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RÖVID INDOKOLÁS 

Az uniós szén-dioxid-kibocsátás negyede a közlekedésből származik. A közlekedésből 

származó kibocsátás csökkentésének szükségességéről a ’90-es évek óta folyik a vita, közben 

a célkitűzések a gazdasági trendektől függően változtak. Jóllehet a vita folytatódik, Európában 

a közlekedésből származó üvegázhatásúgáz-kibocsátás tisztán nőtt: 2014-ben 20%-kal volt 

magasabb, mint 1990-ben. 

A közlekedésből származó kibocsátás általános növekedése főként a közúti és légi közlekedés 

növekedésének tulajdonítható, mivel a vasúti és vízi közlekedésből származó kibocsátás 1990 

óta csökkent. A közlekedésből származó kibocsátás 44%-át magángépjárművek adják, a 

teherfuvarozás és a buszforgalom részaránya 18% körüli. A közös kötelezettségvállalásról 

szóló, kidolgozás alatt álló rendelet a teljes közlekedési ágazatra vonatkozik, a nemzetközi 

hajózás és a légi közlekedés kivételével.  

A rendeletre irányuló javaslat szerint a 2030-ra kitűzött kibocsátáscsökkentési célérték mellett 

a tagállamoknak éves kibocsátáscsökkentési célértékeket is teljesíteniük kell majd. A 

tagállamok számára kötelező lesz betartani éves kibocsátási kvótájukat, valamint 

kibocsátásukat lineárisan csökkenteni. A javaslat szerint a 2021 és 2030 közötti 

kibocsátáscsökkentési pálya kiindulópontja a 2020. év, meghatározásához pedig a 2016–

2018-as időszak átlagos kibocsátási adatait veszik majd alapul. Az előadó fontosnak tartja, 

hogy az időszak legelejétől kezdve erős kibocsátáscsökkentési ösztönzőket hozzanak létre 

minden ország számára, ezért azt javasolja, hogy a 2020. évnek megfelelő kezdőszintet 

vizsgálják felül. Az előadó hangsúlyozza, hogy a kibocsátások következetes csökkentésére 

van szükség hosszú távon, ti. a 2050-ben végződő időszakban is. 

A Bizottság rendeletre irányuló javaslatába rugalmassági elemeket is felvett, melyek célja 

annak biztosítása, hogy a kibocsátáscsökkentési intézkedéseket a legköltséghatékonyabb 

módon végezzék. Mindazonáltal a bizottsági javaslatban szereplő rugalmassági 

mechanizmusokat és a kiszámításuk alapjául szolgáló elemeket bizonytalanság övezi, ami 

veszélyezteti az uniós éghajlat-politika végrehajtását és az általános végeredményt. A javasolt 

rugalmassági mechanizmusok olyan helyzetet idézhetnek elő, amelyben az Unió elmaradhat 

az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásban 

rögzített kibocsátáscsökkentési céljainak teljesítésétől még akkor is, ha a tagállamok teljesítik 

a közös kötelezettségvállalásról szóló határozatban számukra kitűzött célokat. Másfelől a 

bizottsági javaslat elfogadhatósága néhány tagállam számára kifejezetten ezektől a 

rugalmassági elemektől függ. Azonban együttesen véve számos rugalmassági intézkedés – 

melyek közül néhány átfedi egymást – olyan helyzetet eredményezhet, amelyben a közös 

kötelezettségvállalás körébe tartozó ágazatokból származó uniós kibocsátások ténylegesen 

jóval kisebb mértékben csökkennek, mint a 30%-os célkitűzés. Az előadó úgy véli, hogy a 

javasolt rugalmassági mechanizmusok közül erős érvek szólnak az ágazatok közötti átadások 

és a kibocsátáskereskedelmi és a közös kötelezettségvállalási ágazatok közötti átadások (az 

úgynevezett „egyszeri rugalmassági mechanizmus”) mellett, valamint a LULUCF 

rugalmassági mechanizmus mellett, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 

kihasználják a LULUCF eltávolítási egységeknek (elnyelés) a javaslatban rögzített felső 

határát annak érdekében, hogy a közös kötelezettségvállalási ágazatban megfeleljenek 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségeiknek. 

Az előadó érti a bizottsági javaslat adminisztratív terhek csökkentésére irányuló törekvését, de 
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úgy látja, hogy a javasolt ötéves időszakok helyett évenként kell ellenőrizni, hogy az egyes 

tagállamok miként haladnak a kibocsátáscsökkentési célok teljesítésével. A végrehajtás és 

hatékonyság biztosítása érdekében az előadó kívánatosnak tartja, hogy a Bizottság 

rendelkezzen olyan eszközökkel is, amelyekkel szankciókat szabhat ki azokra a tagállamokra, 

amelyek nem teljesítik kibocsátáscsökkentési céljkitűzéseiket.  

