeltetőt. Az
illetékes hatóság a végleges határozatról is értesíti a Bizottságot, és
ha az a Bizottság véleményétől eltér, megjelöli ennek indokait.

b)

ha az illetékes hatóság a 11. cikk (3) bekezdésének megfele
lően visszavonta a tárolási engedélyt:

(6) Miután az illetékes hatóság a felelősséget átvette, megszű
nik a 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott rendszeres hely
színi ellenőrzés, a monitoringot pedig olyan szintre lehet
csökkenteni, amely lehetővé teszi a szivárgások vagy a jelentős
rendellenességek észlelését. Szivárgás vagy jelentős rendellenesség
észlelése esetén a monitoringot – a probléma nagyságának és a
korrekciós intézkedések eredményességének megítéléséhez szük
séges mértékben – fokozni kell.
(7) Az üzemeltető hibája esetén – ideértve a hiányos adatszol
gáltatást, a vonatkozó információk eltitkolását, a hanyagságot, a
szándékos megtévesztést vagy a kellő gondosság elmulasztását is
– az illetékes hatóság megtérítteti az előző üzemeltetővel a fele
lősség átadását követően felmerült költségeket. A 20. cikk sérelme
nélkül a felelősség átadása után további költségtérítési követelés
nek nincs helye.
(8)
Ha a tárolóhely bezárására a 17. cikk (1) bekezdésének
c) pontja alapján került sor, a felelősséget átadottnak kell tekin
teni, ha és amikor – a tárolóhely fizikai lezárását és a besajtoló
berendezések eltávolítását követően – minden rendelkezésre álló
tény arra utal, hogy a tárolt CO2 teljes egészében és tartósan a
tárolóhelyen belül fog maradni.

19. cikk
Pénzügyi biztosíték

(3) Az (1) bekezdésben előírt pénzügyi biztosítéknak vagy más
egyenértékű formának érvényesnek és hatályosnak kell maradnia:

i.

az új tárolási engedély kiadásáig;

ii.

a tárolóhelynek a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontja
alapján végrehajtott bezárását követően a 18. cikk
(8) bekezdése szerinti felelősségátadásig, feltéve, hogy a
20. cikkben említett pénzügyi kötelezettséget
teljesítették.
20. cikk
Pénzügyi mechanizmus

(1)
A tagállamok biztosítják, hogy az üzemeltető – a tagálla
mok által meghatározandó módon, a 18. cikk szerinti felelősség
átadás előtt – pénzügyi hozzájárulást nyújtson az illetékes hatóság
számára. Az üzemeltető általi hozzájárulásnak figyelembe kell
vennie az I. mellékletben említett, illetve a felelősségátadás utáni
kötelezettségek meghatározása szempontjából releváns korábbi
CO2-tárolásra vonatkozó paramétereket, és fedeznie kell legalább
egy 30 évig tartó monitoring várható költségeit. E pénzügyi hoz
zájárulás az illetékes hatóság által a felelősségátadás után viselt
költségek fedezésére használható annak biztosítása érdekében,
hogy a CO2 a felelősségátadás után teljes egészében és tartósan a
geológiai tárolóhelyeken belül maradjon.
(2)
A Bizottság az (1) bekezdésben említett költségek becslé
sére szolgáló iránymutatásokat fogadhat el, amely iránymutatáso
kat az átláthatóságnak és a kiszámíthatóságnak az üzemeltetők
számára való biztosítása érdekében a tagállamokkal konzultálva
kell kidolgozni.
5. FEJEZET
HARMADIK FELEK HOZZÁFÉRÉSE

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a potenciális üzemeltető a
tárolási engedélyre vonatkozó kérelme benyújtását megelőzően
megfelelő intézkedéseket tesz a tagállamok által meghatározott
szabályokat követve, pénzügyi biztosíték nyújtása révén vagy más
egyenértékű formában. Ez annak érdekében történik, hogy bizto
sítsák az ezen irányelv alapján kiadott engedélyben foglalt köve
telmények (ideértve a bezárásra és a bezárás utáni időszakra
vonatkozó követelményeket is), valamint a 2003/87/EK irányelv
nek a tárolóhelyre való kiterjesztéséből fakadó követelmények tel
jesíthetőségét. E pénzügyi biztosítéknak a besajtolás megkezdését
megelőzően érvényesnek és hatályosnak kell lennie.

21. cikk
Hozzáférés a szállítóhálózathoz és a tárolóhelyekhez
(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy a potenciális használók – a (2), (3) és (4) bekez
désben foglalt feltételekkel, az előállított és elkülönített CO2 geo
lógiai tárolása céljából – hozzáférjenek a szállítóhálózatokhoz és
a tárolóhelyekhez.
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(2)
Az (1) bekezdésben előírt hozzáférést a tagállam által
meghatározott módon, átláthatóan és megkülönböztetéstől men
tesen kell biztosítani. A tagállam a méltányos és nyílt hozzáférés
elvét alkalmazza, és figyelembe veszi:
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6. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

23. cikk
a)

b)

c)

d)

a 4. cikknek megfelelően meghatározott területeken rendel
kezésre álló vagy ésszerűen rendelkezésre bocsátható tároló
kapacitást, valamint a rendelkezésre álló vagy ésszerűen
rendelkezésre bocsátható szállítókapacitást;
azt, hogy a nemzetközi jog és a közösségi jog alapján fenn
álló CO2-kibocsátás-csökkentési kötelezettségének mekkora
hányadát szándékozik a CO2 elkülönítésével és geológiai
tárolásával teljesíteni;
a hozzáférés megtagadásának szükségességét abban az eset
ben, ha a műszaki előírások között olyan jellegű összeegyez
tethetetlenség áll fenn, amely ésszerűen nem küszöbölhető ki;
azt az igényt, hogy tiszteletben kell tartani a tárolóhely, illetve
a szállítóhálózat tulajdonosának vagy üzemeltetőjének kel
lően megindokolt és ésszerű igényeit, valamint a tárolóhely,
a hálózat vagy a kapcsolódó feldolgozó- és kezelőlétesítmé
nyek vélhetően érintett valamennyi többi felhasználójának
érdekeit;

Illetékes hatóság
A tagállamok létrehozzák vagy kijelölik azt az egy vagy több ille
tékes hatóságot, amely az ezen irányelvben előírt feladatokat ellát
ja. Ha több illetékes hatóságot jelölnek ki, a tagállamok
intézkedéseket hoznak az e hatóságok által ezen irányelv értelmé
ben végzett tevékenység összehangolására.
24. cikk
Határon átnyúló együttműködés
Az országhatárokat átlépő CO2-szállítás, valamint a határokon
átnyúló tárolóhelyek és tárolókomplexumok tekintetében az érin
tett tagállamok illetékes hatóságai együttesen teljesítik ezen irány
elv és a közösségi jog egyéb követelményeit.
25. cikk
Nyilvántartás
(1)

(3) A szállítóhálózat üzemeltetője és a tárolóhely üzemeltetője
kapacitáshiányra hivatkozva megtagadhatja a hozzáférést. Hoz
záférést csak kellően alapos indokolás kíséretében lehet
megtagadni.
(4) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy a kapacitáshiányra vagy összeköttetés hiányára
hivatkozva hozzáférést megtagadó üzemeltető végrehajtsa a szük
séges fejlesztéseket, amennyiben ezek a fejlesztések gazdaságosak
vagy a potenciális ügyfél kész őket finanszírozni, és feltéve, hogy
ezek a fejlesztések nem befolyásolják hátrányosan a CO2 szállítá
sának és geológiai tárolásának környezeti értelemben vett
biztonságosságát.

22. cikk
Vitarendezés
(1) A tagállamok – a 21. cikk (2) bekezdésében meghatározott
kritériumok és a hozzáférés megvitatásában várhatóan részt vevő
felek számának figyelembevételével – gondoskodnak azokról a
vitarendezési mechanizmusokról, ennek keretében egy, a felektől
független, valamennyi releváns információhoz hozzáférni jogo
sult hatóság meglétéről, amelyek lehetőséget adnak a szállítóhá
lózathoz és a tárolóhelyekhez való hozzáféréssel kapcsolatos viták
gyors rendezésére.
(2) Határokon átnyúló jogviták esetében annak a tagállamnak
a vitarendezési mechanizmusát kell igénybe venni, amelynek jog
hatósága arra a szállítóhálózatra vagy tárolóhelyre kiterjed, amely
hez a hozzáférést megtagadták. Ha a határokon átnyúló jogvita
olyan szállítóhálózattal vagy tárolóhellyel kapcsolatos, amely
felett több tagállam is rendelkezik joghatósággal, az érintett tagál
lamok ezen irányelv következetes alkalmazása érdekében egyez
tetnek egymással.

Az illetékes hatóság elkészíti és vezeti az alábbiakat:

a)

a kiadott tárolási engedélyek nyilvántartása; és

b)

valamennyi bezárt tárolóhely és az azokat övező tároló
komplexum folyamatos nyilvántartása, ideértve a térbeli
kiterjedésüket ábrázoló térképeket és mellékleteket, valamint
az annak értékelésére vonatkozó információkat, hogy a tárolt
CO2 teljes egészében és tartósan a tárolóhelyen belül marad.

(2) Az (1) bekezdésben említett nyilvántartást az illetékes ható
ságok figyelembe veszik a kapcsolódó tervezési eljárásokban,
valamint akkor, ha olyan tevékenység engedélyezéséről döntenek,
amely a nyilvántartott tárolóhelyen geológiai úton tárolt CO2-t
befolyásolhatja, illetőleg amelyet a nyilvántartott tárolóhelyen
geológiai úton tárolt CO2 befolyásolhat.
26. cikk
A nyilvánosság tájékoztatása
A tagállamok az alkalmazandó közösségi jogszabályoknak meg
felelően tájékoztatják a nyilvánosságot a geológiai szén-dioxidtárolással kapcsolatos környezetvédelmi információkról.
27. cikk
A tagállamok jelentéstételi kötelezettsége
(1) A tagállamok háromévente jelentésben számolnak be a
Bizottságnak ezen irányelv végrehajtásáról, ideértve a 25. cikk
(1) bekezdésének b) pontjában említett nyilvántartást is. Az első
jelentést 2011. június 30-ig kell a Bizottságnak megküldeni.
A jelentést a Bizottság által a 91/692/EGK irányelv 6. cikkében
említett eljárással összhangban kidolgozott kérdőív vagy sablon
alapján kell elkészíteni. A kérdőívet, illetőleg a sablont az első
jelentés benyújtási határideje előtt legalább hat hónappal meg kell
küldeni a tagállamoknak.
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(2)
A Bizottság a tagállamok illetékes hatóságai között infor
mációcserét szervez ezen irányelv végrehajtásával kapcsolatban.

24. A 2009/31/EK irányelv értelmében geológiai táro
lásra szánt CO2-áramok elkülönítésére szolgáló
létesítmények, ha ezek a CO2-áramok e melléklet
hatálya alá tartozó létesítményekből származnak,
vagy az évente elkülönített CO2-mennyiség lega
lább 1,5 megatonna.

28. cikk
Szankciók
A tagállamok meghatározzák az ezen irányelv alapján elfogadott
nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankci
ókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges
intézkedést e szabályok végrehajtásának biztosítása érdekében. A
szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejű
eknek kell lenniük. A tagállamok ezekről a rendelkezések
ről 2011. június 25-ig értesítik a Bizottságot, továbbá
haladéktalanul értesítik a Bizottságot az ezeket érintő minden
későbbi módosításról.

(*) HL L 140., 2009.6.5., 114. o.”
2.

A II. melléklet a következőképpen módosul:
a)

b)

A mellékletek módosítása
A mellékletek módosítására intézkedéseket lehet elfogadni. Az
irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irá
nyuló ezen intézkedéseket a 30. cikk (2) bekezdésében előírt ellen
őrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell őket
elfogadni.

