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RÖVID INDOKOLÁS

E határozattervezet valamennyi tagállam számára külön, kötelező erejű célkitűzéseket határoz 
meg az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá nem tartozó ágazatok 
kibocsátásainak csökkentése vonatkozásában. A javaslatok várakozása szerint a célokat elérő 
kibocsátáscsökkentések jelentős részét az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer révén lehet 
majd elérni. Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó ágazatok kínálják a 
leginkább költséghatékony lehetőségeket a kibocsátáscsökkentésre. Az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya azonban olyan ipari ágazatokra is kiterjed, amelyek 
nemzetközi versenyben vesznek részt és az úgynevezett „szénátszivárogtatás” – vagyis a 
termelés kevésbé szigorú kibocsátás-ellenőrzéssel rendelkező harmadik országokba való 
áttelepítése – veszélyét hordozzák, amennyiben a költségek és szabályozási terhek túl 
magasak. A villamosenergia-árak révén a gazdaság valamennyi ágazatára hatással lesz az, ha 
a kibocsátáscsökkentés terheinek túlnyomó részét az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerre 
helyezik.

Az előadó ezért elvben üdvözli a Bizottság által benyújtott határozattervezetet, amely 
egyértelműen meghatározza a kibocsátáskereskedelmi rendszeren kívüli ágazatoktól elvárt 
hozzájárulást az EU kibocsátási célkitűzéseihez. Az előadó úgy véli azonban, hogy jelentős 
javulásra és egyértelműsítésre van lehetőség.

Az előadó nem javasolja részletes módosítások benyújtását az általános kibocsátási célok 
30%-ra való emelésére irányuló cikkekhez, illetve a célok 2020-nál későbbre halasztását. 
Nem kíván továbbá módosításokat benyújtani az egyes tagállamok számára megállapított 
célok tekintetében. Mindkét esetben a tagállamokkal folytatott hosszas tárgyalások 
eredményeiről van szó. E célok módosításai legjobb esetben hatástalanok, legrosszabb 
esetben veszélyeztetik a Tanácsban jelenleg zajló tárgyalásokat; késleltethetik a csomag 
elfogadását és bonyolíthatják az EU álláspontját a jövőbeni nemzetközi megállapodások 
tekintetében.

1. Komitológiai rendelkezések

A 6. cikk lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy új nemzetközi megállapodás esetén 
komitológiai eljárással módosítsa a tagállamok kibocsátási céljait, így minden további 
kibocsátáscsökkentést az egyes tagállamoknak a Közösség kibocsátáskereskedelmi rendszeren 
kívüli forrásból származó összes kibocsátása tekintetében vett részesedése alapján osztanak el. 
A cikk ezenkívül a komitológiát határozza meg „a projektegységek további típusainak 
tagállami felhasználásáról, illetve a nemzetközi megállapodás értelmében létrejött egyéb 
mechanizmusok tagállami felhasználásáról rendelkező intézkedések” elfogadására, amely 
hatalmas hatáskör és igénybevétele adott esetben jelentős hatással bír a tagállamok számára a 
célok megvalósításához biztosított rugalmasság tekintetében. A 6. cikk végül előírja, hogy az 
új megállapodás által meghatározott emelt kibocsátáscsökkentést milyen mértékben lehet a 
harmadik országok projektjeiből származó jóváírás révén megvalósítani.

Az előadó úgy véli, hogy korai szilárd elveket lefektetni az erőfeszítés elosztása tekintetében, 
és hogy az új cél megvalósítását egy új nemzetközi megállapodásnak kell meghatároznia. Egy 
ilyen nemzetközi megállapodásnak több formája lehet, és több kulcsfontosságú kérdés – hogy 
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mely országokra vonatkozik, a megvalósítást milyen szinten tervezik, vagy hogy a 
megállapodás egyáltalán jogilag kötelező erejű célokon alapul-e – továbbra is megoldatlan 
maradt.

Igen fontos elvi kérdés, hogy a komitológiát a technikai és „nem lényegi” természetű 
területekre korlátozzák. Egyértelmű, hogy „nem lényegi” kérdés az, hogy az egyes
tagállamoknak milyen célokat kell elérniük és az új nemzetközi megállapodás értelmében 
milyen rugalmassággal rendelkeznek ezek eléréséhez.

2. Az erőfeszítések kereskedelme a tagállamok között

Az előadó megjegyzi, hogy a 20%-os cél az EU kollektív célkitűzése. Ezen elv alapján a 
kibocsátáscsökkentéseket lehetőség szerint mindig ott kell megvalósítani az EU-ban, ahol az a 
leginkább költséghatékony. Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer esetében ez a 
létesítmények közötti uniós keretben való kereskedelemmel megengedett. E határozat 
azonban a harmadik országok projektjeiből származó jóváírásokon túl nem tartalmaz 
kifejezett rendelkezéseket az ilyen kereskedelem tekintetében.

Az előadó ezt súlyos kihagyásnak tekinti és úgy véli, hogy a tagállamoknak megfelelő 
ellenőrzés és rendes jelentés mellett lehetővé kellene tenni az éves és a 2020-as célok 
tekintetében vett túlteljesítés más tagállamnak való átadását. Ez ösztönzőket nyújt a 
tagállamok számára a céljaik túlteljesítéséhez, és további rugalmasságot biztosít azon 
tagállamok számára, amelyek – adott esetben rajtuk kívülálló okok miatt – nem képesek a 
céljaik teljesítésére.

3. A harmadik országok projektjeiből származó jóváírások

Az előadó megemlíti a felmerült kétségeket, amelyek szerint a harmadik országok 
projektjeiből származó jóváírásokat nem szabadna előirányozni, amíg az EU az alacsonyabb, 
egyoldalú, 20%-os célja megvalósítására törekszik. Ez továbbra is kérdéses.