 

A közös kötelezettségvállalásról szóló rendelet szerint a kibocsátáscsökkentés eléréséhez 

használt módszerekről a tagállamok dönthetnek. A közös kötelezettségvállalásról szóló 

rendeletre irányuló javaslattal összefüggésben a Bizottság „Az alacsony kibocsátású mobilitás 

európai stratégiája” című, 2016 júliusában közzétett közleményében ismertette elképzeléseit a 

közlekedésből származó kibocsátások csökkentését szolgáló intézkedésekről. A bizottsági 

közleményt számos jogalkotási javaslatnak – többek között a teherfuvarozásból származó 

kibocsátásokról szóló rendeletre irányulónak – kell követnie a keret létrehozása érdekében. 

Az uniós éghajlat-politika sikerre vitele azonban jórészt a tagállami és helyi szakpolitikákon 

és döntéseken múlik; a konurbációk ebben különösen nagy szerepet játszhatnak, mivel a 

városi közlekedésből származik a közlekedésből származó európai szén-dioxid-kibocsátás 

23%-a. A közös kötelezettségvállalásról szóló rendeletre irányuló javaslat alapján a 

közlekedésből származó kibocsátás csökkentése szempontjából azokon a tagállamokon lesz a 

legnagyobb nyomás, amelyeknek kibocsátáscsökkentési célkitűzéseik összeségükben is 

magasak.  

Az előadó egyetért azzal a döntéssel, miszerint a közlekedésből származó kibocsátás 

csökkentésére alkalmazott módszereket a tagállami döntéshozókra kell bízni. Azonban úgy 

véli, hogy problémát okoz az, hogy az Unió a várospolitika terén nem rendelkezik hatáskörrel, 

és reméli, hogy az Unió nagyobb koordináló szerepet fog betölteni a városi 

közlekedéspolitika bevált gyakorlatainak terjesztésében. Az előadó azt is megállapítja, hogy 

különböző támogatási eszközeinek köszönhetően az Unió sok támogatást képes juttatni, és 

úgy véli, hogy a közlekedés esetében alapvetően fontos, hogy a különböző programokból 

támogatásokat juttassanak, az eszközöket pedig felhasználják olyan projektekre, melyek 

(rövid távon) előmozdítják az alacsony kibocsátású, majd (közép és hosszú távon) a 

kibocsátásmentes közlekedési rendszereket.  

Európa közös közlekedéspolitikája hosszú ideig azon alapult, hogy a kibocsátáscsökkentési 

célkitűzéseket elsősorban a jármű- és üzemanyag-technológiai előrelépések segítségével 

teljesítsék. Azonban a gépjárműiparban a közelmúltban napvilágra került bizonytalanságok 

megkérdőjelezik az ipar valódi kibocsátáscsökkentés melleti elkötelezettségét. Az alacsony 

kibocsátású, illetve kibocsátásmentes mobilitásra való átállást hátráltatja a fosszilis 

tüzelőanyagoktól való erős függőség, a közelmúltban pedig az alacsony olajárak lelassították 

ezt az átállást. Az előadó meggyőződése, hogy a kibocsátáscsökkentési célok elérésének 

leghatékonyabb módja olyan átfogó intézkedéscsomag bevezetése lenne, amely egyszerre 

vonatkozik az földhasználat észszerű tervezésére, a tömegközlekedésre, a gyalogos és 

kerékpáros közlekedés előmozdítását célzó politikákra, a jármű-, hajtómű- és üzemanyag-

technológiák fejlesztésének teljes kihasználására, az információs és digitális szolgáltatások 

bevezetésére, valamint a mobilitással kapcsolatos döntések irányítására szolgáló áreszközök 

használatára. 

A digitalizálás és az új digitális szolgáltatások új mobilitási szolgáltatástípusok megjelenését 
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tették lehetővé, amelyek szélesebb körben alkalmazva csökkenthetik a saját gépkocsi 

birtoklására és használatára való igényt, így jelentős kibocsátáscsökkentési potenciált 

hozhatnak létre. Ezért kívánatos, hogy ezek a szolgáltatások teret nyerjenek a városi és a 

városok közötti közlekedésben egyaránt. Ezek a szolgáltatások kényelmes közlekedést 

kínálnak, egyben kiszámíthatóvá és átláthatóvá teszik a mobilitás teljes költségét. Úgy tűnik, 

hogy a közlekedés automatizálása is a vártnál gyorsabban zajlik. Az előadó mindkét 

előrelépést pozitívnak tartja, ám megjegyzi, hogy mind az uniós, mind a tagállami 

jogalkotóknak gondosan ellenőrizniük kell, hogy az említett téren bekövetkező fejlődés 

milyen hatással van a közlekedésből származő kibocsátásra. Biztosítani kell, hogy a 

változások olyan mobilitási szokásokat eredményezzenek, amelyek kevésbé károsítják az 

éghajlatot és a környezetet. 