32. cikk
A 2000/60/EK irányelv módosítása

A bizottság eljárása

(2) Erre a bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK
határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkal
mazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.
7. FEJEZET
MÓDOSÍTÁSOK

31. cikk
A 85/337/EGK irányelv módosítása

A 2000/60/EK irányelv 11. cikke (3) bekezdésének j) pontja a har
madik francia bekezdést követően a következő francia bekezdés
sel egészül ki:
„— szén-dioxid-áramok besajtolását tárolási céllal természeti
okokból más célra tartósan alkalmatlan geológiai formáció
kba, amennyiben ezt a műveletet a szén-dioxid geológiai
tárolásáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai par
lamenti és tanácsi irányelv (*) alapján végzik, vagy a besajto
lás az irányelv 2. cikkének (2) bekezdése alapján mentesül
annak hatálya alól;
(*) HL L 140., 2009.6.5., 114. o.”

A 85/337/EGK irányelv a következőképpen módosul:
1.

33. cikk

Az I. melléklet a következőképpen módosul:
a)

A 16. pont helyébe a következő szöveg lép:
„16. Vezetékek, amelyek átmérője meghaladja a
800 mm-t, hossza pedig a 40 km-t, és amelyek az
alábbiakra szolgálnak:

b)

–

gáz, olaj, vegyi anyagok szállítására, és

–

geológiai tárolásra szánt CO2-áramok szállítá
sára, beleértve a kapcsolódó nyomásfokozó
állomásokat is.”

A melléklet a következő pontokkal egészül ki:
„23. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló, 2009.
április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (*) értelmében vett tárolóhelyek.

A 10. pont i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:
„i. Olaj- és gázvezetékek létesítményei, valamint geo
lógiai tárolásra szánt CO2-áramok szállítására szol
gáló csővezetékek (az I. mellékletben nem szereplő
projektek).”

30. cikk

A Bizottság munkáját az Éghajlatváltozási Bizottság segíti.

A 3. pont a következő alponttal egészül ki:
„j) Az ezen irányelv I. mellékletének hatálya alá nem
tartozó létesítményekből származó, a 2009/31/EK
irányelv értelmében geológiai tárolásra szánt CO2áramok elkülönítésére szolgáló létesítmények.”

29. cikk

(1)

2009.6.5.

A 2001/80/EK irányelv módosítása
A 2001/80/EK irányelv a következő cikkel egészül ki:

„9a. cikk
(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy valamennyi olyan,
legalább 300 megawatt teljesítményű tüzelőberendezés üzemel
tetője, amelyre a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló, 2009.
április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elv (*) hatálybalépését követően adtak ki eredeti építési engedélyt
vagy – ilyen eljárás hiányában – eredeti működési engedélyt, mérje
fel az alábbi feltételek teljesülését:
–

rendelkezésre állnak megfelelő tárolóhelyek,
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a szállítóberendezések
megvalósíthatók,

technikailag

és

37. cikk

gazdaságilag

a CO2 elkülönítéséhez szükséges átalakítások gazdaságilag és
műszakilag megvalósíthatók.

(2)
Az (1) bekezdésben említett feltételek teljesülése esetén az
illetékes hatóság biztosítja, hogy a telephelyen megfelelő hely áll
jon rendelkezésre a CO2 elkülönítéséhez és sűrítéséhez szükséges
berendezések számára. Az illetékes hatóság az (1) bekezdésben
említett felmérés és egyéb rendelkezésre álló – különösen a kör
nyezetvédelmet és az emberi egészséget érintő – információk
alapján megállapítja, hogy e feltételek teljesültek-e.

L 140/129

A 2008/1/EK irányelv módosítása
A 2008/1/EK irányelv I. melléklete a következő ponttal egészül ki:
„6.9. Az ezen irányelv hatálya alá tartozó létesítményekből szár
mazó, a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló, 2009. ápri
lis 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (*) értelmében geológiai tárolásra szánt CO2áramok elkülönítése
(*) HL L 140., 2009.6.5., 114. o.”

(*) HL L 140., 2009.6.5., 114. o.”

8. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. cikk
A 2004/35/EK irányelv módosítása
A 2004/35/EK irányelv III. melléklete a következő ponttal egészül
ki:
„14. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló, 2009. április 23-i
2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*) értel
mében vett tárolóhelyek üzemeltetése.
(*) HL L 140., 2009.6.5., 114. o.”

35. cikk
A 2006/12/EK irányelv módosítása

38. cikk
Felülvizsgálat
(1) A Bizottság a 27. cikkben említett jelentések kézhezvételét
követő kilenc hónapon belül továbbítja az Európai Parlament és
a Tanács részére az ezen irányelv végrehajtásáról szóló jelentést.
(2) A 2015. március 31-ig átadandó jelentésben a Bizottság az
ezen irányelv végrehajtása során szerzett tapasztalat alapján, a
CCS-sel kapcsolatos tapasztalat fényében, valamint a technikai
előrehaladást és a legújabb tudományos ismeretek figyelembevé
telével különösen az alábbiakat értékeli:
–

kellően bizonyított-e, hogy a CO2 hosszú távú egy helyben
tartása oly módon történik, hogy a lehető legnagyobb mér
tékben megelőzhetők vagy csökkenthetők legyenek az ezzel
járó negatív környezeti hatások és az emberi egészséggel kap
csolatos kockázatok, valamint kellően bizonyított-e a CCS
környezetre és az emberi egészségre való ártalmatlansága,

–

szükség van-e még a tárolásiengedély-tervezetek (10. cikk) és
a felelősség átadásáról szóló határozattervezetek (18. cikk)
bizottsági felülvizsgálatára vonatkozó eljárásokra,

–

a CO2-áram fogadására vonatkozó kritériumokra és eljárá
sokra vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos tapasztalatok,

–

a 21. és 22. cikkben említett, harmadik felek általi hozzáfé
résre vonatkozó rendelkezésekkel, valamint a 24. cikk sze
rinti, a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó
rendelkezésekkel kapcsolatos tapasztalatok,

–

a 2001/80/EK irányelv 9a. cikkében említett, legalább 300
megawatt teljesítményű tüzelőberendezésekre vonatkozó
rendelkezések,

–

a CO2 harmadik országokban való geológiai tárolásával kap
csolatos kilátások,

–

az I. és II. mellékletben említett kritériumok továbbfejlesztése
és naprakésszé tétele,

A 2006/12/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja
helyébe a következő szöveg lép:
„a) a légkörbe kibocsátott gáz-halmazállapotú anyagok, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló, 2009. április 23-i
2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (*)
megfelelően geológiai tárolás céljából elkülönített és szállí
tott, majd geológiai úton tárolt szén-dioxid, vagy amely széndioxid az irányelv 2. cikkének (2) bekezdése alapján mentesül
annak hatálya alól;
(*) HL L 140., 2009.6.5., 114. o.”

36. cikk
Az 1013/2006/EK rendelet módosítása
Az 1013/2006/EK rendelet 1. cikkének (3) bekezdése a következő
ponttal egészül ki:
„h) A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló, 2009. április 23-i
2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (*)
összhangban geológiai tárolásra szánt CO2 szállítása;
(*) HL L 140., 2009.6.5., 114. o.”

L 140/130
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–

a CCS-nek a biomasszát égető létesítményekben való alkal
mazásának ösztönzésével kapcsolatos tapasztalat,

–

a CO2 szállításához kapcsolódó környezeti kockázatokra
vonatkozó további szabályozás szükségessége,

és adott esetben az irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslatot
nyújt be.
(3) Amennyiben kellően bizonyított, hogy a CO2 állandó hely
hez kötése olyan módon történik, hogy megelőzhetők, vagy ha ez
nem lehetséges, a lehető legnagyobb mértékben kiküszöbölhetők
a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív
hatások és a környezetet és az emberi egészséget fenyegető koc
kázatok, valamint kellően bizonyított a CCS környezetre és
emberi egészségre való ártalmatlansága, illetve gazdasági megva
lósíthatósága, a felülvizsgálat mérlegeli annak szükségességét és
megvalósíthatóságát, hogy a 2001/80/EK irányelv 9a. cikke értel
mében valamennyi, villamos energiát előállító nagy tüzelőberen
dezés tekintetében kötelezővé tegyék a kibocsátási teljesítményre
vonatkozó előírásokat.
39. cikk

2009.6.5.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azo
kat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabá
lyozott területen fogadnak el..
(3) A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelvnek hatálya
alá tartozó alábbi tárolóhelyek 2012. június 25-ig megfelelnek
ezen irányelv követelményeinek:
a)

az 2009. június 25-ig a meglévő jogszabályok szerint hasz
nált tárolóhelyek;

b)

az ilyen jogszabályok alapján az 2009. június 25-án vagy
azelőtt engedélyezett tárolóhelyek, feltéve, hogy e tárolóhe
lyeket legfeljebb az említett időpont után egy évig használják.

Ezekben az esetekben a 4. és 5. cikke a 7. cikk 3. pontja, a 8. cikk
2. pontja, valamint a 10. cikk nem alkalmazandó.
40. cikk
Hatálybalépés
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

Átültetés és transznacionális intézkedések
(1)
A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2011. június 25-ig megfelelje
nek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a
Bizottságnak.
Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azok
ban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás
módját a tagállamok határozzák meg.

41. cikk
Címzettek
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
Kelt Strasbourgban, 2009. április 23-án.
az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS
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I. MELLÉKLET
KRITÉRIUMOK A 4. CIKK (3) BEKEZDÉSE SZERINT A POTENCIÁLIS TÁROLÓKOMPLEXUM ÉS AZ AZT
KÖRÜLVEVŐ TERÜLET JELLEMZÉSÉHEZ ÉS VIZSGÁLATÁHOZ
A potenciális tárolókomplexum és a környező terület 4. cikk (3) bekezdésében előírt jellemzését és vizsgálatát három lépés
ben, az értékelés idején érvényben levő legjobb gyakorlatoknak, valamint a következő kritériumoknak megfelelően kell elvé
gezni. Egy vagy több ilyen kritérium alkalmazásától az illetékes hatóság eltekinthet, feltéve, hogy az üzemeltető bizonyítja,
hogy a jellemzés és a vizsgálat ennek ellenére alkalmas marad a 4. cikkben előírt célokra.

1. lépés:

Adatgyűjtés

Kellő mennyiségű adatot kell összegyűjteni ahhoz, hogy a tárolóhelyről és a tárolókomplexumról olyan volumetrikus és sta
tikus háromdimenziós (térbeli) földtani modell legyen készíthető, amely magában foglalja a fedőkőzetet és a környező terü
letet, így a hidraulikailag kapcsolódó területeket is. Ezek az adatok legalább a tárolókomplexum következő, belső jellemzőire
terjednek ki:
a)

geológia és geofizika;

b)

hidrogeológia (különösen vízhasználat céljára igénybevett vagy arra előirányzott felszín alatti víz);

c)

rezervoár tervezése (ideértve a besajtolandó CO2 részére rendelkezésre álló pórustérfogat és a teljes tárolókapacitás volu
metrikus számítását is);

d)

a geokémia (oldódási sebességek, ásványosodási sebességek);

e)

a geomechanika (áteresztőképesség, nyomásszilárdság);

f)

földrengés-veszélyeztetettség;

g)

azon természetes és mesterséges útvonalak jelenléte, ideértve a kutakat és a fúrólyukakat is, amelyeken keresztül szi
várgás következhet be;

Dokumentálni kell továbbá a tárolókomplexum környezetének következő jellemzőit:
h)

a tárolókomplexum körül elhelyezkedő azon területeket, amelyeket a CO2-nek a tárolóhelyen történő tárolása
befolyásolhat;

i)

a tárolóhely feletti terület lakosságának eloszlását;

j)

a közelben elhelyezkedő értékes természeti erőforrásokat (például a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április
2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv (1) és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről
szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (2) alapján a Natura 2000 hálózathoz tartozó területeket, az ivó
vízbázist, a szénhidrogéneket);

k)

a tárolókomplexum környezetében zajló tevékenységek, valamint az e tevékenységekkel való esetleges kölcsönhatáso
kat (például szénhidrogének kutatása, kitermelése és tárolása, a vízadók felhasználása geotermikus energia előállítására,
valamint a felszín alatti víztartalékok felhasználása);

l)

a potenciális CO2-kibocsátók közelségét (ideértve a gazdaságosan tárolható CO2 becsült várható teljes mennyiségét is) és
a megfelelő szállítóhálózatok közelségét.