Az előadó úgy véli, hogy a tagállamoknak a lehető legnagyobb rugalmasságot kellene 
biztosítani. A tagállamokat legalább arról előre kellene biztosítani, hogy mely projektekből 
származó jóváírásokat vehetik igénybe, és mikor. Amennyiben egy nemzetközi megállapodást 
előbb megkötnek, ezt a biztonságot az adott szerződések nyújtják. Nemzetközi megállapodás 
hiányában azonban 2012 után nem nyújtható effajta biztonság a tagállamok számára.

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottságot konkrét javaslatok benyújtására kellene felkérni a 
harmadik országokkal kötött olyan nemzetközi megállapodások tekintetében, amelyek 
meghatározzák a projektekből származó jóváírások létrehozásának e megállapodások szerint 
2011 januárig – jóval a nemzetközi tárgyalások esetleges, 2009. decemberi koppenhágai 
lezárása után – engedélyezett konkrét lehetőségeit.

4. A hivatkozott elvek

A határozatra irányuló javaslat a tagállamok közötti szolidaritás és egyenlőség elvein alapul.

A tagállamok közötti szolidaritás növelésének módjáról azonban nem tesz említést és nem 
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tartalmazza a tagállamok közötti szükséges egyenlőség meghatározásának kritériumait sem. 
Az utóbbiak nem csak rendkívül eltérő gazdasági helyzetben vannak, de különböző 
lehetőségekkel rendelkeznek a megújuló energiák fejlesztésében is.

A Bizottság szerint a tagállamok kibocsátáscsökkentési erőfeszítéseinek figyelembe kellene 
venniük a 27 ország egy főre jutó relatív GDP-jét. A bruttó hazai termék az éves tőkeáramlást 
jelzi, de annak végső rendeltetését már nem. Nem veszi figyelembe az országok meglévő 
vagyonát. Az egy főre jutó GNP tárgyilagosabb alapot nyújt, amennyiben a Bizottság az 
országok erőfeszítéseit a szolidaritás elvére kívánja alapozni. A bruttó nemzeti terméket 
továbbá – amelyet az Unió saját forrásainak kiszámításához használnak – úgy számolják ki, 
hogy a GDP-ből levonják az állandó székhellyel rendelkező egységek által az állandó 
székhellyel nem rendelkező egységeknek fizetett elsődleges jövedelmeket és hozzáadják a 
világ többi részéről érkezett elsődleges jövedelmet

A Bizottság javaslata a tagállamok valódi helyzetét is figyelmen kívül hagyja. A Bizottságnak 
nagy rugalmasságot kell biztosítania a tagállamok számára módszereik megválasztásában, 
amennyiben eredmények felmutatására kötelezi őket. Valamennyi tagállam számára lehetővé 
kellene tenni a lehető legintelligensebb energiacsomag összeállítását, figyelembe véve az 
ország valódi lehetőségeit, illetve a költséghatékonyságot, vagyis a használandó módszerek 
gazdaságosságát. A kiotói úgynevezett rugalmas mechanizmusok (CDM) igénybevételét 
valamennyi tagállam számára lehetővé kellene tenni, hiszen ezek jelentősen hozzájárulnak a 
tisztább technológiák harmadik világbeli országokba való eljuttatásához.

A területiség elve – amelyen az éghajlat-energia csomagok alapulnak – különösen az EU 
kisebb államai számára tiltja a megújuló energiák nagyobb igénybevételét. A földrajzi, 
geológiai és vízrajzi környezet természetesen tagállamonként rendkívül eltérő. Európa déli 
térségében több a napsütés, mint északon. Az Alpok országai és az északi országok 
jelentősebb vízenergiával rendelkeznek. A szélenergiát könnyebb a tengerrel határos, szélnek 
kitett országokban kihasználni, ahol a nyílt tengeren szélparkokat létesíthetnek. A 
szénmegkötés és -tárolás (CCS) csak akkor lehetséges, ha azt az ország geológiája lehetővé 
teszi. A földrajzi tulajdonságaik miatt hátrányt szenvedő tagállamok számára lehetővé kellene 
tenni, hogy területükön kívül befektessenek a megújuló energiaprojektekbe és azoknak a 
kibocsátás-csökkentés tekintetében hasznát élvezzék. Az előadó szerint a „zöld” energiáról 
szóló igazolások valódi belső piacát is létre kell hozni.

5. Alacsony CO2-tartalmú energiaforrások

A nukleáris energia használata a szubszidiaritás elve alá tartozik, így az minden országban 
demokratikus döntés kérdése. Az előadó szerint az EU nem kerülheti el a nukleáris energiáról 
szóló vitát, különösen annak fényében, hogy az e kérdésről szóló hivatalos jelentések –
legyenek azok akár a Nemzetközi Energiaügynökség, akár az éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi munkacsoport (IPCC – 2007-es bangkoki jelentés) jelentései – semmilyen 
kétséget nem hagynak afelől, hogy a szénalapú termékek iránti hatalmas kereslet 2030-ig, 
vagy akár 2050-ig emelkedni fog. Mindez az elkövetkező évtizedek energiatakarékosságra és 
az energiahatékonyság növelésére irányuló erőfeszítései ellenére fog bekövetkezni. A 
megújuló energiaforrások igénybevétele lassabb és költségesebb lesz annál, mint azt 
néhányan állítják. Egyre nyilvánvalóbb, hogy Európa nem lesz képes 2020-ban teljesíteni a 
bioüzemanyagokra vonatkozó 10%-os célkitűzését, ami minden bizonnyal veszélyeztetni 
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fogja a megújuló energiaforrásokra vonatkozó, 2020-ig elérendő 20%-os célkitűzést is. 
Mindenestre 2020-ban a fennmaradó energiakereslet 70 vagy 80 százalékát hagyományos 
energiaforrások révén – vagyis fosszilis vagy nukleáris energiával – kell majd kielégíteni.

Az EU célkitűzéseinek tartalmazniuk kellene az alacsony CO2-tartalmú energiaforrásokat, 
amennyiben a fő cél a CO2-kibocsátás sürgős csökkentése.