A közlekedés az európai polgárok számára az egyik legfontosabb mindennapi szolgáltatás, a 

hatékony, pontos és költséghatékony logisztika pedig alapvetően fontos az európai 

integrációhoz és a belső piac működéséhez. Mivel a közlekedési és logisztikai ágazatban 

előírt kibocsátáscsökkentési célkitűzések e közös kötelezettségvállalásról szóló rendelet 

eredményeképpen meglehetősen nagyratörőek lesznek, az előadó aggályosnak tartja, hogy a 

kibocsátáscsökkentés miatt a közlekedési iparra és általában az európai iparra háruló 

költségekről még nem készült becslés. Szükség van továbbá hiteles költség-haszon számításra 

ahhoz is, hogy a tagállamok döntést hozzanak a kibocsátáscsökkentési kötelezettségek 

különböző szektorok közötti megosztásáról, a Bizottságnak pedig ilyen eszközök 

biztosításával támogatnia kell a tagállamokat. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 

módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság 2016. június 10-én 

javaslatot terjesztett elő annak érdekében, 

hogy az Európai Unió megerősítse a 

Párizsi Megállapodást. E jogalkotási 

javaslat az EU által a Párizsi 

Megállapodásban vállalt kötelezettségek 

teljesítését is szolgálja. Az Uniónak a 

gazdaság teljes egészére kiterjedő 

kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 

vállalását az ENSZ Éghajlat-változási 

Keretegyezménye Titkárságának 2015. 

március 6-án az Unió és a tagállamok 

vonatkozásában bejelentett tervezett 

(3) Az Európai Parlament 2016. 

október 5-i jóváhagyását követően az 

Európai Tanács 2016. november 4-én 

ratifikálta a Párizsi Megállapodást, amely 

ugyanezen a napon hatályba lépett. A 

Párizsi Megállapodás célja, hogy a felek a 

globális átlaghőmérséklet emelkedését az 

iparosodást megelőző szinthez képest jóval 

2°C alatt tartsák, és erőfeszítéseket 

tegyenek annak érdekében, hogy az 

emelkedés mindössze 1,5°C legyen. Az 

Uniónak a gazdaság teljes egészére 

kiterjedő kibocsátáscsökkentéssel 
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nemzeti hozzájárulás is megerősítette. kapcsolatos, a Párizsi Megállapodás 

keretében tett vállalását az ENSZ Éghajlat-

változási Keretegyezménye Titkárságának 

2015. március 6-án az Unió és a 

tagállamok vonatkozásában bejelentett 

tervezett nemzeti hozzájárulás is 

megerősítette. 

 

 

 

Módosítás   2 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Egyes tagállamok jelentős 

erőfeszítéseket tettek, ez a rugalmasság 

pedig tükrözi a tagállamok azon közös 

szándékát, hogy az üvegházhatásúgáz-

kibocsátás éves csökkentéséhez való 

hozzájárulás érdekében tett erőfeszítés 

megosztása igazságos és ambiciózus 

legyen a COP21 alkalmával Párizsban 

vállalt kötelezettségek tiszteletben tartása 

érdekében. 

 

Módosítás   3 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Több olyan uniós intézkedés is 

létezik, amely segíti a tagállamokat az 

éghajlatváltozással összefüggő 

kötelezettségvállalásaik teljesítésében, és 

alapvető szerepet fog játszani az e rendelet 

hatálya alá tartozó ágazatokból származó 

kibocsátás szükséges mértékű 

csökkentésében. Ezek közé tartoznak a 

fluortartalmú üvegházhatású gázokat, a 

közúti járművek szén-dioxid-kibocsátását, 

az épületek energiahatékonyságát, a 

megújuló energiaforrásból előállított 

(11) Több olyan uniós intézkedés is 

létezik, amely segíti a tagállamokat az 

éghajlatváltozással összefüggő 

kötelezettségvállalásaik teljesítésében, és 

alapvető szerepet fog játszani az e rendelet 

hatálya alá tartozó ágazatokból származó 

kibocsátás szükséges mértékű 

csökkentésében. Ezek közé tartoznak a 

fluortartalmú üvegházhatású gázokat, a 

közúti járművek szén-dioxid-kibocsátását, 

az energiahatékonyság, többek között az 

épületek energiahatékonyságának 
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energiát, az energiahatékonyságot általában 

és a körforgásos gazdaságot szabályozó 

jogi aktusok csakúgy, mint az 

éghajlatváltozással összefüggő 

beruházásokra igénybe vehető uniós 

finanszírozási eszközök. 

javítását, a megújuló energiaforrásból 

előállított energiát, az 

energiahatékonyságot általában és a 

körforgásos gazdaság előmozdítását 

szabályozó jogi aktusok csakúgy, mint az 

éghajlatváltozással összefüggő 

beruházásokra igénybe vehető uniós 

finanszírozási eszközök. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) Az üvegházhatásúgáz-kibocsátások 

több mint 75%-a az energiával függ össze. 

Ezért fontos, hogy valamennyi, az 

energiahatékonyság költséghatékony 

javítására, ezáltal pedig az energiaigény 

csökkentésére irányuló intézkedést 

előresoroljunk és előmozdítsunk, továbbá 

az ágazatközi éghajlat-politikai fellépések 

részévé tegyenek; 

 
 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11b) A közlekedési szektor nem csupán 

az egyik fő üvegházhatásúgáz-kibocsátó 

ágazat, hanem 1990 óta az egyik 

leggyorsabban növekvő szektor is az 

energiafogyasztás terén. Ezért fontos, 

hogy a Bizottság és a tagállamok további 

erőfeszítéseket tegyenek az 

energiahatékonyság javítása, a 

fenntartható közlekedési módokra való 

gyors átállás előmozdítása, valamint az 

ágazat nagyfokú karbonfüggőségének 

csökkentése érdekében. Az 

energiaszerkezetnek a közlekedési 
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ágazataban az alacsony kibocsátású 

energia, például fenntartható 

bioüzemanyagok és elektromos járművek 

előmozdítása révén történő 

dekarbonizációja a Párizsi Megállapodás 

céljaival összhangban hozzájárul a 

széndioxidkibocsátás-csökkentési célhoz. 