2. lépés:

A háromdimenziós statikus geológiai modell elkészítése

Az 1. lépésben összegyűjtött adatok alapján, számítógépes tárolószimulátor felhasználásával el kell készíteni a potenciális
tárolókomplexum (beleértve a fedőkőzetet és a hidraulikailag kapcsolódó területeket és fluidumokat is) háromdimenziós sta
tikus geológiai modelljét, illetve ilyen modellek sorozatát. A statikus geológiai modellnek, illetve modellsorozatnak a táro
lókomplexumot a következő szempontok figyelembevételével kell leírnia:
a)

a fizikai csapda geológiai szerkezete;

b)

a tározó fedőrétegeinek (fedőkőzet, zárórétegek, porózus és áteresztő rétegek), valamint az ezeket körülvevő formáci
óknak a geomechanikai, geokémiai és hidrogeológiai jellemzői;

(1) HL L 103., 1979.4.25., 1. o.
(2) HL L 206., 1992.7.22., 7. o.

L 140/131

L 140/132
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c)

a törési rendszer jellemzése és bármely mesterséges útvonal jelenléte;

d)

a tárolókomplexum vízszintes és függőleges kiterjedése;

e)

a pórustérfogat (ideértve a pórustéreloszlást is);

f)

fluidumok alapállapota;

g)

minden más lényeges jellemző.

A modellparaméterek bizonytalanságát minden paraméter tekintetében vizsgálni kell oly módon, hogy az egyes paraméte
rekre különböző forgatókönyveket veszünk figyelembe, és ezek alapján konfidenciahatárokat határozunk meg. Elemezni kell
továbbá a magában a modellben rejlő bizonytalanságokat is.

3. lépés:

A tároló dinamikus viselkedésének jellemzése, érzékenységi vizsgálat, kockázatértékelés

A jellemzés és az értékelés dinamikus modellezés alapján történik oly módon, hogy a számítógépes tárolókomplexumszimulátor révén a 2. lépésben előállított háromdimenziós statikus geológiai modell vagy modellsorozat felhasználásával,
egymást követő időpontokban szimuláljuk a CO2 tárolóhelyre történő besajtolását.
3.1. lépés: a tároló dinamikus viselkedésének jellemzése
Ennek során legalább a következő tényezőket kell figyelembe venni:
a)

a lehetséges besajtolási sebességeket és a CO2-áram jellemzőit;

b)

a kölcsönhatások modellezésének hatékonyságát (vagyis azt, hogy a szimulátor(ok)ban előállított egyes következmé
nyek egymásra is kihathatnak);

c)

a kémiai reakciókat (vagyis azt, hogy a besajtolt CO2 és a helyi kőzet közötti reakciók visszahatnak a modellre);

d)

a felhasznált tározószimulátort (egyes eredmények érvényességének megállapításához több tárolószimuláció is szük
séges lehet);

e)

a rövid és a hosszú távú szimulációt (annak meghatározására, hogy évtizedes és évezredes távlatban mi történik a CO2vel, figyelembe véve a CO2 vízben való oldódásának arányát is).

A dinamikus modell segítségével a következő folyamatokat kell leírni:
f)

a tárolóhelyként használt geológiai formációban fellépő nyomás és hőmérséklet időbeli alakulását a besajtolási sebes
ség és a besajtolásra került mennyiség kumulált nagysága függvényében;

g)

a CO2 vízszintes és függőleges kiterjedésének időbeli alakulását;

h)

a tározón belüli CO2-áramlás jellegét és a fázisviselkedést;

i)

a CO2 csapdázódásának mechanizmusait és sebességét (beleértve a túlcsordulási pontokat és az oldalirányú és a füg
gőleges lezárásokat is);

j)

a teljes tárolókomplexumon belül a másodlagos gátak rendszerét;

k)

a tárolóhelyen rendelkezésre álló tárkapacitást és a nyomásgradienseket;

l)

a repedezettség kockázatát a tárolóhelyként felhasznált geológiai formáció(k)ban és a fedőkőzetben;

m) annak kockázatát, hogy a CO2 bejut a fedőkőzetbe;
n)

a tárolóhelyekről történő (pl. az elhagyott vagy elégtelenül lezárt kutakon keresztüli) szivárgás kockázatát;

o)

az elvándorlás sebességét (nyitott végű tározókban);

p)

a repedezettség záródási sebességeit;

2009.6.5.
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q)

a geológiai formációkban bekövetkező folyadékkémiai változásokat és az ezek folytán fellépő reakciókat (pl. a pH meg
változása, ásványképződés), valamint a reakcióknak a modellre gyakorolt hatását a következmények vizsgálata céljából;

r)

a geológiai formáció fluidumainak kiszorítási folyamatai;

s)

megnövekedett földrengésveszélyt és felszínemelkedést.

3.2. lépés: Érzékenységi vizsgálat
Szimulációkat kell végezni annak megállapítására, hogy a számítás mennyire érzékeny az egyes paraméterek kapcsán tett
alapfeltevésekre. A vizsgálatot a statikus geológiai modellben vagy modellsorozatban a paraméterek módosításával, a dina
mikus modellezésben a sebességfüggvények és a kiindulási feltételezések változtatásával kell elvégezni. Ha jelentős érzékeny
séget tapasztalunk, azt a kockázatelemzésben figyelembe kell venni.
3.3. lépés: Kockázatértékelés
A kockázatértékelés többek között az alábbiakra terjed ki:
3.3.1.

A veszélyesség jellemzése

A veszélyességet úgy kell jellemezni, hogy a fent leírt módon elvégzett dinamikus modellezés és biztonságjellemzés ered
ményeinek felhasználásával megvizsgáljuk a tárolókomplexumból megvalósuló szivárgás lehetőségét. Ennek során figye
lembe kell venni egyebek mellett:
a)

a lehetséges szivárgási útvonalakat;

b)

a meghatározott szivárgási útvonalakon keresztüli szivárgás várható intenzitását (a kiáramlási sebességeket);

c)

a lehetséges szivárgás kritikus paramétereit (például a legnagyobb tározónyomást, a legnagyobb besajtolási sebességet,
a hőmérsékletet, a számítás érzékenységét a statikus geológiai modell vagy modellsorozat különböző alapfeltevéseire
stb.);

d)

a CO2-tárolás másodlagos hatásait, így különösen a geológiai formációban lévő folyadékok kiszorítását és a tárolás foly
tán létrejövő új anyagokat;

e)

minden más olyan tényezőt, amely veszélyeztetheti az emberi egészséget vagy a környezetet (például a projekthez kap
csolódó műtárgyakat).

A veszélyesség jellemzése érdekében minden olyan lehetséges üzemeltetési feltételt figyelembe kell venni, amely a tároló
komplexum biztonságosságát próbára teszi.
3.3.2. a k i t e t t s é g e l e m z é s e – a t á r o l ó k o m p l e x u m f e l e t t i k ö r n y e z e t j e l l e m z ő i é s a t e r ü l e t e n
é l ő l a k o s s á g e l o s z l á s a é s t e v é k e n y s é g e i , v a l a m i n t a 3 . 3 . 1 l é p é s b e n m e g h a t á r o z o t t l e h e t
séges útvonalakon elszivárgó CO2 várható viselkedése és sorsa alapján;
3.3.3. a k ö v e t k e z m é n y e k e l e m z é s e – a z e g y e s f a j o k , p o p u l á c i ó k é s é l ő h e l y e k é r z é k e n y s é g e
és a 3.3.1 lépésben meghatározott lehetséges szivárgási forgatókönyvek alapján. Adott
esetben kiterjed a bioszférában előforduló megnövekedett CO 2-koncentrációknak való
expozíció hatásaira is (beleértve a talajokat, a tengeri üledékeket és a bentikus vizeket
( f u l l a d á s , h i p e r k a p n i a ) , v a l a m i n t a C O 2 - s z i v á r g á s k ö v e t k e z t é b e n e k ö r n y e z e t e k b e n k i a l a
k u l ó p H - é r t é k - c s ö k k e n é s t ) . A v i z s g á l a t n a k k i k e l l t e r j e d n i e a s z i v á r g ó CO 2- v e l e g y ü t t
t á v o z ó e s e t l e g e s m á s a n y a g o k ( a C O 2- á r a m m a l e g y ü t t b e s a j t o l t a n y a g o k , a C O 2 t á r o l á s a
s o r á n k é p z ő d ö t t a n y a g o k ) h a t á s a i n a k e l e m z é s é r e i s . E z e k e t a h a t á s o k a t k ü l ö n b ö z ő i d ő t a r
t o m á n y o k é s t é r b e l i k i t e r j e d é s e k , i l l e t ő l e g k ü l ö n b ö z ő e r ő s s é g ű s z i v á r g á s o k f e l t é t e l e z é s é
vel kell vizsgálni;
3.3.4. a k o c k á z a t j e l l e m z é s e – e n n e k s o r á n e l e m e z n i k e l l a t á r o l ó h e l y r ö v i d é s h o s s z ú t á v ú
b i z t o n s á g o s s á g á t é s i n t e g r i t á s á t , b e l e é r t v e a j a v a s o l t h a s z n á l a t i f e l t é t e l e k h e z t a r t o z ó s z i
v á r g á s i k o c k á z a t é s a z e l k é p z e l h e t ő l e g r o s s z a b b k ö r n y e z e t i é s e g é s z s é g i h a t á s o k e l e m z é
sét is. A kockázatot a veszélyesség, a kitettség és a következmények elemzése alapján kell
j e l l e m e z n i . A v i z s g á l a t n a k m a g á b a n k e l l f o g l a l n i a a t á r o l ó h e l y j e l l e m z é s é n e k é s é r t é k e l é
s é n e k l é p é s e i s o r á n a z o n o s í t o t t b i z o n y t a l a n s á g i f o r r á s o k e l e m z é s é t i s , v a l a m i n t – a m e n n y
iben elvégezhető – a bizonytalanság csökkentésére vonatkozó lehetőségek számbavételét.
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II. MELLÉKLET
KRITÉRIUMOK A 13. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN ELŐÍRT MONITORINGTERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ ÉS
ÁTDOLGOZÁSÁHOZ, VALAMINT A BEZÁRÁST KÖVETŐ IDŐSZAKBAN VÉGZENDŐ MONITORINGHOZ

1.

A monitoringterv összeállítása és átdolgozása
A 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzési követelmények teljesítése céljából a 13. cikk (2) bekezdésében
előírt monitoringtervet az I. melléklet 3. lépésében végzett kockázatértékelési elemzéssel összhangban a következő kri
tériumok alapján kell összeállítani, illetve átdolgozni:

1.1. A terv összeállítása
A monitoringtervben részletesen ismertetni kell a projekt elsődleges fázisaiban végrehajtandó monitoringot, így külö
nösen a kiindulási, az üzemeltetés közbeni és a bezárást követő időszakban végrehajtott ellenőrzést. Minden egyes sza
kaszra vonatkozóan meg kell határozni:
a)

az ellenőrizendő paramétereket;

b)

a monitoring céljára alkalmazandó műszaki eszközöket és ezek megválasztásának indokait;

c)

a monitoring helyeit és a mintavételi helyek felvételének indokait;

d)

az ellenőrzések gyakoriságát és a mintavételi időpontok felvételének indokait.