6. A globális erőfeszítés sürgős szüksége

Az adó szerint az üvegházhatású gázoknak az Európai Unióban (a globális CO2-kibocsátás 
14%-a) való csökkentése érdekében tett erőfeszítések semmit nem érnek, ha a többi nagy 
iparosodott állam az Egyesült Államoktól, Kínán, Indián, Oroszországon át Brazíliáig stb. 
nem tesz jelentős erőfeszítéseket saját kibocsátása csökkentésére.

Az EU 20%-ról 30%-ra fogja emelni a 2020-ig megvalósítandó kibocsátáscsökkentési 
célkitűzését, amennyiben az elkövetkező néhány évben kötelező erejű nemzetközi 
megállapodás jön létre a Kiotó utáni időszak tekintetében. Ez jelentős erőfeszítést igényel, 
amely környezetvédelmi szempontból bármennyire is kívánatos, hatalmas gazdasági, 
társadalmi és szociológiai hatással lesz Európa lakosságára.

Komitológia révén ilyen változtatást nem lehet tenni, demokratikus vitát követően 
együttdöntési eljárás révén kell elfogadni. A Bizottságot felkérik, hogy tegyen javaslatokat, 
figyelembe véve a nemzetközi közösség által vállalandó kötelezettségeket. Az Európai 
Uniónak a jövőbeni tárgyalások sikertelensége esetén – amelyre mindig van esély – is felül 
kell vizsgálnia azokat a jogszabályokat, amelyeket elfogadni szándékozik.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:

Módosítás 1

Proposal for a decision
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E célkitűzés teljesítése érdekében az 
Európai Tanács 2007. március 8–9-én 
tartott brüsszeli ülésén a 2012 utáni 
időszakra vonatkozó globális és átfogó 
megállapodáshoz hozzájárulva támogatta 
az üvegházhatású gázok 1990-es szinthez 

(3) (3) E célkitűzés teljesítése érdekében az 
Európai Tanács 2007. március 8–9-én 
tartott brüsszeli ülésén támogatta az 
üvegházhatású gázok 1990-es szinthez 
viszonyított kibocsátásának 30%-os 
csökkentését 2020-ig előirányzó közösségi 
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viszonyított kibocsátásának 30%-os 
csökkentését 2020-ig előirányzó közösségi 
célkitűzést, azzal a feltétellel, hogy más 
fejlett országok is hasonló mértékű 
kibocsátáscsökkentésre vállalnak 
kötelezettséget, illetve ahhoz a 
gazdaságilag magasabb fejlettségi szintű 
fejlődő országok is felelősségeik és 
képességeik szerint, megfelelő mértékben 
hozzájárulnak.

célkitűzést a 2012 utáni időszakra 
vonatkozó globális és átfogó 
megállapodásra tekintettel, azzal a 
feltétellel, hogy más fejlett országok is 
hasonló mértékű kibocsátáscsökkentésre 
vállalnak kötelezettséget, illetve ahhoz a 
gazdaságilag magasabb fejlettségi szintű 
fejlődő országok is felelősségeik és 
képességeik szerint, megfelelő mértékben 
hozzájárulnak..

Indokolás

Az Európai Unió kinyilvánított szándéka az üvegházhatású gázkibocsátások 20%-kal való 
csökkentése az 1990. évi szinthez képest. Az EU csak akkor fog intézkedéseket hozni az 1990. 
évi szinthez képest magasabb, legfeljebb 30%-os csökkentés elérése érdekében, ha egy Kiotó 
utáni nemzetközi megállapodás születik.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) (4a) Az éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi munkacsoport is 
hangsúlyozza, hogy a nukleáris energia 
döntő jelentőségre fog szert tenni az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben.  A 
megújuló energiával együtt 2020-tól az 
EU energiafelhasználásának 60%-a volna 
fedezhető CO2-mentes előállításból. A 
nukleáris energiával költséghatékonyan 
lehetne előállítani az alapterhelési 
villamos energia nagy részét, míg a 
megújuló energiaforrások az átlagos 
terhelés és a terhelési csúcsok 
időszakában kerülnének felhasználásra.

Indokolás

Franciaországban a villamos energia nagy részét nukleáris energiából állítják elő, így az egy 
főre eső CO2-kibocsátás már most lényegesen alacsonyabb, mint a szomszédos országokban. 
Ha komolyan vesszük az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, és nem akarjuk veszélyeztetni a 
versenyképességet, akkor nem lehet megkerülni a nukleáris energia fejlesztését, tekintettel a 
megújuló energiaforrások lényegesen magasabb költségeire. Ezenkívül ilyen módon 
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biztosítani lehet az energiabiztonságot.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Közösség egyoldalú 
kötelezettségvállalásának teljesítése 
irányában tett tagállami vállalások 
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 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a 
2013 és 2020 közötti időszakban kell 
csökkenteni. A tagállamok egy adott évben 
előre beszámíthatják az üvegházhatású 
gázok kibocsátásával kapcsolatban 
meghatározott kvótáik 2%-ának megfelelő 
mennyiséget, illetve átvezethetik az adott 
évben fel nem használt kibocsátási 
kvótáikat a következő évre.

(8) A Közösség egyoldalú 
kötelezettségvállalásának teljesítése 
irányában tett tagállami vállalások 
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 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a 
2013 és 2020 közötti időszakban kell 
csökkenteni. A tagállamok egy adott évben 
előre beszámíthatják az üvegházhatású 
gázok kibocsátásával kapcsolatban 
meghatározott kvótáik 3%-ának megfelelő 
mennyiséget, illetve átvezethetik az adott 
évben fel nem használt kibocsátási 
kvótáikat a következő évre. Azon tagállam 
számára is lehetővé kell tenni, hogy 
kibocsátáscsökkentési többletével más 
tagállammal – annak határértékei és 
céljai elérésében való megsegítése 
érdekében – kereskedjen, amelynek 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása 2013 és 
2020 között bármely évben eléri a 
határértéket vagy a 2020-as célkitűzés 
szintje alatt marad.
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Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az egyes tagállamok által viselt 
kibocsátáscsökkentési költségek közötti 
különbségek kiegyenlítése céljából, illetve 
a nagyobb földrajzi rugalmasság 
lehetőségének megteremtése érdekében, 
ugyanakkor a Közösség teljes 
kötelezettségvállalása 
költséghatékonyságának javítása mellett a 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy az üvegházhatásúgáz-kibocsátási 
jogosultságaik egy részét átruházhassák 
egy másik tagállamra. Ezt az átruházást 
kétoldalú egyezmény által kell 
szabályozni, az átláthatóságot pedig a 
Bizottság értesítésével és az átruházás 
mindkét állam jegyzékébe történő 
bejegyzésével kellene biztosítani.