Ez elősegíthető az ágazat számára 

egyértelmű és hosszú távú keret 

biztosításával, amely biztonságot teremt, 

és amelyre beruházások alapozhatók.  

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11c) A hatékonyabb „éghajlati unió” 

megvalósítása érdekében e rendeletnek – 

az éghajlatra és energiaügyre vonatkozó 

egyéb uniós jogi aktusokkal összhangban 

– ösztönzőket kell nyújtania a 

kibocsátáscsökkentéshez. alapvetően 

fontos, hogy az Unió és tagállamai 

biztosítsák, hogy egymást kölcsönösen 

erősítő politikákat folytassanak a 

vonatkozó ágazatokban (pl. éghajlat, 

energiaügy és egyéb ágazati szakpolitikák) 

a versenyképes, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaságra történő sikeres 

átállás érdekében. Az energia- és ágazati 

szakpolitikák által az uniós és tagállami, 

éghajlatváltozással összefüggő 

kötelezettségvállalásokra gyakorolt hatást 

közös, számszerűsítő módszerekkel kell 

értékelni, hogy hatásuk átlátható és 

ellenőrizhető legyen. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 



 

AD\1120642HU.docx 9/22 PE595.458v02-00 

 HU 

(17) Annak érdekében, hogy a 

tagállamok éves kibocsátási határértékeit 

szabályozó 4. cikk végrehajtása egységes 

feltételek mellett történjen, a Bizottságra 

végrehajtási jogkört kell ruházni. Ezt a 

jogkört a 182/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek 

megfelelően kell gyakorolni21. 

(17) Annak érdekében, hogy a 

tagállamok éves kibocsátási határértékeit 

szabályozó 4. cikk végrehajtása egységes 

feltételek mellett történjen, a Bizottságot 

fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el a 2021-től 2030-ig tartó 

időszak minden egyes évére vonatkozóan 

meghatározott éves kibocsátási 

jogosultságokra vonatkozóan. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munkája során megfelelő konzultációkat 

folytasson, többek között szakértői szinten 

is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. 

április 13-i intézményközi 

megállapodásnak megfelelően kerüljön 

sor. A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésében való egyenlő 

részvétel biztosítása érdekében az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a 

tagállamok szakértőivel egyidejűleg kell 

kézhez kapnia minden dokumentumot, és 

szakértőik számára biztosítani kell, hogy 

rendszeresen részt vehessenek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein. 

_________________  

21Az Európai Parlament és a Tanács 

2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete 

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról 

(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) Saját kibocsátásainak 

csökkentésére irányuló erőfeszítések 
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mellett – összhangban a globális 

éghajlatra gyakorolt pozitív hatása 

(„szénkéznyoma”) növelésének céljával – 

fontos, hogy az Unió harmadik 

országokkal közösen fontolóra vegye a 

2030-ra vonatkozó éghajlat-politika 

keretében közös projektek végrehajtása 

révén megvalósítható éghajlat-politikai 

megoldásokat, figyelembe véve, hogy a 

Párizsi Megállapodás új nemzetközi 

együttműködési mechanizmust irányoz elő 

az éghajlatváltozás elleni küzdelemre. 

 

 

 

Módosítás   9 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) A Párizsi Megállapodás 4. és 14. 

cikkének teljesítése érdekében szükséges, 

hogy az Unió fokozatosan egyre nagyobb 

erőfeszítéseket tegyen, és ötévente 

hozzájárulást terjesszen elő, amely a 

lehető legambiciózusabb törekvését 

tükrözi. Ezért e rendelet felülvizsgálati 

záradékot tartalmaz, amely arra szolgál, 

hogy új célokat határozzanak meg az 

Unió kötelezettségvállalásainak 

fokozására. Annak biztosítása érdekében, 

hogy az uniós célokat a Párizsi 

Megállapodás globális értékelési 

mechanizmusának megfelelően igazítsák 

ki, alapvetően fontos, hogy a felülvizsgálat 

átfogó legyen, és figyelembe vegye a 

legjobb elérhető tudományos 

eredményeket. 

Indokolás 

 

A rendeletnek határozott felülvizsgálati záradékot kell tartalmaznia, amelynek alapján 

ötévente úgy igazítják ki az EU éghajlati célkitűzéseit, hogy azok megfeleljenek a Párizsi 

Megállapodás szerinti kötelezettségvállalásoknak. Ezt szem előtt tartva a felülvizsgálati 
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záradéknak az Európai Környezetvédelmi Ügynökség független előkészítő jelentésén kell 

alapulnia. 