Az ellenőrizendő paramétereket a monitoring céljának megfelelően kell megválasztani. A tervnek ugyanakkor minden
esetben tartalmaznia kell a következő paraméterek folyamatos vagy szakaszos monitoringját:
e)

a besajtolóberendezésből ellenőrizetlenül eltávozó CO2 mennyisége;

f)

a besajtolókút kútfején belépő CO2 térfogata;

g)

a CO2 nyomása és hőmérséklete a besajtolókút kútfején (a tömegáram meghatározása céljából);

h)

a besajtolt anyag kémiai összetétele;

i)

a tározó hőmérséklete és nyomása (a CO2 fázisviselkedésének és fázisállapotának meghatározása céljából).

Az ellenőrzés céljára alkalmazandó műszaki eszközöket a terv összeállításának időpontjában rendelkezésre álló bevált
gyakorlati megoldások alapján kell megválasztani. Meg kell fontolni és szükség szerint igénybe kell venni a következő
lehetőségeket:
j)

a CO2 földfelszín alatti és felszíni jelenlétének, elhelyezkedésének és vándorlási útvonalainak kimutatására képes
technológiák;

k)

olyan technológiák, amelyek a tároló formációkról a 4. cikk és az I. melléklet alapján összeállított térbeli geoló
giai modelleken végrehajtott térbeli numerikus szimuláció finomítása érdekében információkat szolgáltatnak a
CO2-csóva nyomás–térfogat viselkedéséről és alaprajzi, illetve térbeli eloszlásáról;

l)

olyan technológiák, amelyek – jelentős rendellenességek vagy a CO2-nek a tárolókomplexumon kívülre távozása
esetén – nagy területet átfogva, a tárolókomplexum teljes vízszintes vetületi területére vonatkozóan és azon túl
menően is képesek információkat szolgáltatni az esetleg korábban figyelmen kívül hagyott szivárgási
útvonalakról.

1.2. A terv frissítése
A monitoring során összegyűjtött adatokat összegyűjtik és értelmezik. A mérési eredményeket össze kell hasonlítani a
térbeli nyomás–térfogat viselkedés és telítődési viselkedés dinamikus szimulációja révén a 4. cikk, illetve az I. melléklet
3. lépése szerint végrehajtott biztonságjellemzés során kapott értékekkel.
Ha a mért és a számított viselkedés között jelentős eltérés adódik, akkor a térbeli modellt újra kell kalibrálni oly módon,
hogy a mért viselkedést tükrözze. Az újrakalibrálásnak a monitoringterv szerinti megfigyelések során nyert adatokon
kell alapulnia, és ha az újrakalibrálás alapfeltevéseinek megbízhatósága szükségessé teszi, további adatokat is be kell
szerezni.
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Az újrakalibrált modell, illetve modellsorozat felhasználásával ismételten végre kell hajtani az I. mellékletben előírt 2. és
3. lépést, és új veszélyességi forgatókönyveket és kiáramlási sebességeket kell meghatározni, valamint felül kell vizs
gálni és módosítani kell a kockázatelemzést.
Amennyiben a múltillesztés és a modell újrakalibrálása során új CO2-forrás megjelenésére, áramlási útvonalára, áram
lási sebességére vagy a korábbi értékelésektől való jelentős eltérésekre következtetnek, a monitoringtervet ennek meg
felelően módosítani kell.

2.

Monitoring a bezárást követő időszakban
A bezárást követő időszakban a monitoringot a 13. cikk (2) bekezdésében és az e melléklet 1.2. pontjában meghatá
rozott monitoringterv végrehajtása során összegyűjtött, illetve számított adatok alapján kell végezni. Ennek az ellen
őrzésnek különösen a 18. cikk (1) bekezdésében foglaltakhoz kell információkat szolgáltatnia.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN

ELFOGADOTT HATÁROZATOK



AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/406/EK HATÁROZATA
(2009. április 23.)
az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi
kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről
2 °C-nál többel az iparosodás előtti mértéket, ami az üveg
házhatású gázok globális kibocsátásának az 1990-es szint
hez képest legalább 50 %-os csökkentését jelenti. A
határozat hatálya alá tartozó, üvegházhatású közösségi
gázkibocsátás csökkenésének 2020 után is folytatódnia
kell, a Közösség arra irányuló erőfeszítéseinek részeként,
hogy hozzájáruljon e globális szintű kibocsátáscsökkentési célkitűzés megvalósításához. A fejlett orszá
goknak, így az Unió tagállamainak is, a jövőben is ezen
kezdeményezések élére kell állniuk, vállalva, hogy az üveg
házhatású gázkibocsátás mértékét az 1990-es szinthez
képest együttesen 30 %-kal csökkentik 2020-ig. Mindezt
azért is meg kell tenniük, hogy üvegházhatásúgázkibocsátásaik kollektív csökkentésének mértéke 2050-ig
elérje az 1990-hez viszonyított 60–80 %-ot. Minden gaz
dasági ágazatnak hozzá kell járulnia az említett kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez, beleértve a nemzetközi
tengerhajózást és a légi közlekedést is. A légi közlekedés e
csökkentésekhez a kibocsátási egységek Közösségen belüli
kereskedelmi rendszeréhez (a továbbiakban: a közösségi
rendszer) való csatlakozás révén járul hozzá. Abban az
esetben, ha 2011. december 31-ig a tagállamok nem fogad
nak el olyan, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet keretein
belüli nemzetközi megállapodást, amelynek csökkentési
célkitűzései között szerepelnek a nemzetközi tengeri kibo
csátások, és/vagy a Közösség nem fogad el ilyen jellegű
megállapodást az UNFCCC-n keresztül, a Bizottságnak
2013-as hatálybalépési célkitűzéssel javaslatot kell tennie
arra, hogy a nemzetközi tengeri kibocsátások bekerüljenek
a Közösség csökkentési kötelezettségvállalásai közé. Ez a
javaslat a minimálisra csökkenti a Közösség versenyképes
ségét érintő hatásokat, figyelembe véve a lehetséges kör
nyezeti előnyöket.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251.
megfelelően (2),

cikkében

megállapított

eljárásnak

mivel:

(1)

Az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye
(UNFCCC), amelyet az Európai Közösség a 94/69/EK taná
csi határozattal (3) hagyott jóvá, végső célul az üvegházha
tású gázok légköri koncentrációinak olyan szinten történő
stabilizálását tűzte ki, amely megakadályozza az éghajlat
rendszerébe való veszélyes mértékű emberi beavatkozást.

(2)

A Közösség álláspontja szerint, melynek legutóbb elsősor
ban az Európai Tanács 2007. márciusi ülésén adott hang
ot, e célkitűzés elérése érdekében az átfogó globális éves
felszíni átlaghőmérséklet-növekedés nem haladhatja meg

(1) HL C 27., 2009.2.3., 71. o.
(2) Az Európai Parlament 2008. december 17-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. április 6-i határo
zata.
(3) HL L 33., 1994.2.7., 11. o.

(3)

Továbbá, e célkitűzés teljesítése érdekében az Európai
Tanács 2007. márciusi brüsszeli ülésén a 2012 utáni idő
szakra vonatkozó globális és átfogó megállapodáshoz hoz
zájárulva támogatta az üvegházhatású gázok 1990-es
szinthez viszonyított kibocsátásának 30 %-os csökkentését
2020-ig előirányzó közösségi célkitűzést, azzal a feltétel
lel, hogy más fejlett országok is hasonló mértékű
kibocsátás-csökkentésre vállalnak kötelezettséget, illetve
ahhoz a gazdaságilag magasabb fejlettségi szintű fejlődő
országok is felelősségeik és képességeik szerint, megfelelő
mértékben hozzájárulnak.

2009.6.5.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

(4)

Az Európai Tanács hangsúlyozta a Közösség arra irányuló
törekvését, hogy Európa gazdasága nagy energiahatékony
sággal, ugyanakkor alacsony szintű üvegházhatású gázki
bocsátás mellett működjön, és úgy határozott, hogy a
2012 utáni időszakra vonatkozó globális és átfogó megál
lapodás létrejöttéig, valamint a nemzetközi tárgyalásokon
kialakított álláspont fenntartásával a Közösség határozot
tan és egyoldalúan vállalja, hogy az üvegházhatású gázok
kibocsátását 2020-ig az 1990-es szinthez képest legalább
20 %-kal csökkenti.

(5)

Az energiahatékonysági fejlesztések döntő fontosságúak
annak érdekében, hogy a tagállamok meg tudjanak felelni
e határozat előírásainak. Ebben az összefüggésben a Bizott
ságnak szorosan nyomon kell követnie, milyen előrelépé
sek történnek az energiafogyasztás 2020-ra 20 %-kal való
csökkentésére irányuló célkitűzés megvalósítása irányában,
és amennyiben a haladás nem megfelelő, kiegészítő lépé
seket kell javasolnia.

(6)

A 2003/87/EK irányelv (1) létrehozza az üvegházhatású
gázok kibocsátási egységeinek Közösségen belüli kereske
delmi rendszerét, amely a gazdaság bizonyos ágazatait
érinti. Az üvegházhatású gázok 1990-es kibocsátási szint
hez viszonyított 20 %-os csökkentésének 2020-ra elői
rányzott költséghatékony megvalósításához a gazdaság
összes ágazatának részt kell vállalnia a kibocsátáscsökkentésben. A tagállamoknak ezért további szakpoliti
kai követelményeket és intézkedéseket kell érvényesíteniük
annak érdekében, hogy a 2003/87/EK irányelv hatálya alá
nem tartozó források üvegházhatású gázkibocsátását
tovább korlátozzák.

(7)

Az egyes tagállamok vállalásainak mértékét az üvegházha
tású gázok e határozat tárgyát képező, 2005-ös kibocsá
tási szintje alapján kell meghatározni, oly módon
kiigazítva, hogy ne szerepeljenek benne azon létesítmé
nyek kibocsátásai, amelyek 2005-ben már léteztek, de
amelyeket a 2006–2012-es időszakban vontak be a közös
ségi rendszerbe. A 2013 és 2020 közötti időszakra vonat
kozó éves kibocsátási jogosultságokat tonna szén-dioxid
egyenértékben kifejezve, a felülvizsgált és hitelesített ada
tok alapján kell meghatározni.

(8)

A tagállamok kibocsátás-csökkentési vállalásait a szolida
ritás elve és a Közösség egészén belüli fenntartható gazda
sági növekedés kívánalma alapján kell meghatározni,
figyelembe véve az egyes tagállamok egy főre jutó relatív
GDP-jét. Azokban a tagállamokban, amelyekben jelenleg
viszonylag alacsony az egy főre jutó GDP és ezért nagya
rányú GDP-növekedéssel számolnak, az üvegházhatású
gázok 2005. évi kibocsátásának szintjéhez képest engedé
lyezni kell a kibocsátás mértékének növelését, ám a
növekedésnek a Közösség egyoldalú csökkentési
kötelezettségvállalásának keretén belül kell maradnia.
Azokban a tagállamokban, amelyekben jelenleg viszony
lag magas az egy főre jutó GDP, csökkenteni kell az üveg
házhatású gázok kibocsátását a 2005. évi kibocsátás
szintjéhez képest.