Módosítás 5

Proposal for a decision
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A kötelezettségek rugalmas tagállami 
szintű teljesítése és a fenntartható fejlődés, 
különösen a fejlődő országok fejlődésének 
elősegítése, valamint a befektetői biztonság 
növelése érdekében a Közösség bizonyos 
mértékig továbbra is elismeri a harmadik 
országok üvegházhatású 
gázkibocsátásainak csökkentését szolgáló 
projektekből származó kibocsátási 
egységeket mindaddig, amíg az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodás meg nem születik. A
tagállamok feladata biztosítani, hogy a 
kibocsátási egységek megvásárlására 
vonatkozó politikáik a projektek lehető 

(9) A kötelezettségek rugalmas tagállami 
szintű teljesítése és a fenntartható fejlődés, 
különösen a fejlődő országok fejlődésének 
elősegítése, valamint a befektetői biztonság 
növelése érdekében a Közösség bizonyos 
mértékig továbbra is elismeri a harmadik 
országok üvegházhatású 
gázkibocsátásainak csökkentését szolgáló 
projektekből származó kibocsátási 
egységeket mindaddig, amíg az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodás meg nem születik. A
tagállamoknak kötelezettséget kellene 
vállalniuk a fejlődő országokban az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentését 
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legegyenletesebb földrajzi eloszlását 
eredményezzék, és nagymértékben 
hozzájáruljanak az éghajlatváltozással 
kapcsolatos jövőbeni nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez.

célzó erőfeszítések mellett, és biztosítaniuk 
kellene, hogy a kibocsátási egységek
legalább 50 %-át a legkevésbé fejlett 
országokból és a kis szigetekből álló 
fejlődő államokból vásárolják annak 
érdekében, hogy a projektek lehető 
legegyenletesebb földrajzi eloszlását 
eredményezzék, és nagymértékben 
hozzájáruljanak az éghajlatváltozással 
kapcsolatos jövőbeni nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez. A harmadik 
országokban zajló valamennyi projektnek 
garantálnia kellene az új, alacsony 
szénkibocsátású technológiák átadását és 
meg kell felelnie azon kiemelkedő 
minőségi kritériumoknak, amelyek 
garantálják e technológiák többletjellegét 
és környezeti integritását.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Fontos, hogy a tagállamok a 
későbbiekben is fel tudják használni a 
CDM-egységeket, mert így 2012 után is 
biztosítható ezek piaca. A piac működése 
és az üvegházhatású gázok Közösségen 
belüli kibocsátásának további csökkentése, 
s ezáltal a Közösség megújuló 
energiaforrásokkal, energiabiztonsággal, 
innovációval és versenyképességgel 
kapcsolatban megfogalmazott céljainak 
teljesítése érdekében javasoljuk, hogy a 
tagállamok számára mindaddig legyen 
engedélyezett a harmadik országokban 
végzett kibocsátáscsökkentési projektek 
kibocsátási egységeinek éves beszámítása 
az egyes tagországokban a 2003/87/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
forrásokból származó kibocsátások 2005-
ben megállapított értékének 3%-áig, 
ameddig nem születik nemzetközi 
megállapodás az éghajlatváltozással 

(13) Fontos, hogy a tagállamok a 
későbbiekben is fel tudják használni a 
CDM-egységeket, mert így 2012 után is 
biztosítható ezek piaca. A piac működése 
és az üvegházhatású gázok Közösségen 
belüli kibocsátásának további csökkentése, 
s ezáltal a Közösség megújuló 
energiaforrásokkal,
energiahatékonysággal,
energiabiztonsággal, innovációval és 
versenyképességgel kapcsolatban 
megfogalmazott céljainak teljesítése 
érdekében javasoljuk, hogy a tagállamok 
számára mindaddig legyen engedélyezett a 
harmadik országokban végzett 
kibocsátáscsökkentési projektek 
kibocsátási egységeinek éves beszámítása 
az egyes tagországokban a 2003/87/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
forrásokból származó kibocsátások 2005-
ben megállapított értékének 4%-áig, 
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kapcsolatban. Ez a mennyiség a 2020-ra 
előirányzott csökkentési vállalás 
harmadának felel meg. A tagországok e 
mennyiség fel nem használt részét 
átruházhatják más tagországokra.

ameddig nem születik nemzetközi 
megállapodás az éghajlatváltozással 
kapcsolatban. A tagországok e mennyiség 
fel nem használt részét átruházhatják más 
tagországokra, feltéve, hogy az ilyen 
projektek legalább 50%-át legkevésbé 
fejlett országokban és kis szigetekből álló 
fejlődő államokban hajtják végre.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az ebben a határozatban foglaltak 
teljesítésének menetét évente értékelni kell 
az üvegházhatást okozó gázok Közösségen 
belüli kibocsátásának nyomon követését 
szolgáló rendszerről és a Kiotói 
Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló, 2004. 
február 11-i 280/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat értelmében 
benyújtott jelentések alapján. Kétévente fel 
kell mérni a tervezett haladást, 2016-ban 
pedig teljes körűen értékelni kell a 
határozatban foglalt kötelezettségek 
végrehajtásának eredményeit.