 

Módosítás   10 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) E rendeletet 2024-től fogva 

ötévente felül kell vizsgálni, és ennek 

keretében átfogóan értékelni kell 

végrehajtását. A felülvizsgálat során 

figyelembe kell venni az egyes tagállamok 

helyzetének változásait, valamint a Párizsi 

Megállapodással kapcsolatos globális 

értékelés eredményeit is. 

(20) E rendeletet 2024-től fogva 

ötévente felül kell vizsgálni, és ennek 

keretében átfogóan értékelni kell 

végrehajtását, és mindkettő a LULUCF 

megfelelési ciklusával és a Párizsi 

Megállapodás nemzetközi ciklusával 

összhangban kell elvégezni. A 

felülvizsgálat során figyelembe kell venni 

az egyes tagállamok helyzetének 

változásait, valamint a Párizsi 

Megállapodással kapcsolatos globális 

értékelés eredményeit is. Ennek fényében 

minden ilyen felülvizsgálatnak figyelembe 

kell vennie annak lehetséges gazdasági 

következményeit, ha valamely tagállam az 

Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke 

értelmében kilép az Unióból. 

 

Módosítás   11 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20a) Annak biztosítása érdekében, hogy 

a Párizsi Megállapodással összhangban 

átfogó és egyre erősebb rendszer jöjjön 

létre, és hogy figyelembe vegyék az 

Európai Környezetvédelmi Ügynökség 

azzal kapcsolatban szerzett tapasztalatát, 

hogy miként kell előmozdítani az európai 

környezeti információk felvételét a 

nemzetközi ellenőrzési programokba, és 

miként kell átfogóan értékelni a környezet 

állapotát Európában, a felülvizsgálati 

záradéknak az Európai Környezetvédelmi 
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Ügynökség független előkészítő jelentésén 

kell alapulnia. 

Indokolás 

A rendeletnek határozott felülvizsgálati záradékot kell tartalmaznia, amelynek alapján 

ötévente úgy igazítják ki az EU éghajlati célkitűzéseit, hogy azok megfeleljenek a Párizsi 

Megállapodás szerinti kötelezettségvállalásoknak. Ezt szem előtt tartva a felülvizsgálati 

záradéknak az Európai Környezetvédelmi Ügynökség független előkészítő jelentésén kell 

alapulnia. 

 
 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez a rendelet a 2021-től 2030-ig 

tartó időszakra vonatkozó uniós 

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 

kötelezettségvállalás teljesítése érdekében 

a tagállamok által megteendő minimális 

hozzájárulásokkal összefüggő 

kötelezettségeket, valamint az éves 

kibocsátási jogosultságok 

meghatározásának és a minimális 

hozzájárulások megtételében a tagállamok 

által elért eredmények értékelésének 

szabályait állapítja meg. 

(1) Ez a rendelet előírja, hogy a 

tagállamok a 2. cikkben említett 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásaikat a 2005. 

évi kibocsátásaikhoz mérten 2030-ig 

kollektíven legalább 30% százalékkal 

csökkentsék. Ez a rendelet a 2021-től 

2030-ig tartó időszakra vonatkozó, a 

Párizsi Megállapodás keretében tett 

tagállami és uniós 

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 

kötelezettségvállalások teljesítése 

érdekében a tagállamok által megteendő 

minimális hozzájárulásokkal összefüggő 

kötelezettségeket, valamint az éves 

kibocsátási jogosultságok 

meghatározásának és a minimális 

hozzájárulások megtételében a tagállamok 

által elért eredmények értékelésének 

szabályait állapítja meg. 
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Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) E rendelet végső célja, hogy 

teljesüljön az Unió és a tagállamok által 

az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási 

Keretegyezményében és a Párizsi 

Megállapodásban vállalt azon 

kötelezettségvállalása, miszerint 

csökkentik az üvegházhatásúgáz-

kibocsátást annak érdekében, hogy a 

globális átlaghőmérséklet növekedése az 

iparosodás előtti szintet jóval kevesebb 

mint 2 °C-kal haladja meg, és további 

erőfeszítéseket tesznek a hőmérséklet-

emelkedésnek az iparosodás előtti szinthez 

képest legfeljebb 1,5°C-kal magasabb 

értékhatárra korlátozása érdekében. E cél 

elérése érdekében a tagállamoknak 2030 

után is tovább kell csökkenteniük az a 

rendelet hatálya alá tartozó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást, évente és 

egyenletes mértékben, a század második 

felében elérve a nettó nulla kibocsátási 

szintet. 

 
 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az 5., a 6. és a 7. cikkben 

meghatározott rugalmassági 

mechanizmusokra és a 10. cikk (2) 

bekezdése szerinti kiigazításra is 

tekintettel, valamint a 406/2009/EK 

határozat 7. cikkének alkalmazása miatti 

levonások figyelembevételével minden 

tagállam biztosítja, hogy 

üvegházhatásúgáz-kibocsátása a 2021-től 

2029-ig tartó időszak minden egyes évében 

(2) Az 5., a 6. és a 7. cikkben 

meghatározott rugalmassági 

mechanizmusokra és a 10. cikk (2) 

bekezdése szerinti kiigazításra is 

tekintettel, valamint a 406/2009/EK 

határozat 7. cikkének alkalmazása miatti 

levonások figyelembevételével minden 

tagállam biztosítja, hogy 

üvegházhatásúgáz-kibocsátása a 2021-től 

2029-ig tartó időszak minden egyes évében 
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legfeljebb az egyfelől a (3) bekezdés 

alapján meghatározott 2016., 2017. és 

2018. évi üvegházhatásúgáz-

kibocsátásainak átlaga által 2020-ra, 

másfelől az e rendelet I. mellékletében az 

adott tagállam vonatkozásában megadott 

határérték által 2030-ra kijelölt két értékre 

illeszkedő lineáris pálya által kijelölt 

mennyiségnek feleljen meg. 