(9)

A Közösség egyoldalú csökkentési kötelezettségvál
lalásának teljesítése irányában tett tagállami vállalások

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. októ
ber 13.) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen
belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi
irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).
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igazságos megosztása érdekében egyetlen tagállammal
szemben sem támasztható olyan elvárás, hogy 2020-ra a
2005-ös szinthez képest 20 %-nál nagyobb mértékben
csökkentse kibocsátásainak mértékét, ugyanakkor egyetlen
tagállam számára sem engedélyezett, hogy 2020-ig a
2005-ös szinthez képest 20 %-nál nagyobb mértékben
növelje a kibocsátást. Az üvegházhatású gázok kibocsátá
sát a 2013 és 2020 közötti időszakban kell csökkenteni. A
tagállamok a következő évről előrehozhatják az éves kibo
csátási jogosultságuk legfeljebb 5 %-áig terjedő mennyisé
get. Amennyiben a tagállam kibocsátásai nem érik el az
éves kibocsátási jogosultságot, a tagállam átviheti
kibocsátás-csökkentési többletét a következő évekre.

(10)

Az egyes tagállamok által viselt kibocsátás-csökkentési
költségek közötti különbségek kiegyenlítésének eszköze
ként, a nagyobb földrajzi rugalmasság érdekében, ugyanak
kor a Közösség teljes kötelezettségvállalása átfogó
költséghatékonyságának javítása mellett, a tagállamok szá
mára lehetővé kell tenni, hogy az éves kibocsátási jogosult
ságaik egy részét átruházhassák egy másik tagállamra. Az
ilyen átruházások átláthatóságát egyrészt a Bizottságnak
küldött értesítéssel, másrészt az egyes átruházásoknak
mindkét érintett tagállam nyilvántartásába történő beveze
tésével kell biztosítani. Az átruházást mindkét fél számára
elfogadható módon kell végrehajtani, például árverezéssel,
ügynökségi alapon működő piaci közvetítők alkalmazásá
val vagy kétoldalú megállapodással.

(11)

Az Unióban jelentősen kell csökkenteni az üvegházhatású
gázok kibocsátását. A projekttevékenységből származó
egységek használatát korlátozni kell, hogy azt a nemzeti
tevékenységek kiegészítéseként lehessen alkalmazni. Az
Unió továbbra is elkötelezett a tiszta fejlesztési mechaniz
mus (CDM) további javítása mellett, és a megfelelő nem
zetközi eljárásokon keresztül törekszik erre. Fontos, hogy
projektekből származó, a tagállamok által használt egysé
gek valódi, ellenőrizhető, további és tartós kibocsátáscsökkentést képviseljenek, egyértelmű előnyt jelentsenek a
fenntartható fejlődés szempontjából, és ne legyenek jelen
tős negatív hatással a környezetre vagy a társadalomra. A
tagállamoknak ezenkívül jelentést kell tenniük az ilyen
egységek használata során alkalmazott minőségi
feltételekről.

(12)

A kötelezettségek rugalmas tagállami szintű teljesítése és a
fenntartható fejlődés, különösen a fejlődő országok fejlő
désének elősegítése, valamint a befektetői biztonság növe
lése érdekében a Közösség bizonyos mértékig továbbra is
elismeri a harmadik országok üvegházhatású gázkibocsá
tásainak csökkentését szolgáló projektekből származó
kibocsátási egységeket mindaddig, amíg egy éghajlatválto
zásról szóló jövőbeni nemzetközi megállapodás (a továb
biakban: az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi
megállapodás) meg nem születik. A tagállamok feladata
biztosítani, hogy a kibocsátási egységek megvásárlására
vonatkozó politikáik a projektek lehető legegyenletesebb
földrajzi eloszlását eredményezzék, különösen a legke
vésbé fejlett országoktól és a fejlődő kis szigetállamoktól
vásárolt hitelesített kibocsátáscsökkentők (CER) arányának
növelése révén, és hozzájáruljanak az éghajlatváltozásról
szóló nemzetközi megállapodás létrejöttéhez.
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(16)
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A tagállamok így fel tudják majd használni a 2008 és 2012
közötti időszakban végrehajtott csökkentésekért kiadott
üvegházhatásúgáz-kibocsátási egységeket, amelyek a
közösségi rendszerben használható projekttípusokból
származnak ebben az időszakban. A tagállamok szintén fel
tudják használni az említett időszakot követően végzett
projektekből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátási egy
ségeket, amelyeket a 2008 és 2012 közötti időszakban
bejegyeztek, és amelyek a 2008 és 2012 közötti időszak
ban a közösségi rendszerben használható projekttípusok
ból származnak.

Rendkívül kevés CDM-el kapcsolatos projekt valósult meg
az LDC-országokban. Tekintettel arra, hogy a Közösség a
CDM-projektek igazságos elosztását támogatja, többek
között az éghajlatváltozás elleni globális szövetség keretén
belül is – amint azt az „Éghajlatváltozás elleni globális szö
vetség kiépítése az Európai Unió és az éghajlatváltozás által
leginkább sebezhető szegény fejlődő országok között”
című, 2007. szeptember 18-i bizottsági közlemény is tar
talmazza –, indokolt garantálni a legkevésbé fejlett orszá
gokban a 2008 és 2012 közötti időszak után indított
projektekből származó kibocsátási egységek elfogadását
azon projekttípusok esetében, amelyek a 2008 és 2012
közötti időszakban a közösségi rendszerben használhatók.
Az elfogadás gyakorlatával egészen 2020-ig, illetve ha
ennél korábban létrejön, egy vonatkozó közösségi megál
lapodás megkötéséig kell élni.

A tagállamok ez irányú rugalmasságának növelése és fenn
tartható fejlődésének elősegítése érdekében a tagállamok
nak biztosítani kell a Közösség és a harmadik országok
között létrejött megállapodások nyomán végrehajtott pro
jektekből származó további kibocsátási egységek felhasz
nálhatóságát. A vállalások közös végrehajtását (JI) célzó
projektek az egyes fejlett országokhoz rendelt egységek
számát meghatározó éghajlatváltozásról szóló nemzetközi
megállapodás hiányában 2012 után nem folytathatók. Az
ilyen projektekből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátási
egységeket azonban a jövőben is el kell ismerni a harma
dik országokkal kötött megállapodások révén.

Fontos, hogy a tagállamok a későbbiekben is fel tudják
használni a CDM-egységeket, mert így 2012 után is bizto
sítható ezek piaca. A piac működése és az üvegházhatású
gázok Közösségen belüli kibocsátásának további csökken
tése, s ezáltal a Közösség megújuló energiaforrásokkal,
energia-hatékonysággal, energiabiztonsággal, innovációval
és versenyképességgel kapcsolatban megfogalmazott célja
inak teljesítése érdekében javasolt, hogy a tagállamok szá
mára mindaddig legyen engedélyezett a harmadik
országokban vagy más tagállamokban végzett üvegházha
tású gázkibocsátás-csökkentési projektek kibocsátási egy
ségeinek éves felhasználása az egyes tagországokban a
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem tartozó forrásokból
származó kibocsátások 2005-ben megállapított értékének
3 %-áig, ameddig egy, az éghajlatváltozásról szóló nemzet
közi megállapodás létre nem jön. Indokolt, hogy egyes
tagállamok e mennyiség fel nem használt részét átruház
hassák más tagállamokra. Indokolt továbbá, hogy az e
határozatban meghatározott, negatív vagy legfeljebb
5 %-os pozitív határértékkel rendelkező tagállamok a fent
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említett kibocsátási egységeken felül további kibocsátási
egységeket használjanak, amelyek az LCD-országokban és
az SIDS-államokban évenként folytatott projektekből szár
mazó 2005-ös hitelesített kibocsátásuk 1 %-át tehetik ki,
az ebben a határozatban megállapított négy feltétel közül
eggyel való megfelelésük esetén.

(17)

Ez a határozat nem érinti a szigorúbb tagállami célkitűzé
seket. Amennyiben a tagállamok egy szigorúbb célkitűzés
megvalósítása érdekében kötelezettségeiken túl korlátoz
zák az e határozat hatálya alá tartozó üvegházhatású
gázok kibocsátását, az üvegházhatású gázkibocsátáscsökkentési egységek felhasználásának e határozat által
előírt korlátozása nem alkalmazható a tagállami
célkitűzés megvalósítása érdekében végrehajtott további
kibocsátáscsökkentésre.

(18)

Annak érdekében, hogy – elsősorban a nagyra törő célo
kat kitűző tagállamok számára – növelni lehessen a nem
zeti célkitűzések megvalósításának költséghatékonyságát, a
tagállamok a 2003/87/EK irányelv 24a. cikkében megha
tározottak szerint felhasználhatják a közösségi szintű pro
jektekből származó egységeket.

(19)

Az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodás
megkötését követően a tagállamok – a közös megközelí
tésre is figyelemmel – kizárólag azon országok kibocsátási
egységeit fogadhatják el, amelyek a megállapodást
ratifikálták.

(20)

Az a tény, hogy az irányelv egyes rendelkezései egy éghaj
latváltozásról szóló nemzetközi megállapodás Közösség
általi jóváhagyására utalnak, nem érinti az említett megál
lapodás tagállami megkötését.

(21)

Egy, a 2012 utáni időszakra vonatkozó éghajlatváltozás
ról szóló nemzetközi egyezmény jóváhagyása esetén
az egyezményben foglaltak szerint a Közösségnek és tag
államainak részt kell venniük az egyezményt aláíró
fejlődő országokban az üvegházhatású gázok kibocsátását
csökkentő mérhető, ellenőrizhető, kézzelfogható és nem
zeti szinten megfelelő, azzal a céllal összhangban álló
intézkedések finanszírozásában, hogy az iparosodás
előtti szinthez viszonyítva az általános globális éves
felszíni középhőmérséklet-emelkedés mértékét 2 °C-ra
csökkentsék.

(22)

Egy, a 2012 utáni időszakra vonatkozó, éghajlatváltozás
ról szóló nemzetközi egyezmény jóváhagyása esetén és az
egyezményben foglaltak szerint a Közösség és tagállamai
részt vesznek az egyezményt ratifikáló fejlődő országok
segélyezésének finanszírozásában, különösen az éghajlat
változás által leginkább veszélyeztetett közösségek és
országok tekintetében annak érdekében, hogy támogassák
őket az alkalmazkodásban és a kockázatcsökkentési stra
tégiák kidolgozásában.
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(24)

(25)

(26)

(27)

(28)
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Amennyiben a Közösség 2010. december 31-ig nem köt
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodást, a
Bizottság 2013-as hatálybalépési célkitűzéssel javaslatot
tesz arra, hogy a földhasználathoz, a földhasználat válto
zásaihoz és az erdészethez kapcsolható kibocsátások és
abszorpció a harmonizált módszerekkel összhangban
kerüljenek bele a közösségi kötelezettségvállalások közé,
folytatva az UNFCCC keretein belül megkezdett munkát,
biztosítva a földhasználat, a földhasználat-megváltoztatás
és az erdészet által nyújtott hozzájárulás állandóságát és
környezetvédelmi integritását, valamint a körültekintő
ellenőrzést és nyilvántartást. A Bizottságnak fel kell mér
nie, hogy az egyes tagállami erőfeszítések megoszlását
ennek megfelelően ki kell-e igazítani.

Az ebben a határozatban foglaltak teljesítésének menetét
évente értékelni kell az üvegházhatású gázok Közösségen
belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszer
ről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló, 2004.
február 11-i 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat (1) értelmében benyújtott jelentések alapján. Két
évente fel kell mérni a tervezett haladást, 2016-ban pedig
teljes körűen értékelni kell a határozat végrehajtását.

A 2003/87/EK irányelv hatályát érintő mindennemű
változtatáskor módosítani kell az e határozatban nem sza
bályozott üvegházhatásúgáz-kibocsátások maximális
mennyiségét is a változtatásnak megfelelően.