(15) Az ebben a határozatban foglaltak 
teljesítésének menetét évente értékelni kell 
az üvegházhatást okozó gázok Közösségen 
belüli kibocsátásának nyomon követését 
szolgáló rendszerről és a Kiotói 
Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló, 2004. 
február 11-i 280/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat értelmében 
benyújtott jelentések alapján. Kétévente fel 
kell mérni a tervezett haladást, 2016-ban 
pedig teljes körűen értékelni kell a 
határozatban foglalt kötelezettségek 
végrehajtásának eredményeit. Az 
értékelésnek ki kell terjednie a 
tagállamokban nyilvántartott és/vagy 
végrehajtott CDM-projektek értékelésére 
is annak ellenőrzése érdekében, hogy azok 
vajon megfelelnek-e az ebben a 
határozatban említett minőségi 
kritériumoknak.

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy az EU azt is hatékonyan figyelemmel kísérje, hogy az ebben a 
határozatban javasolt CDM-projekteket a tagállamok tiszteletben tartják, és követik-e. Ezen 
előírások betartása jobb minőségű CDM-projekteket eredményezhet.

Módosítás 8
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Proposal for a decision
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az éghajlatváltozásra vonatkozó
nemzetközi megállapodás létrejöttét 
követően módosítani kell a tagállamok 
üvegházatásúgáz-kibocsátási határértékeit
a megállapodásban foglalt új közösségi 
vállalások alapján, figyelembe véve a 
tagállamok közötti szolidaritás és a 
Közösség egészén belüli fenntartható 
növekedés kívánalmát. A harmadik 
országokban végzett kibocsátáscsökkentési 
projektek nyomán szerzett kibocsátási 
egységek tagállamok által felhasználható 
mennyiségét a 2003/87/EK irányelv 
hatálya alá nem tartozó forrásokból 
származó további kibocsátáscsökkentések 
legfeljebb 50%-ával kell növelni.

(17) Az éghajlatváltozásra vonatkozó, az 
üvegházhatást okozó gázok 20%-os 
csökkentését célul kitűző énnemzetközi
megállapodás létrejöttét követően a 
Bizottságnak javaslatot kell terjesztenie az 
Európai Tanács elé a tagállamok 
üvegházatásúgáz-kibocsátási
határértékeinek kiigazítására, a 
megállapodásban foglalt új közösségi 
vállalások betartása érdekében, 
figyelembe véve a tagállamok közötti 
szolidaritás és a Közösség egészén belüli 
fenntartható növekedés kívánalmát ls a
megosztott felelősség elvét. A javaslatnak 
azonosítania kellene a harmadik 
országokban végzett kibocsátáscsökkentési 
projektek nyomán szerzett kibocsátási 
egységek tagállamok által felhasználható 
mennyiségét is.

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) 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 
megfelelően kell elfogadni. A Bizottságra 
különösen azokat a hatásköröket kell 
átruházni, amelyek a nemzetközi 
megállapodás aláírását követően 
felhatalmazzák a tagállamok kibocsátási 
határértékeinek módosítására vonatkozó 
intézkedések, a megállapodásnak 
megfelelő további projekttípusok 
használatára vonatkozó intézkedések, 

(19) 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 
megfelelően kell elfogadni. A Bizottságra 
különösen azokat a hatásköröket kell 
átruházni, amelyek az ezzel a határozattal 
összefüggésben végrehajtott ügyletek 
ellenőrzéséhez kapcsolódnak. Mivel az 
említett intézkedések általános hatályúak, 
és céljuk ezen határozat nem lényegi 
elemeinek módosítása, illetve ezen 
határozatnak új, nem lényegi elemekkel 
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valamint az ezzel a határozattal 
összefüggésben végrehajtott ügyletek 
ellenőrzéséhez szükséges intézkedések 
elfogadására. Mivel az említett 
intézkedések általános hatályúak, és céljuk 
ezen határozat nem lényegi elemeinek 
módosítása, illetve ezen határozatnak új, 
nem lényegi elemekkel történő kiegészítése 
vagy módosítása útján történő bővítése, 
ezeket az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkében említett, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

történő kiegészítése vagy módosítása útján 
történő bővítése, ezeket az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
2. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában a 2003/87/EK 
irányelv 3. cikkében megállapított 
fogalommeghatározások érvényesek.

E rendelet alkalmazásában a 2003/87/EK 
irányelv 3. cikkében megállapított
vonatkozó fogalommeghatározások 
érvényesek.

Ezen túlmenően „üvegházhatású gázok 
kibocsátása” alatt a szén-dioxid (CO2), a 
metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O), a 
fluorozott szénhidrogének (HFC), a 
perfluor-szénhidrogének (PFC) és a kén-
hexafluorid (SF6) szén-dioxid-
egyenértékben kifejezett kibocsátása
értendő, a 2003/87/EK irányelv szerint
meghatározott forrásokból.

Emellett az alábbi 
fogalommeghatározások alkalmazandók:
„üvegházhatású gázok kibocsátása”: 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben nem 
szereplő szén-dioxid (CO2), a metán
(CH4), a dinitrogén-oxid (N2O), a 
fluorozott szénhidrogének (HFC), a 
perfluor-szénhidrogének (PFC) és a kén-
hexafluorid (SF6) szén-dioxid-
egyenértékben kifejezett kibocsátása,
ahogyan azt a Kiotói Jegyzőkönyv által 
szabályozott, nyelők általi eltávolításra, 
valamint a kibocsátások forrás alapján 
történő becslésére használt módszerek
szerint meghatározzák.

„nemzetközi megállapodás”: olyan, az 
UNFCCC munkájával összefüggésben 
megvalósuló globális és átfogó 
megállapodás, amely az EU részéről 2020-
ig – 1990-hez képest – az üvegházhatást 
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okozó gázok kibocsátásának 30%-kal való 
csökkentésére vonatkozó célkitűzést, más 
fejlett országok részéről hasonló mértékű 
erőfeszítésekre tett 
kötelezettségvállalásokat, a gazdaságilag 
fejlettebb fejlődő országok részéről pedig 
felelősségük és saját képességeik szerint 
megfelelő hozzájárulást von maga után.