legfeljebb az egyfelől a (3) bekezdés 

alapján meghatározott 2016., 2017. és 

2018. évi üvegházhatásúgáz-

kibocsátásainak átlaga által 2020-ra, 

másfelől az e rendelet I. mellékletében az 

adott tagállam vonatkozásában megadott 

határérték által 2030-ra kijelölt két értékre 

illeszkedő lineáris pálya által kijelölt 

mennyiségnek feleljen meg – a 

306//2009/EK határozatban 2020-ra 

vonatkozóan megszabott célértékeket 

használva legmagasabb korlátként. 

 

Módosítás   15 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság a végrehajtási 

aktusban a tagállamok által a 6. cikk (2) 

bekezdése alapján bejelentett százalékok 

figyelembevételével megállapítja továbbá a 

2021-től 2030-ig tartó időszakban az egyes 

tagállamok 9. cikk szerinti megfelelése 

érdekében figyelembe vehető 

mennyiségeket. Ha az összes tagállam 

mennyiségének összege nagyobb 100 

milliónál, minden egyes tagállam 

mennyiségét arányos módon csökkenteni 

kell úgy, hogy a kiadódó összeg ennél az 

értéknél ne legyen nagyobb. 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusban a tagállamok által a 

6. cikk (2) bekezdése alapján bejelentett 

százalékok figyelembevételével 

megállapítja továbbá a 2021-től 2030-ig 

tartó időszakban az egyes tagállamok 9. 

cikk szerinti megfelelése érdekében 

figyelembe vehető mennyiségeket. Ha az 

összes tagállam mennyiségének összege 

nagyobb 100 milliónál, minden egyes 

tagállam mennyiségét arányos módon 

csökkenteni kell úgy, hogy a kiadódó 

összeg ennél az értéknél ne legyen 

nagyobb. 

 

Módosítás   16 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A végrehajtási aktust a 13. cikkben 

említett vizsgálóbizottsági eljárás 

keretében kell elfogadni. 

törölve 
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Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az a tagállam, amelynek egy adott 

évi üvegházhatásúgáz-kibocsátása – az e 

cikk és a 6. cikk szerinti rugalmassági 

mechanizmusok igénybevételének 

figyelembevételével – kisebb az adott évi 

éves kibocsátási jogosultságánál, éves 

kibocsátási jogosultságának e fennmaradó 

részét átviheti a 2030-ig tartó időszak 

későbbi éveire. 

(3) Az a tagállam, amelynek egy adott 

évi üvegházhatásúgáz-kibocsátása – az e 

cikk szerinti rugalmassági mechanizmusok 

igénybevételének figyelembevételével – 

kisebb az adott évi éves kibocsátási 

jogosultságánál, éves kibocsátási 

jogosultságának e fennmaradó részét 

átviheti a 2029-ig tartó időszak későbbi 

éveire. Ezt a többletet 2029-ig részben 

vagy teljesen fel lehet használni bármelyik 

későbbi évben, azonban nem szabad 

túllépni az éves kibocsátási jogosultság 

5%-át. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállam az adott évre vonatkozó 

éves kibocsátási jogosultságának legfeljebb 

5 %-át átadhatja másik tagállamnak. Az 

átvevő tagállam ezt a mennyiséget a 9. cikk 

szerinti megfelelés szempontjából akár az 

adott évre, akár a 2030-ig tartó időszak 

későbbi éveire felhasználhatja.  

4. A tagállam az adott évre vonatkozó 

éves kibocsátási jogosultságának legfeljebb 

5 %-át átadhatja másik tagállamnak. Az 

átvevő tagállam ezt a mennyiséget a 9. cikk 

szerinti megfelelés szempontjából akár az 

adott évre, akár a 2030-ig tartó időszak 

későbbi éveire felhasználhatja. Ezeket az 

átadásokat szerepeltetni kell a 11. cikk 

szerinti európai nyilvántartásban. 

 

Módosítás   19 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállam az adott évre vonatkozó 

éves kibocsátási jogosultságának az 

(5) A tagállam az adott évre vonatkozó 

éves kibocsátási jogosultságának az 
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üvegházhatásúgáz-kibocsátása felett – a 

(2)–(4) bekezdés és a 6. cikk szerinti 

rugalmassági mechanizmusok 

igénybevételének figyelembevételével – 

fennmaradó részét átadhatja másik 

tagállamnak. Az átvevő tagállam ezt a 

mennyiséget a 9. cikk szerinti megfelelés 

szempontjából akár az adott évre, akár a 

2030-ig tartó időszak későbbi éveire 

felhasználhatja. 