Az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodás
jóváhagyását követően módosítani kell a tagállamok
üvegházhatásúgáz-kibocsátási határértékeit a megállapo
dásban foglalt új közösségi vállalások alapján, figyelembe
véve a tagállamok közötti szolidaritás és a Közösség egé
szén belüli fenntartható növekedés kívánalmát. A harma
dik országokban végzett kibocsátáscsökkentési projektek
nyomán szerzett kibocsátási egységek tagállamok által fel
használható mennyiségét az e határozat hatálya alá tartozó
további kibocsátáscsökkentések legfeljebb 50 %-ával kell
növelni.

A 280/2004/EK határozatban rögzített kibocsátásiegységforgalmi jegyzék használatával és a 2003/87/EK irányelv
szerint kijelölt központi tisztviselő alkalmazásával gondos
kodni kell az e határozat végrehajtásával kapcsolatos min
den ügylet pontos feldolgozásáról és könyveléséről.

Mivel a Közösség csökkentési kötelezettségvállalása nem
csupán a tagállamok kormányaira ró feladatokat, hanem a
tagállami helyi és regionális önkormányzatok és egyéb
helyi és regionális képviseleti fórumok és szervek számára

(1) HL L 49., 2004.2.19., 1. o.
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is, a tagállamok biztosítják a központi és a különböző
szintű helyi hatóságaik közti együttműködést.

(29)

Az egyes tagállamok, a központi kormányzatok, valamint
a helyi és regionális szervek és hatóságok mellett mind a
piaci szereplőket, mind pedig a háztartásokat és az egyéni
fogyasztókat be kell vonni a közösségi csökkentési kötele
zettségvállalás megvalósításához való hozzájárulásba, az
üvegházhatású gázok nekik tulajdonítható kibocsátásának
mértékétől függetlenül.

(30)

A tagállamoknak biztosítaniuk kell az új, innovatív tech
nikák alkalmazásának finanszírozását annak érdekében,
hogy az ipari szereplők új munkahelyeket tudjanak létesí
teni, ezáltal növelve a versenyképességet, és elősegítve a
lisszaboni stratégia által kitűzött célok elérését.

(31)

Mivel a villamos energia megújuló energiaforrásokból való
termelésének növelése különösen fontos eszköze az üveg
házhatású gázok kibocsátása csökkentésének, a tagálla
moknak a megújuló energiaforrásokból előállított energia
támogatásáról szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK euró
pai parlamenti és tanácsi irányelv (2) alapján kell
cselekedniük.

(32)

Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június
28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak (3) megfelelően
kell elfogadni.

(33)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy
meghatározza a 2013 és 2020 közötti időszakra a tonna
szén-dioxid egyenértékben kifejezett éves kibocsátási jogo
sultságokat, kijelölje azokat a módokat, amelyek meg
könnyítik a tagállamok kibocsátási egységeinek
átruházását és biztosítják ezen átruházások átláthatóságát,
valamint elfogadja a nyilvántartásokhoz és a központi
tisztviselőhöz kapcsolódó végrehajtási intézkedéseket.
Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és a hatá
rozat új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kie
gészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei
módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határo
zat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő sza
bályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(34)

Mivel e határozat céljait a tagállamok nem tudják kielégí
tően megvalósítani, és ezért azok léptéke vagy hatásai miatt
azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közös
ség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben
foglalt arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem
lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket,

(2) HL L 16.
(3) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
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ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Tárgy
Ez a határozat a minimális tagállami szerepvállalást rögzíti az e
határozat hatálya alá tartozó üvegházhatásúgáz-kibocsátási forrá
sokkal kapcsolatban a 2013 és 2020 közötti időszakra vonatkozó
közösségi kibocsátás-csökkentési kötelezettségvállalások teljesíté
sének vonatkozásában, továbbá meghatározza az e szerepvállalás
teljesítésére vonatkozó szabályokat és a teljesítés értékelését.
Ez a határozat rendelkezéseket tartalmaz továbbá a 20 %-ot meg
haladó, szigorúbb közösségi csökkentési kötelezettségvállalás
értékeléséről és megvalósításáról, amelyeket a 3. cikk szerint elő
írtakat meghaladó kibocsátás-csökkentéshez vezető, az éghajlat
változásról szóló nemzetközi megállapodás Közösség általi
jóváhagyását követően kell alkalmazni, ahogyan azt az Európai
Tanács 2007. márciusi ülése által jóváhagyott 30 %-os csökken
tési kötelezettségvállalás is tükrözi.
2. cikk
Fogalommeghatározások
E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások
érvényesek:
1.

2.

„Üvegházhatású gázok kibocsátása”: az I. mellékletben
felsorolt kategóriákból származó szén-dioxid (CO2), metán
(CH4), dinitrogén-oxid (N2O), fluorozott szénhidrogének
(HFC), perfluor-szénhidrogének (PFC) és kén-hexafluorid
(SF6), tonna szén-dioxid egyenértékben kifejezett kibocsátása,
a 280/2004/EK határozat alapján meghatározottak szerint, a
2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó, üvegházhatású
gázok kibocsátásának kivételével.
„Éves kibocsátási jogosultság”: a 2013 és 2020 közötti idő
szakra a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározottak alapján
évenként maximálisan engedélyezett üvegházhatásúgázkibocsátás.
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Az ezen cikk (3), (4) és (5) bekezdése, valamint az 5. cikk rendel
kezéseinek megfelelően a II. melléklet szerint pozitív határérték
kel rendelkező tagállamok gondoskodnak arról – ideértve az e
határozatban lehetővé tett rugalmassági intézkedések alkalmazá
sát is –, hogy a területükön 2013-ban kibocsátott összes üvegház
hatású gáz mennyisége ne haladja meg a 2003/87/EK irányelv és
a 280/2004/EK határozat szerint bejelentett és hitelesített kibo
csátások 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben mért éves átlagos
szintjén kezdődő, 2009-től induló, és 2020-ban a tagállamra
vonatkozó, a II. mellékletben rögzített határértéken végződő line
áris pálya által kijelölt szintet.

Az ezen cikk (3), (4) és (5) bekezdése, valamint az 5. cikk rendel
kezéseinek megfelelően az egyes tagállamok évről évre lineárisan
csökkentik az említett üvegházhatású gázok kibocsátását – ide
értve az e határozatban lehetővé tett rugalmassági intézkedések
alkalmazását is –, annak érdekében, hogy ezen kibocsátások
szintje az adott tagállamban 2020-ban ne haladja meg a II. mel
lékletben rögzített határértékeket.

Amint a felülvizsgált és hitelesített kibocsátási adatok hozzáfér
hetővé válnak, 6 hónapon belül intézkedéseket kell elfogadni a
2013 és 2020 közötti időszakra vonatkozó, tonna szén-dioxid
egyenértékben kifejezett éves kibocsátási jogosultságok
meghatározására.

Az ezen határozat nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészí
téssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a
13. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabá
lyozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) A 2013 és 2019 közötti időszakban a tagállamok egy adott
évben előrehozhatják a következő évről az éves kibocsátási jogo
sultságuk legfeljebb 5 %-ának megfelelő mennyiséget. Amenny
iben egy adott tagállam üvegházhatású gázkibocsátása az éves
kibocsátási jogosultság szintje alatt marad, figyelembe véve az e
bekezdésnek, valamint a (4) és (5) bekezdésnek megfelelő rugal
massági intézkedések alkalmazását, éves kibocsátási jogosultsá
gának egy adott évre vonatkozó, az adott év üvegházhatású
gázkibocsátását meghaladó részét 2020-ig átviheti a következő
évre.

3. cikk
A 2013–2020 közötti időszakra vonatkozó
kibocsátási szintek
(1)
Az egyes tagállamok 2020-ig legalább az ezen határozat
2. mellékletében a 2005-ös kibocsátások alapján számukra megál
lapított arányban csökkentik az üvegházhatású gázok
kibocsátását.

A tagállam 2013-ban és 2014-ben szélsőséges időjárási feltételek
esetén, amelyek következtében az előző évekhez képest jelentő
sen emelkedik az üvegházhatású gázok kibocsátása a normális
időjárású előző évekhez képest, kérheti a kibocsátási jogosultság
5 %-át meghaladó megnövelt átvitelt. E célból a tagállam a kérel
met indokoló jelentést nyújt be a Bizottságnak. A Bizottság három
hónapon belül határoz arról, hogy helyt ad-e a kérelemnek.

(2) Az ezen cikk (3), (4) és (5) bekezdése, valamint az 5. cikk
rendelkezéseinek megfelelően a II. melléklet szerint negatív határ
értékkel rendelkező tagállamok gondoskodnak arról – ideértve az
e határozatban lehetővé tett rugalmassági intézkedések alkalma
zását is –, hogy a területükön 2013-ban kibocsátott üvegházha
tású gáz mennyisége ne haladja meg a 2003/87/EK irányelv és a
280/2004/EK határozat szerint bejelentett és hitelesített kibocsá
tások 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben mért éves átlagos szintjét.

(4) A tagállam az adott évre vonatkozó éves kibocsátási jogo
sultságának legfeljebb 5 %-át másik tagállamra ruházhatja át. Az
átvevő tagállam ezt a mennyiséget az adott évben vagy 2020-ig
bármely azt követő évben az e cikkben előírt kötelezettségeinek
teljesítésére használhatja. A tagállam éves kibocsátási jogosultsá
gainak egy részét sem ruházhatja át abban az esetben, ha az átru
házás időpontjában nem felel meg e határozat előírásainak.
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(5)
A tagállam éves kibocsátási jogosultságának azt a részét,
amely az adott évben meghaladja üvegházhatásúgáz-kibocsátását,
más tagállamra ruházhatja át, figyelembe véve a (3) és (4) bekez
déseknek megfelelő rugalmassági intézkedések alkalmazását. Az
átvevő tagállam ezt a mennyiséget ugyanazon évben vagy 2020-ig
bármely azt követő évben az e cikkben előírt kötelezettségeinek
teljesítésére használhatja. A tagállam éves kibocsátási jogosultsá
gainak egy részét sem ruházhatja át abban az esetben, ha az átru
házás időpontjában nem felel meg e határozat előírásainak.

d)

(6) A (4) és (5) bekezdésben említett átruházások megkönnyí
tése és átláthatóságuk növelése érdekében az azok módszereit
meghatározó intézkedéseket kell elfogadni.
Az e határozat nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel
történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 13. cikk
(2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
4. cikk
Energiahatékonyság
(1)
A Bizottság 2012-ig felmérést és jelentést készít a Közös
ség és tagállamai által az energiafogyasztás 2020-ra 20 %-kal való
csökkentésére vonatkozó célkitűzés megvalósítása felé tett előre
lépésről a 2020-ra vonatkozó előrejelzésekhez képest, a 2006.
október 19-i bizottsági közleményben szereplő energiaha
tékonysági cselekvési tervben felvázoltaknak megfelelően.
(2) Szükség esetén a Bizottság 2012. december 31-ig az ener
giahatékonyság fejlesztésének felgyorsítására irányuló megerősí
tett vagy új intézkedésekre tesz javaslatot, elsősorban azzal a
céllal, hogy segítse a tagállamokat az üvegházhatásúgázkibocsátás csökkentésére vonatkozó közösségi kötelezettségvál
lalások megvalósításában.
5. cikk
A projekttevékenységekből származó kibocsátási
egységek felhasználása
(1) A tagállamok a 3. cikkben az üvegházhatású gázok kibo
csátásának csökkentésével kapcsolatban meghatározott kötele
zettségeik teljesítéséhez az alábbi kibocsátási egységeket
használhatják fel:
a)

a 2003/87/EK irányelvben meghatározott hitelesített
kibocsátás-csökkentők és a kibocsátás-csökkentési egységek,
amelyeket a 2008–2012-es időszakban a közösségi rendszer
ben használható kibocsátás-csökkentéssel kapcsolatban adtak
ki 2012. december 31-ig;

b)

