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Tisztelt EU ETS Üzemeltetők, Ágazati Szövetségek! 
 
  
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Versenypolitikai 
Főigazgatósága közzétette az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei 2021 utáni 
kereskedelmi rendszerének kontextusában hozott egyes állami támogatási intézkedésekkel 
kapcsolatos iránymutatás tervezetét. 
  
A dokumentum a közvetett kibocsátási költségek (ún. indirekt karbonköltségek) 
kompenzálásához nyújtható és az energiaágazat korszerűsítésére szolgáló opcionális átmeneti 
ingyenes kiosztáshoz kapcsolódó (ún. 10c derogáció) támogatásra vonatkozó új 
részletszabályokat tartalmazza. (A tervezetet mellékelve is megtalálják PDF formátumban, a 
szintén magyar nyelvű, értelmezést segítő dokumentummal együtt). 
  
Az új iránymutatás 2021. január 1-jén lép hatályba és 2030. december 31-ig lesz érvényben, 
ezzel összhangban a jelenleg hatályos iránymutatás 2020. december 31-ig érvényes (az 
üvegházhatású gázok kibocsátási egységei 2021 utáni kereskedelmi rendszerének 
kontextusában hozott egyes állami támogatási intézkedésekről szóló, 2012. június 5-i 
iránymutatást).  
  
A Bizottság nyilvános konzultációt kezdeményezett az új tervezetről, amely az alábbi 
linken keresztül érhető el, a további kapcsolódó dokumentumokkal együtt: 
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/index_en.html. 
  
Az alábbiakat emeljük ki az indirekt karbonköltség kompenzációval kapcsolatban, 
azonban részletes információkért kérjük tanulmányozzák a honlapon közzétett összes 
vonatkozó dokumentumot: 
  

• A támogatás maximális értéke nem haladhatja meg a felmerülő közvetett kibocsátási 
költségek 75 %-át. 

  
• A korábbi ETS-iránymutatáshoz képest az új javaslat aktualizált és korlátozottabb 

listát tartalmaz a közvetlen költségek ellentételezésre jogosult ágazatokról. Ez a lista 
a korábbi tizennégy helyett az alábbi nyolc ágazatot tartalmazza, amelyeket a 
kibocsátás-áthelyezés tényleges kockázatának leginkább kitett ágazatokként 
azonosítottak.  
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  NACE-kód Megnevezés 
1. 14.11 Bőrruházat gyártása 
2. 24.42 Alumíniumgyártás 
3. 20.13 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása 
4. 24.43 Ólom, cink, ón gyártása 
5. 17.11 Papíripari rostanyag gyártása 
6. 17.12 Papírgyártás 

7. 24.10 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag 
gyártása 

8. 19.20 Kőolaj-feldolgozás 
  

• A Bizottság a nyilvános konzultáció során kapott visszajelzések és megismert tények 
fényében - minőségi megfontolások alapján - dönthet úgy, hogy további ágazatokat is 
bevon a támogatható ágazatok körébe, feltéve, hogy 
- az érintett ágazatok legalább 0,2-es közvetett kibocsátásáthelyezési mutatóval 

rendelkeznek, és 
- ha a honlapon megtalálható, az ETS közvetett költségeinek egyes kiválasztott 

ágazatokra gyakorolt hatását vizsgáló tanulmányban értékelt kibocsátásáthelyezési 
kockázatuk legalább közepes. A tanulmány a következő linken érhető el: 
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/consu
ltance_report.pdf.  

  
Az indirekt karbonköltségek kompenzálásának uniós előírások szerinti bevezetése 
opcionális, a tagállamok döntési körébe tartozik, a támogatottak körének 
meghatározásával együtt. Ezzel összefüggésben felhívjuk figyelmüket, hogy 
Magyarországon jelenleg nincs közvetlen előkészítés alatt az indirekt karbonköltségek 
kompenzálásának 2021-től történő bevezetése. 
  
A állami támogatási intézkedésekkel kapcsolatos iránymutatás tervezetére vonatkozó 
konzultációval kapcsolatos észrevételek közvetlenül a Bizottságnak nyújthatók be 2020. 
március 10-ig.  
A „HT.582” hivatkozási számmal ellátott észrevételeket elsősorban elektronikus úton 
várják az a stateaidgreffe@ec.europa.eu e-mail címre, illetve a honlapon található posta 
címre is megküldhetik azokat. 
  
Annak ellenére, hogy  véleményüket közvetlenül a Bizottság felé kell benyújtaniuk, 
megköszönjük, ha a szabályozás tervezete kapcsán kialakított álláspontokat ágazati 
szövetségenként tárcánk részére is megküldik az euetskiosztas@itm.gov.hu e-mail címre, 
annak érdekében, hogy figyelembe tudjuk venni azokat a tervezettel kapcsolatos hazai álláspont 
kialakításában. 
  
 
  

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/consultance_report.pdf
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Végezetül, tájékoztatjuk Önöket az EU ETS IV. kereskedési időszakához kapcsolódó 
további támogatási mechanizmusok indulásával kapcsolatos információkról:  
  

- az innovációs alap legfontosabb szabályait az EU ETS irányelv 10a. cikke (8) 
bekezdése adja meg, illetve a részletszabályok a Bizottság 2019/856/EU 
felhatalmazáson alapuló rendeletében találhatóak meg. Noha az 1. pont alatt említett 
útmutató nem szól róla, az állami támogatásokra vonatkozó általános szabályok itt is 
alkalmazandóak. Az első pályázati kiírás megjelenése idén nyáron várható. A 
pályázatokat EU-szinten bírálják el. 
  

- az ETS irányelv 10c. cikke szerinti derogációs mechanizmus hazai alkalmazásának 
szabályai – amelyekre nézve a tavalyi nyáron nyilvános véleményezési lehetőséget 
biztosítottunk – továbbra is előkészítés alatt állnak. Ennek oka, hogy a hazai 
alkalmazásnak meg kell felelnie az Európai Bizottság állami támogatási útmutatójának, 
amelyre nézve a Bizottság a tervezettnél jóval később, csak most (ld. 1. pont) jelentette 
meg a tervezetét. (Ezt a tervezetet még el is kell fogadni ahhoz, hogy alkalmazni 
lehessen.) 
  

- az ETS irányelv 10c. cikke szerinti Modernizációs Alap esetén még el kell fogadni az 
Alap működésének részletszabályait megállapító európai bizottsági rendeletet. Az uniós 
jogalkotási tárgyalások folyamatban vannak.  
  

E három konstrukció tekintetében az ITM Klímapolitikai Főosztálya (e-mail cím: 
klimapolitika@itm.gov.hu) tud bővebb felvilágosítással szolgálni. 
 
  
Üdvözlettel: 
  
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Klímapolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
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