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A kibocsátások ebben a cikkben előírt 
szintjének további csökkentését 
eredményező nemzetközi éghajlatváltozási 
megállapodás létrejöttéig az egyes 
tagállamok 2020-ig az ezen határozat 
mellékletében a 2005-ös kibocsátások 
alapján számukra megállapított arányban 
csökkentik a 2003/87/EK irányelv hatálya 
alá nem tartozó forrásokból származó 
üvegházhatású gázok kibocsátását.

1. (1) A kibocsátások ebben a cikkben 
előírt szintjének további csökkentését 
eredményező nemzetközi éghajlatváltozási 
megállapodás létrejöttéig az egyes 
tagállamok 2020-ig minimálisan az ezen 
határozat mellékletében a 2005-ös 
kibocsátások alapján számukra 
megállapított arányban csökkentik a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó forrásokból származó 
üvegházhatású gázok kibocsátását.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2013 és 2019 közötti időszakban a 
tagállamok egy adott évben előrehozhatják
a következő évről az üvegházhatású gázok 
kibocsátásával kapcsolatban a (2) 
bekezdésben meghatározott kvótáik 2%-
ának megfelelő mennyiséget. Amennyiben 
egy adott tagállam nem használja fel éves 
kibocsátási kvótáját, a fennmaradó 
mennyiséget átviheti a következő évre.

3. A 2013 és 2019 közötti időszakban a 
tagállamok egy adott évben átvihetik a 
következő évre az üvegházhatású gázok 
kibocsátásával kapcsolatban a (2) 
bekezdésben meghatározott kvótáik 3%-
ának megfelelő mennyiséget. Amennyiben 
egy adott tagállam nem használja fel éves 
kibocsátási kvótáját, a fennmaradó 
mennyiséget átviheti a következő évre, 
vagy átruházhatja azt egy másik 
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tagállamra, amely az átruházott 
mennyiséget felhasználhatja az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási 
határértékeknek való megfelelés 
érdekében azon év vonatkozásában, 
amelyben a kibocsátási kvóta fennmaradó 
mennyisége keletkezett.

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Amennyiben valamely tagállam 
kibocsátása az e határozat mellékletében 
meghatározott szint alatt található 2020-
ban, a kibocsátáscsökkentési többletet 
átruházhatja egy másik tagállamra, amely 
az átruházott mennyiséget felhasználhatja 
a számára meghatározott, 2020-ra 
vonatkozó üvegházhatásúgáz-kibocsátási 
határérték teljesítésére.

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A projekttevékenységekből származó 
kibocsátási egységek felhasználása

A projekttevékenységekből származó 
kibocsátási egységek felhasználása és a 
nemzeti kibocsátáscsökkentési többlet 
átadása.

Módosítás15
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Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés  a) - c) pontok   2, albekezdés, 2 és 3 bekezdés, 4 bekezdés 1 
albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) A hitelesített kibocsátáscsökkentők
(CER) és a kibocsátáscsökkentési egységek
(ERU), amelyeket a 2003/87/EK irányelv 
értelmében a 2008–2012-es időszakra a
tagállamok mindegyike által jóváhagyott 
projekttípusokból származó és 2012. 
december 31-ig végrehajtott 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatban 
adtak ki;

(a) A hitelesített kibocsátáscsökkentők
(CER) és a kibocsátáscsökkentési egységek
(ERU), amelyeket a 2003/87/EK irányelv 
értelmében a 2008–2012-es időszakra a
tagállamoknak az EU-Szerződés 205. 
cikke (2) bekezdésének megfelelően 
minősített többséget képviselő többsége
által jóváhagyott projekttípusokból 
származó és 2012. december 31-ig 
végrehajtott kibocsátáscsökkentéssel 
kapcsolatban adtak ki;

(b) A 2013. január 1-jétől végrehajtott 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatban 
kiadott hitelesített kibocsátáscsökkentők
(CER), amelyeket 2008 és 2012 között 
jegyeztek be azon projekttípusok 
vonatkozásában, amelyeket a 2003/87/EK 
irányelv értelmében a 2008–2012-es 
időszakra a tagállamok mindegyike
jóváhagyott;

(b) A 2013. január 1-jétől végrehajtott 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatban 
kiadott hitelesített kibocsátáscsökkentők
(CER), amelyeket 2008 és 2012 között 
jegyeztek be azon projekttípusok 
vonatkozásában, amelyeket a 2003/87/EK 
irányelv értelmében a 2008–2012-es 
időszakra a tagállamoknak az EU-
Szerződés 205. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően minősített többséget képviselő   
többsége jóváhagyott;

(c) A legkevésbé fejlett országokban 
végrehajtott kibocsátáscsökkentő 
projektekből eredő kibocsátáscsökkentés 
nyomán kiadott hitelesített 
kibocsátáscsökkentők (CER) azon 
projekttípusok vonatkozásában, amelyeket 
a 2003/87/EK irányelv értelmében a 2008–
2012-es időszakra a tagállamok 
mindegyike jóváhagyott. Mindezek 2020-
ig, illetve ha ennél az időpontnál korábban 
létrejön, a Közösséggel kötött 
megállapodás ratifikálásáig használhatók 
fel;

(c) A legkevésbé fejlett országokban 
végrehajtott kibocsátáscsökkentő 
projektekből eredő kibocsátáscsökkentés 
nyomán kiadott hitelesített 
kibocsátáscsökkentők (CER) azon 
projekttípusok vonatkozásában, amelyeket 
a 2003/87/EK irányelv értelmében a 2008–
2012-es időszakra a tagállamoknak az EU-
Szerződés 205. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően minősített többséget képviselő 
többsége jóváhagyott. Mindezek 2020-ig, 
illetve ha ennél az időpontnál korábban 
létrejön, a Közösséggel kötött 
megállapodás ratifikálásáig használhatók 
fel;

A tagállamok feladata biztosítani, hogy a 
kibocsátási egységek megvásárlására 
vonatkozó politikáik a projektek lehető 
legegyenletesebb földrajzi eloszlását

A tagállamok feladata biztosítani, hogy a 
kibocsátási egységek legalább 50%-át a
legkevésbé fejlett országokból és 
kisszigetekből álló fejlődő államokból 
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eredményezzék és hozzájáruljanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez.

vásárolják annak érdekében, hogy a
projektek lehető legegyenletesebb földrajzi 
eloszlását érjék el, és hozzájáruljanak az
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez.