A 2013. január 1-jétől végrehajtott kibocsátás-csökkentéssel
kapcsolatban kiadott CER-ek és ERU-k, amelyek a 2013 előtt
bejegyzett projektek vonatkozásában a 2008–2012-es idő
szakban felhasználhatók a közösségi rendszerben;

c)

a legkevésbé fejlett országokban végrehajtott kibocsátáscsökkentő projektekből eredő, a 2008–2012-es időszakban
a közösségi rendszerben felhasználható kibocsátáscsökkentés nyomán kiadott CER-ek 2020-ig, illetve ha ezek
az országok ennél korábban erősítenek meg egy a Közös
séggel kötött vonatkozó megállapodást, a megerősítés idő
pontjáig használhatók fel;
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erdőtelepítési vagy erdő-visszatelepítési projektekből szár
mazó ideiglenes hitelesített kibocsátás-csökkentők (tCER) és
hosszú távú hitelesített kibocsátás-csökkentők (lCER), feltéve
hogy – amennyiben egy tagállam tCER-eket vagy lCER-eket
használt fel a 2002/358/EK tanácsi határozat (1) szerinti
kötelezettségvállalásainak teljesítésére a 2008–2012 közötti
időszakra vonatkozóan – a tagállam kötelezettséget vállal e
kibocsátási egységek tCER-ekkel, lCER-ekkel vagy a Kiotói
Jegyzőkönyv szerint érvényes egyéb egységekkel történő
folyamatos felváltására a tCER-ek vagy lCER-ek lejárta előtt,
és a tagállam kötelezettséget vállal arra is, hogy a tCER-ek
vagy lCER-ek lejárta előtt az e határozat értelmében felhasz
nált tCER-eket vagy lCER-eket folyamatosan felváltja olyan
tCER-ekkel, lCER-ekkel vagy egyéb egységekkel, amelyek fel
használhatók e kötelezettségvállalások teljesítésére. Ha a fel
váltás tCER-ek vagy lCER-ek felhasználása révén történik, a
tagállam ezeket a tCER-eket vagy lCER-eket is folyamatosan
felváltja lejáratuk előtt mindaddig, amíg fel nem váltja őket
korlátlan érvényességű egységekkel.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a kibocsátási egységek
megvásárlására vonatkozó politikáik a projektek lehető legegyen
letesebb földrajzi eloszlását eredményezzék és hozzájáruljanak az
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi megállapodás
létrejöttéhez.
(2)
Az (1) bekezdésben foglaltakon túl és amennyiben az
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodás megkötésére
irányuló tárgyalások 2009. december 31-ig nem zárulnak le, a
tagállamok a 3. cikkben foglalt kötelezettségeik teljesítése érdeké
ben további kibocsátási egységeket használhatnak fel a
2003/87/EK irányelv 11a. cikkének (5) bekezdésében említett
megállapodásoknak megfelelő egyéb kibocsátás-csökkentő tevé
kenységekből vagy projektekből származó kibocsátási
egységekből.
(3)
Az 1. cikk (1) bekezdésében említett, éghajlatváltozásról
szóló nemzetközi megállapodás létrejötte esetén 2013.
január 1-jétől a tagállamok kizárólag a megállapodást ratifikáló
harmadik országok projektjeiből származó kibocsátási egysége
ket használhatnak fel.
(4)
Az egyes tagállamokban a kibocsátás-csökkentési egysé
gek (1), (2) és (3) bekezdésnek megfelelő felhasználása éves szin
ten nem haladhatja meg az adott tagállamban a kibocsátások
2005-ben megállapított mennyiségének 3 %-át, amihez hozzájön
a (6) bekezdés szerinti átruházott mennyiség.
(5) A III. mellékletben felsorolt tagállamok, amelyek a II. mel
lékletben meghatározott negatív vagy legfeljebb 5 %-os pozitív
határértékkel rendelkeznek, a (4) bekezdésben említett kibocsá
tási egységeken felül további kibocsátási egységeket használhat
nak fel, amelyek a legkevésbé fejlett országokban és a kis fejlődő
szigetállamokban évenként folytatott projektekből származó
2005-ös hitelesített kibocsátásuk 1 %-át tehetik ki, az alábbi négy
feltétel közül egynek való megfelelésük esetén:
a)

az EU 2020-ra vonatkozó, a klímaváltozásról és megújuló
energiáról szóló végrehajtási intézkedéscsomaghoz csatolt
bizottsági hatásvizsgálat szerint a teljes csomag közvetlen
költsége meghaladja a bruttó hazai termék 0,70 %-át;

(1) A Tanács 2002/358/EK határozata (2002. április 25.) az Egyesült
Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének
az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról, valamint az
abból származó kötelezettségek közös teljesítéséről (HL L 130.,
2002.5.15., 1. o.).
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a Bizottság a) pontban említett hatásvizsgálata szerint a
bruttó hazai termék legalább 0,1 % -os növekedése áll fenn az
érintett tagállam esetében jelenleg elfogadott célkitűzés és a
költséghatékonysági tervek között;

c)

az érintett tagállam számára az ebben a határozatban enge
délyezett teljes kibocsátás több mint 50 %-a közlekedéssel
kapcsolatos kibocsátásokból származik; vagy

d)

az érintett tagállam megújuló energiaforrásokra vonatkozó
célkitűzései 2020-ra meghaladják a 30 %-ot a 2009/28/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározottak
értelmében.

(6) A tagállamok minden évben az éves mennyiségük 3 %-ának
megfelelő, fel nem használt részét a (4) bekezdésben meghatáro
zottak szerint átruházhatják egy másik tagállamra. Amennyiben
valamely tagállam esetében a kibocsátási egységek éves felhaszná
lása nem éri el a (4) bekezdésben foglalt mennyiséget, akkor a tag
állam átviheti e mennyiség fel nem használt részét a következő
évekre.
(7) A tagállamok továbbá bármiféle mennyiségi korlátozás nél
kül felhasználhatják a közösségi szintű projektekből származó, a
2003/87/EK irányelv 24a. cikke szerint kiosztott kibocsátási
egységeket
kibocsátás-csökkentési
kötelezettségvállalásaik
teljesítésére.
6. cikk
Jelentéstétel, az elért előrehaladás értékelése,
módosítások és felülvizsgálat

2009.6.5.

hogy a tagállamok előrehaladása elégségesnek bizonyul-e az
ebben a határozatban foglalt kötelezettségeik teljesítéséhez.
Az értékelés figyelembe veszi a közösségi szakpolitikákban és
intézkedésekben bekövetkezett változásokat és a tagállamok által
a 280/2004/EK határozat 3. és 5. cikkének megfelelően közölt
adatokat.
A 2013. évre vonatkozó üvegházhatásúgáz-kibocsátási jelenté
sektől kezdődően az értékeléseknek kétévente előrejelzést is kell
tartalmazniuk arról, hogy milyen mértékű előrehaladás várható a
Közösség kibocsátás-csökkentési célkitűzéseinek elérése, valamint
a tagállamok e határozat alapján fennálló kötelezettségei teljesíté
sének terén.
(4) A (3) bekezdésben említett jelentésben a Bizottság értékeli
a határozat általános végrehajtását, beleértve a CDM-egységek fel
használását és minőségét, valamint az e határozat által érintett
ágazatokban további olyan közösségi szintű közös és összehan
golt szakpolitikák és intézkedések szükségességét, amelyek előse
gítik, hogy a tagállamok teljesítsék az e határozatban foglalt
kötelezettségvállalásaikat, és szükség esetén javaslatokat tesz.
(5) E határozat végrehajtása érdekében a Bizottság szükség ese
tén javaslatot tesz a 280/2004/EK határozat módosítására és
módosításokat fogad el a 2005/166/EK bizottsági határozathoz,
azzal a céllal, hogy a módosító jogi aktusokat 2013. január 1-jétől
alkalmazzák, különösen a következők biztosítására:
a)

az üvegházhatásúgáz-kibocsátások gyorsabb, hatékonyabb,
átláthatóbb és költséghatékonyabb nyomon követése, azok
ról jelentéstétel és ellenőrzésük;

b)

az üvegházhatású gázok 2020 utáni kibocsátására vonatkozó
nemzeti tervek kidolgozása.

(1)
A tagállamok a 280/2004/EK határozat 3. cikke értelmé
ben benyújtott jelentéseikben beszámolnak a következőkről:
a)

a 3. cikkben foglaltak végrehajtásából fakadó éves üvegház
hatású gázkibocsátások szintje;

b)

az 5. cikk szerinti felhasznált kibocsátási egységek felhaszná
lása, földrajzi eloszlása és típusa, valamint a rájuk alkalma
zott mennyiségi feltételek;

Korrekciós intézkedés

c)

az ebben a határozatban foglalt kötelezettségeik teljesítése
céljából tervezett lépések, beleértve a nemzeti stratégiákról és
intézkedésekről, és a nemzeti tervekről szóló tájékoztatást;

(1) Ha valamely tagállam üvegházhatású gázkibocsátása meg
haladja a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott éves kibocsá
tási jogosultságot, a 3. és 5. cikkben foglalt rugalmas intézkedések
figyelembevételével az alábbi intézkedések alkalmazandók:

d)

a tervezett további nemzeti stratégiákról és intézkedésekről
szóló tájékoztatás, amelyek célja az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentése az ebben a határozatban foglalt
kötelezettségvállalásokon túl, és tekintettel az éghajlatválto
zásról szóló nemzetközi megállapodás végrehajtására, a
8. cikkben említetteknek megfelelően.

(2)
Ha egy tagállam olyan projekttípusokból származó kibo
csátási egységeket használ fel, amelyeket a gazdasági szereplők
nem használhatnak fel a közösségi rendszerben, részletes indoko
lást kell adnia az ilyen kibocsátási egységek felhasználására
vonatkozóan.
(3)
A Bizottság a 280/2004/EK határozat 5. cikke (1) és
(2) bekezdésének értelmében benyújtott jelentésében értékeli,

7. cikk

a)

a tagállam számára a következő évre kiosztott kibocsátási
jogosultságból a többletkibocsátás tonna szén-dioxid egyen
értékben kifejezett mennyisége 1,08-dal, mint helyreállítási
tényezővel történő szorzatának megfelelő levonás;

b)

korrekciós intézkedési terv kidolgozása az e cikk (2) bekez
désével összhangban; és

c)

a tagállam számára kiosztott kibocsátási jogosultságok és
JI/CDM-jogok más tagállamokra való részbeni átruházására
vonatkozó lehetőség ideiglenes felfüggesztése mindaddig,
amíg a tagállam nem teljesíti a 3. cikk (2) bekezdésében
foglaltakat.
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2.
Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó tagállam három hóna
pon belül értékelést és korrekciós intézkedési tervet nyújt be a
Bizottsághoz, amely magában foglalja a következőket:

f)

megfelelő módok a Közösségen belüli földhasználatból,
földhasználat-megváltoztatásból és erdészeti tevékenységből
származó kibocsátások és abszorpció figyelembevételére;

a)

a tagállam által annak érdekében végrehajtandó intézkedés,
hogy teljesítse a 3. cikk (2) bekezdésében foglalt kötelezett
ségeit, elsőbbséget adva a hazai szakpolitikáknak és intézke
déseknek, valamint a közösségi intézkedéseknek;

g)

a harmadik országokban folyó erdősítés, újraerdősítés,
erdőirtás és erdőpusztulás egy nemzetközileg elismert ezzel
összefüggő rendszer létrehozása esetén;

b)

menetrend az említett intézkedés végrehajtására, amely lehe
tővé teszi a végrehajtás során tett éves előrelépés értékelését.