üvegházhatásúgáz-kibocsátása felett – a 

(2)–(4) bekezdés és a 6. cikk szerinti 

rugalmassági mechanizmusok 

igénybevételének figyelembevételével – 

fennmaradó részét átadhatja másik 

tagállamnak. Az átvevő tagállam ezt a 

mennyiséget a 9. cikk szerinti megfelelés 

szempontjából akár az adott évre, akár a 

2030-ig tartó időszak későbbi éveire 

felhasználhatja. Ezeket az átadásokat 

szerepeltetni kell a 11. cikk szerinti 

európai nyilvántartásban. 

Indokolás 

A kibocsátási jogosultságok tagállamok közötti átadásával kapcsolatos átláthatóság javítása. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok a 9. cikk szerinti 

megfelelés szempontjából mennyiségi 

korlátozás nélkül – de a többszöri 

elszámolás kizárásával – felhasználhatják a 

2003/87/EK irányelv 24a. cikkének (1) 

bekezdése alapján kiadott, projektekből 

származó kereteket. 

(6) A tagállamok a 9. cikk szerinti 

megfelelés szempontjából mennyiségi 

korlátozás nélkül – de a többszöri 

elszámolás kizárásával – felhasználhatják a 

2003/87/EK irányelv 24a. cikkének (1) 

bekezdése alapján kiadott, projektekből 

származó kereteket. A tagállamok 

ösztönzik a magánszektor részvételét az 

ilyen projektekben. 

Indokolás 

A tőkeáttételi hatás fokozása érdekében a kibocsátáscsökkentési projektekben a magánszektor 

számára is biztosítani kell a részvétel lehetőségét. A kibocsátáskereskedelmi irányelv 24a. 

cikke biztosítja, hogy a projekt végrehajtásáért, valamint a kétszeres beszámítás elkerüléséért 

továbbra is a projektgazda szerepét ellátó tagállam viselje a felelősséget. 

 

Módosítás   21 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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Legfeljebb 280 millió darab, a kiirtott 

erdőterületekhez, az erdősített területekhez, 

a gazdálkodás alatt álló szántóterületekhez 

és a gazdálkodás alatt álló 

gyepterületekhez kapcsolódó nettó elnyelés 

további felhasználása 

Legfeljebb 280 millió darab, a kiirtott 

erdőterületekhez, az erdősített területekhez, 

a gazdálkodás alatt álló szántóterületekhez 

és a gazdálkodás alatt álló 

gyepterületekhez, valamint a gazdálkodás 

alatt álló erdőterületekhez és a 

fakitermelésből származó termékekhez 
kapcsolódó nettó elnyelés további 

felhasználása 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Annyiban, amennyiben a tagállam 

kibocsátása egy adott évben nagyobb az 

éves kibocsátási jogosultságánál, a(z) 

[...LULUCF...] rendelet 2. cikkében 

meghatározott „kiirtott erdőterület”, 

„erdősített terület”, „gazdálkodás alatt álló 

szántóterület” és „gazdálkodás alatt álló 

gyepterület” elszámolási kategóriák 

együtteséhez tartozó nettó összelnyelések 

és nettó összkibocsátások összegével 

megegyező mennyiség a tagállamnak az e 

rendelet 9. cikke szerinti megfelelése 

szempontjából figyelembe vehető, ha: 

(1) Annyiban, amennyiben a tagállam 

kibocsátása egy adott évben nagyobb az 

éves kibocsátási jogosultságánál, a(z) 

[...LULUCF...] rendelet 2. cikkében 

meghatározott „kiirtott erdőterület”, 

„erdősített terület”, „gazdálkodás alatt álló 

szántóterület”, „gazdálkodás alatt álló 

gyepterület”, „gazdálkodás alatt álló 

erdőterület” és a „fakitermelésből 

származó termék” elszámolási kategóriák 

együtteséhez tartozó nettó összelnyelések 

és nettó összkibocsátások összegével 

megegyező mennyiség a tagállamnak az e 

rendelet 9. cikke szerinti megfelelése 

szempontjából figyelembe vehető, ha: 

 (E módosítás a teljes szövegre vonatkozik.) 

 

Módosítás   23 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés– a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) azokat az intézkedéseket, 

amelyeket – a belföldi szakpolitikai 

eszköztár igénybevételével és az uniós 

fellépés végrehajtásával – végre kíván 

hajtani annak érdekében, hogy a 4. cikk 

a) azokat az intézkedéseket, 

amelyeket – a belföldi szakpolitikai 

eszköztár igénybevételével és az uniós 

fellépés végrehajtásával – végre kíván 

hajtani annak érdekében, hogy a 4. cikk 

alapján fennálló kötelezettségeit teljesítse, 
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alapján fennálló kötelezettségeit teljesítse; anélkül, hogy negatív hatással lenne a 

polgárok életére; 

 
 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 2027. és a 2032. évben ha egy 

tagállam felülvizsgált üvegházhatásúgáz-

kibocsátása az időszak bármely évében – e 

cikk (2) bekezdésének, valamint az 5–7. 