2. Az (1) bekezdésben foglaltakon túl és 
amennyiben az éghajlatváltozásról szóló 
nemzetközi megállapodás létrejötte 
késedelmet szenvedne, a tagállamok a 3. 
cikkben foglalt kötelezettségeik teljesítése 
érdekében további kibocsátási egységeket 
használhatnak fel a 2003/87/EK irányelv 
11a. cikkének (5) bekezdésében említett 
megállapodásoknak megfelelő egyéb 
kibocsátáscsökkentő tevékenységekből 
vagy projektekből származó kibocsátási 
egységekből.

2. Az (1) bekezdésben foglaltakon túl és 
amennyiben az éghajlatváltozásról szóló 
nemzetközi megállapodás létrejötte 
késedelmet szenvedne, a tagállamok a 3. 
cikkben foglalt kötelezettségeik teljesítése 
érdekében további kibocsátási egységeket 
használhatnak fel a 2003/87/EK irányelv 
11a. cikkének (5) bekezdésében említett 
megállapodásoknak megfelelő egyéb 
kibocsátáscsökkentő tevékenységekből 
vagy projektekből származó kibocsátási 
egységekből.

2a. Az (1) bekezdés a) - c) pontjaiban és a 
(2) bekezdésben említett bármely 
megállapodás alapján létrehött bármely 
projektnek magas minőségi feltételeknek 
kell eleget tennie ahhoz, hogy a Bizottság 
az Egyesült Nemzetek Szervezete által 
felállított keretek között elfogadja.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására vonatkozó ezen 
intézkedést a 9. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárással összhangban kell elfogadni.

2b. A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
vagy (2) bekezdésben említett 
projekttevékenységek eredményeképpen, 
vagy a 3. cikk (3) bekezdése és ((3) 
bekezdésének a) pontjában említett 
átruházások következményeképpen elért 
kibocsátáscsökkentések kiegészítsék a 
tagállamok által a háztartásokra 
vonatkozóan alkalmazott intézkedéseket.

3. Az éghajlatváltozással kapcsolatos 
nemzetközi megállapodás létrejöttét 
követően a tagállamok kizárólag a 
megállapodást ratifikáló harmadik
országok hitelesített kibocsátáscsökkentőit 
(CER) használhatják fel.

3. Az éghajlatváltozással kapcsolatos 
nemzetközi megállapodás létrejöttét 
követően a tagállamok csak a 
megállapodást ratifikáló harmadik
országokból végrehajtott projektekből 
származó hitelesített
kibocsátáscsökkentőket (CER), valamint 
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nemzetközi megállapodás értelmében 
létrejött bármely egyéb mechanizmust 
használhatnak fel.

4. Az egyes tagállamokban a kibocsátási 
egységek (1), (2) és (3) bekezdésnek 
megfelelő felhasználása éves szinten nem 
haladja meg az egyes tagállamokban a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó forrásokból származó kibocsátások 
2005-ben megállapított mennyiségének
3%-át.

4. Az egyes tagállamokban a kibocsátási 
egységek (1), (2) és (3) bekezdésnek 
megfelelő felhasználása éves szinten nem 
haladja meg az egyes tagállamokban a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó forrásokból származó kibocsátások 
2005-ben megállapított mennyiségének
4%-át.

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a 280/2004/EK határozat 
3. cikke értelmében benyújtott éves
jelentéseikben beszámolnak a 3. cikkben 
foglaltak végrehajtásából fakadó éves 
kibocsátások szintjéről, valamint a 
kibocsátási egységek 4. cikk szerinti 
felhasználásáról.

1. (1) A tagállamok a következő év 
március 31-ig jelentést tesznek a nem a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó 
forrásokból származó éves
kibocsátásukról, a 3. cikk (3) és (3a) 
bekezdése szerinti szerint felvállalt vagy 
kapott többletkibocsátás átvételéről, és a 
kibocsátási egységek 4. cikk szerinti 
felhasználásáról.

A Bizottság tüzetesen, de ésszerűen 
elfogadható időn belül ellenőrzi a 
jelentéseket.

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
5a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk



AD\743661HU.doc 19/24 PE406.142v02-00

HU

Jelentés a kötelezettségvállalások 
végrehajtását támogató közösségi 
intézkedésekről
1. (1) A Bizottság jelentést készít, 
amelyben meghatározza azokat a további 
lépéseket, amelyeket közösségi szinten 
meg kell tenni az e határozatban foglalt 
kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalások és az Európai 
Tanács 2007. márciusi ülése által 
meghatározott hatékonysági célkitűzés 
teljesítésének biztosítása érdekében. A 
jelentés különösen a következőket 
tartalmazza:
(a) a) a tagállamokban az 
energiahatékonysági fejlesztést illetően 
elért előrehaladás;
(b) a 2006/32/EK irányelv 4. cikkének (5) 
bekezdésében említett vizsgálat 
eredményei (amelyek arra vonatkoznak, 
hogy a fehér tanúsítványokról szóló 
irányelv helyénvaló-e). a jelentésnek 
különösen meg kell határoznia a fehér 
tanúsítványokra vonatkozó kötelező, 
közösségi szintű kereskedelmi rendszer 
lehetőségeit;
(c) a háztartások és az üzleti célú épületek 
kibocsátásának szigorú termék- és építési 
szabványok révén való csökkentésére 
vonatkozó részletes javaslatokat annak 
biztosítása céljából, hogy az összes új 
lakóépület és üzleti célú ingatlan 2020-ra 
„nulla szén-dioxid-kibocsátású” legyen;
2. (1) Amennyiben a javasolt közösségi 
politikák jelentős hatást fejthetnek ki az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére tett 
kötelezettségvállalások elérésére, az egyes 
javaslatok Bizottság általi szabályozói 
hatásvizsgálatának tartalmaznia kell az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra a 
Közösség és az egyes tagállamok 
tekintetében kifejtett esetleges hatások 
számszerűsítését.
3. A Bizottság ezt a jelentést legkésőbb 
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2009. végéig az Európai Parlament és a 
Tanács elé terjeszti. A Bizottság 2010-ig 
megfelelő jogalkotási javaslatokat nyújt 
be annak biztosítására, hogy az Európai 
Tanács által 2007. márciusában kitűzött 
közösségi energiahatékonysági célok 
teljesüljenek.