A Bizottság véleményt adhat ki az adott tagállam korrekciós
intézkedési tervéről.
A vélemény kiadása előtt a Bizottság észrevételezés céljából továb
bíthatja a korrekciós intézkedési tervet a 13. cikk (1) bekezdésé
ben említett éghajlatváltozási bizottságnak.

8. cikk

h) további közösségi politikák szükségessége a Közösség és tag
államai által tett, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkenté
sére irányuló kötelezettségvállalások tekintetében.
(2)
Az (1) bekezdésben említett jelentés alapján a Bizottság
szükség esetén jogalkotási javaslatot terjeszt az Európai Parlament
és a Tanács elé e határozat (1) bekezdés szerinti módosításáról,
tekintettel az azt módosító jogi aktus hatálybalépésére a klímavál
tozásról szóló nemzetközi megállapodás Közösség által történő
jóváhagyásakor, valamint tekintettel a kibocsátás-csökkentési
kötelezettségvállalások e megállapodás keretében történő
végrehajtására.

Az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodás
közösségi jóváhagyásától alkalmazandó kiigazítások

Ez a javaslat az átláthatóság, a gazdasági eredményesség és a
költséghatékonyság, valamint az erőfeszítések tagállamok közötti
megoszlása tekintetében a méltányosság és szolidaritás elvein
alapul.

(1)
Legkésőbb három hónappal azt követően, hogy a Közös
ség olyan, éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodást ír
alá, amely 2020-ra az üvegházhatású gázok kibocsátásának az
1990. évi szinthez képest 20 %-kal való kötelező csökkentését
tűzi ki célul, ahogyan azt a 2007. márciusi Európai Tanács ülése
által jóváhagyott 30 %-os csökkentési kötelezettségvállalás is tük
rözi, a Bizottság jelentést készít, amelyben különösen a következő
elemeket értékeli:

(3) A javaslat szükség esetén lehetővé teszi, hogy a tagállamok
az ebben a határozatban foglalt kibocsátási egységeken túl olyan
harmadik országok által jóváhagyott hitelesített kibocsátáscsökkentőket, kibocsátáscsökkentési egységeket és egyéb kibocsá
tási egységeket is felhasználjanak, amelyek megerősítették az
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodást.

a)

a nemzetközi tárgyalások keretében kidolgozott intézkedé
sek természete, valamint a más fejlett országok által tett, a
Közösségéhez hasonló kibocsátás-csökkentési kötelezettség
vállalások, és a gazdaságilag fejlettebb fejlődő országok által
tett azon kötelezettségvállalások, hogy saját felelősségüknek
és képességeiknek megfelelően ők is hozzájárulnak a
kibocsátás-csökkentéshez;

b)

az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodás hatá
sai, és ebből következően a közösségi szinten annak érdeké
ben szükséges intézkedések, hogy a 30 %-os csökkentési célt
lehessen elérni kiegyensúlyozottan, átláthatóan és igazság
osan, figyelembe véve a Kiotói Jegyzőkönyv első kötelezett
ségvállalási időszaka során végzett munkát;

c)

a Közösség feldolgozóiparának versenyképessége a szénszi
várgási kockázatok tekintetében;

d)

az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodás hatása
a Közösség többi gazdasági ágazatára;

e)

a Közösség mezőgazdasági ágazatára gyakorolt hatás, ide
értve a szénszivárgási kockázatokat is;

(4) A javaslatnak szükség esetén intézkedéseket kell tartalmaz
nia annak lehetővé tételére is, hogy a tagállamok a (3) bekezdés
ben említett kiegészítő mennyiség felhasználatlan részét a
következő években használják fel, vagy e mennyiség felhasználat
lan részét más tagállamra ruházzák át.
(5) A javaslatnak tartalmaznia kell szükség esetén az (1) bekez
désnek megfelelő kötelező csökkentések átláthatóan, kiegyensú
lyozottan és igazságosan történő elérésének elősegítéséhez
szükséges egyéb intézkedéseket is és különösen tartalmaznia kell
olyan végrehajtási intézkedéseket, amelyek olyan esetekről rendel
keznek, amikor a tagállamok adott esetben egyéb típusú
projektekből származó kibocsátási egységeket, vagy az éghajlat
változásról szóló nemzetközi megállapodás keretében kialakított
egyéb mechanizmusokat használnak.
(6) Az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodásban
foglalt szabályok alapján a Bizottság javaslatot tesz a földhaszná
latból, földhasználat-megváltoztatásból és erdészeti tevékenység
ből származó kibocsátások és abszorpció szükség esetén a
Közösség kibocsátási kötelezettségvállalásaiba történő belefogla
lására, a földhasználat, földhasználat-megváltoztatás és erdészeti
tevékenység állandóságát és környezeti integritását, valamint a
pontos nyomon követést és elszámolást biztosító, harmonizált
módon. A Bizottságnak fel kell mérnie, hogy az egyes tagállami
erőfeszítések megoszlását ennek megfelelően ki kell-e igazítani.
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(7) A javaslat megfelelő átmeneti és felfüggesztő hatályú intéz
kedéseket tartalmaz az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi meg
állapodás hatálybalépéséig.

9. cikk
A földhasználathoz, a földhasználat megváltoztatásához és
az erdészethez kapcsolódó eljárás az éghajlatváltozásról
szóló nemzetközi megállapodás hiányában
Amennyiben 2010. december 31-ig a Közösség nem hagy jóvá
egy, az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodást, a
tagállamok az UNFCCC keretében végzett munka során használt
módszertan figyelembevételével határozhatnak úgy, hogy a föld
használatot, a földhasználat megváltoztatását és az erdészetet
bevonják a Közösség csökkentési kötelezettségvállalásaiba. Figye
lembe véve a tagállamok ilyen jellegű határozatait, a Bizottság
2011. június 31-ig felméri a földhasználathoz, a földhasználat
megváltoztatásához és az erdészethez kapcsolódó tevékenységek
ből származó kibocsátások és abszorpció közösségi csökkentési
kötelezettség-vállalásokba történő bevonásának módjait, bizto
sítva az állandóságot, a földhasználat, a földhasználat megváltoz
tatása és az erdészet hozzájárulásának környezeti integritását,
valamint a körültekintő ellenőrzést és nyilvántartást, és megfelelő
javaslatot tesz azzal a céllal, hogy a javasolt jogi aktus 2013-tól
hatályba léphessen. A Bizottságnak fel kell mérnie, hogy az egyes
tagállami erőfeszítések megoszlását ennek megfelelően ki kell-e
igazítani.

10. cikk
A 2003/87/EK irányelv hatályát érintő változások és az
irányelv 24a. cikkének alkalmazása
Minden egyes tagállam ezen határozat 3. cikke szerinti maximális
gázkibocsátási mennyiségét az alábbi mennyiségekkel összhang
ban kell kiigazítani:
a)

b)

c)

a 2003/87/EK irányelv 11. cikke értelmében az üvegházha
tású gázok kibocsátásával kapcsolatban kiadott kibocsátási
egységek mennyisége, amely a 2003/87/EK irányelvnek meg
felelően a 2008–2012-es időszakra vonatkozó nemzeti
kiosztási tervek végső bizottsági jóváhagyását követően az
irányelvben meghatározott források tekintetében történő
módosításából ered;
a 2003/87/EK irányelv 24. és 24a. cikkének megfelelően kia
dott kibocsátási egységek vagy keretek az ezen határozat
hatálya alá tartozó, tagállamokban történő kibocsátáscsökkentés tekintetében;
a 2003/87/EK irányelv 27. cikke értelmében a közösségi
rendszerből kizárt létesítményekből származó, üvegházha
tású gázok kibocsátására vonatkozó kvóták mennyisége a
kizárás időtartamára.

A Bizottság közzéteszi a módosított mennyiségi adatokat.
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11. cikk
A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a központi
tisztviselő
(1)� A Közösségnek és a tagállamoknak a 280/2004/EK hatá
rozat 6. cikke értelmében létrehozott kibocsátásiegység-forgalmi
jegyzékei az ebben a határozatban foglalt ügyletek pontos nyil
vántartását biztosítják. Az erre vonatkozó adatokat hozzáférhe
tővé kell tenni a nyilvánosság számára.
(2) A 2003/87/EK irányelv 20. cikke szerint kijelölt központi
tisztviselőnek az e határozatnak megfelelően lebonyolított min
den egyes ügyletet automatikusan ellenőriznie kell a független
ügyleti jegyzőkönyv használatával, és amennyiben szükséges, a
szabálytalanságok kizárása érdekében le kell állítania bizonyos
ügyleteket. Az erre vonatkozó adatokat hozzáférhetővé kell tenni
a nyilvánosság számára.
(3) A Bizottság elfogadja az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak
teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.
Az e határozat nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel
történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 13. cikk
(2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
12. cikk
A 994/2008/EK rendelet módosításai
A Bizottság e határozat végrehajtása érdekében módosításokat
fogad el a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a
280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti
kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek egységesített és biztonságos
rendszeréről szóló, 2008. október 8-i 994/2008/EK bizottsági
rendelethez (1).
13. cikk
A bizottság eljárása
(1)
A Bizottságot a 280/2004/EK határozat 9. cikkével létre
hozott éghajlatváltozási bizottság segíti.
(2) Az e bekezdésre való hivatkozáskor az 1999/468/EK hatá
rozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni,
figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire is.
14. cikk
Jelentéstétel
A Bizottságnak jelentésben kell értékelnie az ebben a határozat
ban foglaltak végrehajtását. A jelentés azt is értékeli, hogy ezen
határozat végrehajtása hogyan befolyásolja a nemzeti, közös
ségi és nemzetközi szintű versenyt. A Bizottság a jelentését a meg
felelő javaslatokkal együtt 2016. október 31-ig megküldi az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, különösen arról, hogy
helyénvaló-e megkülönböztetést alkalmazni a nemzeti céloknál a
2020 utáni időszakban.
(1) HL L 271., 2008.10.11., 3. o.
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15. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
16. cikk
Címzettek
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
Kelt Strasbourgban, 2009. április 23-án.
az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS
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I. MELLÉKLET
AZ E HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT, A 2005/166/EK HATÁROZAT I.
MELLÉKLETÉNEK 1–4. ÉS 6. KATEGÓRIÁJÁBAN TOVÁBB PONTOSÍTOTT KATEGÓRIÁK

Energia
–

Energiahordozók égetése

–

Energiahordozókból származó illékony kibocsátások

Ipari folyamatok
Oldószerek és egyéb termékek használata
Mezőgazdaság
Hulladék
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II. MELLÉKLET
ÜVEGHÁZHATÁSÚGÁZ-KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK AZ EGYES TAGÁLLAMOKBAN, A 3. CIKKNEK
MEGFELELŐEN
Az egyes tagállamokban az üvegházhatású gázok kibocsátásának
2020-ban előirányzott határértékei a 2005-ös kibocsátási
szintekhez viszonyítva

Belgium

– 15 %

Bulgária

20 %

Cseh Köztársaság

9%

Dánia

– 20 %

Németország

– 14 %

Észtország
Írország
Görögország

11 %
– 20 %
–4%

Spanyolország

– 10 %

Franciaország

– 14 %

Olaszország

– 13 %

Ciprus

–5%

Lettország

17 %

Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta

15 %
– 20 %
10 %
5%

Hollandia

– 16 %

Ausztria

– 16 %

Lengyelország

14 %

Portugália

1%

Románia

19 %

Szlovénia

4%

Szlovákia

13 %

Finnország

– 16 %

Svédország

– 17 %

Egyesült Királyság

– 16 %
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III. MELLÉKLET
AZ 5. CIKK (5) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TAGÁLLAMOK
Belgium
Dánia
Írország
Spanyolország
Olaszország
Ciprus
Luxemburg
Ausztria
Portugália
Szlovénia
Finnország
Svédország
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