cikkben meghatározott rugalmassági 

mechanizmusok alkalmazása után – 

nagyobb az éves kibocsátási 

jogosultságánál: 

(1) 2020-tól a Bizottság kétévente 

értékeli, hogy a tagállamok által elért 

haladás elégséges-e ahhoz, hogy eleget 

tegyenek az e rendelet szerinti 

kötelezettségeiknek. Ha egy tagállam 

kibocsátása az időszak bármely évében – e 

cikk (2) bekezdésének, valamint az 5–7. 

cikkben meghatározott rugalmassági 

mechanizmusok alkalmazása után – 

nagyobb az éves kibocsátási 

jogosultságánál: 

 
 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék Európai nyilvántartás 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság az 525/2013/EU 

rendelet 10. cikke alapján létrehozott uniós 

kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék 

segítségével biztosítja az e rendeletből 

fakadó ügyletek pontos elszámolását, 

(1) A Bizottság az 525/2013/EU 

rendelet 10. cikke alapján létrehozott uniós 

kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék 

segítségével biztosítja az e rendeletből 

fakadó ügyletek pontos elszámolását, 
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ideértve az éves kibocsátási 

jogosultságokat, az e rendelet 4–7. 

cikkében foglalt rugalmassági 

mechanizmusok igénybevételét, az e 

rendelet 9. cikke szerinti megfelelést és az 

e rendelet 10. cikke értelmében a tárgyi 

hatályban bekövetkező változásokat is. A 

központi tisztviselő automatikus 

ellenőrzést hajt végre az e rendelet alapján 

kezdeményezett összes ügyleten, és a 

szabálytalanságok megelőzése érdekében a 

szükséges esetekben letiltja a megfelelő 

ügyleteket. Az erre vonatkozó adatokat 

hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság 

számára. 

ideértve az éves kibocsátási 

jogosultságokat, az e rendelet 4–7. 

cikkében foglalt rugalmassági 

mechanizmusok igénybevételét, az e 

rendelet 9. cikke szerinti megfelelést és az 

e rendelet 10. cikke értelmében a tárgyi 

hatályban bekövetkező változásokat is. A 

központi tisztviselő automatikus 

ellenőrzést hajt végre az e rendelet alapján 

kezdeményezett összes ügyleten, és a 

szabálytalanságok megelőzése érdekében a 

szükséges esetekben letiltja a megfelelő 

ügyleteket. Az európai nyilvántartási 

rendszer átláthatóan működik, és 

tartalmaz minden lényeges információt a 

kibocsátási egységek tagállamok közötti 

átadásáról. Az erre vonatkozó adatokat 

egy erre a célra létrehozott, a Bizottság 

által működtetett weboldalon keresztül 

hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság 

számára. 

Indokolás 

A kibocsátási jogosultságok tagállamok közötti átadásával kapcsolatos átláthatóság javítása. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság 2024. február 28-ig, majd azt 

követően ötévente jelentés formájában 

beszámol az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról, 

valamint arról, hogy az e rendeletben 

foglalt szabályozás mennyiben járult hozzá 

az EU átfogó 2030-as 

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 

céljának és a Párizsi Megállapodás 

céljainak teljesítéséhez, és indokolt 

esetben jogalkotási javaslatokat is 

előterjeszthet. 

A Bizottság 2018-ban az ENSZ Éghajlat-

változási Keretegyezménye szerint 

összehívandó – a részes felek által a 

globális hosszú távú cél előmozdítása 

érdekében tett kollektív erőfeszítéseket 

felmérő – támogató párbeszéd 

megtartásától számított hat hónapon 

belül, továbbá a 2023-ban, majd azt 

követően esedékes egyes globális 

értékelésektől számított hat hónapon belül 

jelentést tesz az Európai Parlament és a 

Tanács számára e rendelet végrehajtásáról, 

valamint arról, hogy mennyiben járult 

hozzá az EU 2030-as átfogó 

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
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célkizűzésének teljesítéséhez, továbbá 

értékeli e rendelet hozzájárulását az 1. 

cikkben rögzített hosszú távú 

kibocsátáscsökkentési célok 

megvalósulásához. A Bizottság az Unió 

éghajlat-politikai fellépésének javítása 

céljából és az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség független jelentése alapján 

értékeli azt is, hogy szükséges-e ezt a 

rendeletet módosítani, vagy más 

jogalkotási javaslatokat előterjeszteni, 

vagy mindkettőt megtenni a Párizsi 

Megállapodás 3., 4. és 14. cikke 

értelmében az Unió által tett 

kötelezettségvállalások teljesítése 

érdekében. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A Párizsi Megállapodásban 

rögzített egyes globális értékeléseket 

követően a tagállamok önkéntesen 

lemondhatnak éves kibocsátási 

jogosultságuk egy részéről. A tagállam 

értesíti a Bizottságot azon szándékáról, 

hogy lemond éves kibocsátási 

jogosultságának egy részéről, a Bizottság 

pedig ezt az információt közzéteszi 

internetes oldalán. 

 

 

 



 

AD\1120642HU.docx 21/22 PE595.458v02-00 

 HU 
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FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

Cím A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió megvalósítása és a Párizsi 
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tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves 
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