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. cikk
Megfelelés

Amennyiben egy tagállam nem teljesíti az 
üvegházhatású gázok összes 
kibocsátásának csökkentése tekintetében 
az ezen határozatban előírt 
kötelezettségeit, a Bizottság a Szerződés 
226. cikkével összhangban felléphet vele 
szemben a Szerződés által előírt 
kötelezettség nemteljesítése jogcímén, 
illetve a Bizottság igénybe veheti a 
Szerződés 243. cikkében említett 
ideiglenes intézkedéseket, vagy az Európai 
Közösségek Bírósága eljárási 
szabályzatának 62a. cikkében foglalt 
sürgősségi eljáráshoz folyamodhat..

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
5 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c. cikk
Új közösségi pénzalap az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és az energiahatékony 
technológiák számára
1. Az üvegházhatást okozó gázok 
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kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszere 2003/87/EK 
irányelv 10. cikkében meghatározott 
egységeinek árverésre bocsátásából 
keletkező bevételek egy részét egy 
közösségi szintű pénzalapba kell fektetni 
az alábbi célokra:
(a) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák és az energiahatékonysági 
intézkedések támogatása és megvalósítása 
a lakóépületekben és az üzleti célú 
épületekben;
(b) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
közlekedési technológiák és gyakorlatok 
támogatása és megvalósítása.
2. Az alap a magánszektor általi 
finanszírozás lehető legnagyobb mértékű 
megerősítésére irányul.
3. A Bizottság legkésőbb 2010. június 30-
ig előterjeszti egy ilyen alap méretére, 
működésére és céljaira vonatkozó konkrét 
javaslatait.

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
6. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Közösség éghajlatváltozással 
kapcsolatos nemzetközi megállapodásának 
létrejöttekör, amely a 3. cikkben 
foglaltaknál nagyobb mértékű kötelező 
csökkentést eredményez, a (2), (3) és (4) 
bekezdésben foglaltak alkalmazandók.

1. A Közösség éghajlatváltozással 
kapcsolatos nemzetközi megállapodásának 
létrejöttekör, amely az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátása tekitnetében 
30%-os kötelező csökkentést eredményez, 
a Bizottság e határozat módosítására 
megfelelő javaslatot nyújt be, az ahhoz 
tartozó hatásvizsgálattal együtt. A 
javaslatnak tartalmaznia kell:

2. Az (1) bekezdésben említett 
megállapodás létrejöttét követő évtől 
kezdődően a 3. cikk (1) bekezdése 
értelmében tovább kell csökkenteni a 
Közösségen belül a 2003/87/EK irányelv 
hatálya alá nem tartozó forrásokból 

(a) azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják, hogy a 3. cikk (1) bekezdése 
értelmében olyan mértékben csökkenjen
tovább a Közösségen belül a 2003/87/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
forrásokból származó üvegházhatású gázok
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származó üvegházhatású gázok
kibocsátását. A csökkentés mértéke 
megfelel az összes forrásból származó 
kibocsátás további összes csökkentésére 
vonatkozóan a Közösség számára a 
nemzetközi megállapodásban előírt 
kötelezettségvállalás, valamint az 
üvegházhatást okozó gázok teljes 
kibocsátáscsökkentésével kapcsolatban 
2020-ra előirányzott közösségi részvállalás 
szorzatának, mely utóbbihoz a tagállamok 
a 3. cikk értelmében a 2003/87/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
forrásokból származó üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentésével 
járulnak hozzá.

kibocsátása, amely – a 2003/87/EK 
irányelv hatálya alá tartozó forrásokból
várható további csökkentésekkel együtt –
elegendő a Közösség által a nemzetközi 
megállapodás értelmében vállalt 
kötelezettségek teljesítéséhez.

3. Az egyes tagállamok a Közösség további 
csökkentési vállalásaihoz a 3. cikk 
értelmében a 2003/87/EK irányelv hatálya 
alá nem tartozó forrásokkal kapcsolatban 
2020-ra előirányzott közösségi 
összkibocsátás csökkentésében teljesített 
vállalásaik arányában járulnak hozzá.
A Bizottság a melléklet kibocsátási 
határértékeit az első albekezdésben 
foglaltaknak megfelelően módosítja. Az 
ezen határozat nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására vonatkozó 
intézkedést a 9. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(b) a mellékletben minden egyes tagállam 
számára előírt kibocsátási határértékeket 
az a) pontban előirányzott további 
kibocsátáscsökkentésnek megfelelően 
módosító rendelkezéseket;

4. A tagállamok növelhetik azoknak a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett 
kibocsátáscsökkentési egységeknek a 
felhasználását, amelyek az (1) 
bekezdésben említett és az (5) bekezdés 
szerinti megállapodást ratifikáló 
harmadik országokból származnak a (2)
bekezdésnek megfelelően végrehajtott 
további csökkentés legfeljebb 50%-ának 
erejéig.

(c) a megállapodást ratifikáló harmadik 
országokból származó, a 4. cikk (4) 
bekezdésében említett 
kibocsátáscsökkentési egységek 
felhasználására vonatkozó szabályokat 
módosító intézkedéseket.

A tagországok e mennyiség fel nem 
használt részét átruházhatják más 
tagországokra.
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5. A Bizottság a projektegységek további 
típusainak tagállami felhasználásáról, 
illetve a nemzetközi megállapodás 
értelmében létrejött egyéb mechanizmusok 
tagállami felhasználásáról rendelkező 
intézkedéseket fogad el. 
Az ezen határozat nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozó 
intézkedéseket a 9. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
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