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Módosítás 21
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
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 
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.

(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 
célkitűzést a 2012 utáni időszakra 
vonatkozó globális és átfogó 
megállapodást követően, 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..

Or. ro

Justification

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.

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 4/76 AM\732191HU.doc

HU

Módosítás 22
Herbert Reul

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi munkacsoport is 
hangsúlyozza, hogy a nukleáris energia 
döntő jelentőségre fog szert tenni az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A 
megújuló energiaforrásokkal együtt az 
energia 60%-a 2020-ra már CO2-mentes 
termelésből származhat. 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.

Or. de

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 
biztosítani lehet az energiabiztonságot.

Módosítás 23
András Gyürk

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az egyes tagállamok vállalásainak 
mértékét az üvegházhatású gázok 2005-ös 
kibocsátási szintje alapján kell 
meghatározni, amely a legutolsó 

(6) Az egyes tagállamok vállalásainak 
mértékét az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezmény Kiotói Jegyzőkönyvében 
az egyes tagállamok számára 

Adlib Express Watermark



AM\732191HU.doc 5/76 PE409.501v01-00

HU

rendelkezésre álló, hiteles adat az 
üvegházhatású gázok kibocsátására 
vonatkozóan.

meghatározott bázisévnek megfelelően 
kell meghatározni.

Or. hu

Indokolás

A Kiotói Jegyzőkönyvet az Európai Unió és a tagországok ratifikálták, kötelezettséget 
vállaltak annak végrehajtására. A jegyzőkönyv az első kötelező érvényű multilaterális 
jegyzőkönyv, mely a legszélesebb nemzetközi együttműködés keretében jött létre, a globális 
éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére. Indokolt, hogy az éghajlatvédelmi kötelezettségek 
átlátható és egységes rendszerben, alapértékekhez viszonyítva kerüljenek meghatározásra az
egymást követő tárgyidőszakokban, illetve a globális és uniós kötelezettségvállalások 
tekintetében.

Módosítás 24
Adina-Ioana Vălean

<DocAmend>Határozatra irányuló javaslat</DocAmend>
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az egyes tagállamok vállalásainak 
mértékét az üvegházhatású gázok 2005-ös 
kibocsátási szintje alapján kell 
meghatározni, amely a legutolsó 
rendelkezésre álló, hiteles adat az 
üvegházhatású gázok kibocsátására 
vonatkozóan.

(6) Az egyes tagállamok vállalásainak 
mértékét az üvegházhatású gázok 1990. évi
kibocsátási szintje alapján kell 
meghatározni, a 2008. tavaszi Európai 
Tanács következtetéseinek megfelelően, és 
figyelemmel a tagállamok közötti 
egyenlőség biztosításának 
szükségességére.

Or. en

Indokolás

A tagállamok közötti nagyobb egyenlőség biztosításához és az 1990 és 2005 között jelentős 
kibocsátáscsökkentést elérő tagállamok erőfeszítéseinek elismerése érdekében alapvető, hogy 
1990-et vegyük bázisévnek. Ez megfelelne az Európai Tanács ajánlásainak is, amely új 
tehermegosztási rendszerre szólított fel a tagállamok múltbeli eredményeinek elismerése és 
figyelembe vétele érdekében. A Kiotói Jegyzőkönyv keretrendszerében is az 1990. évi évet 
használják bázisévnek, és az EU is ugyanezt teszi a kibocsátáscsökkentési célkitűzések 
megállapításakor.
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Módosítás 25
Adam Gierek

<DocAmend>Határozatra irányuló javaslat</DocAmend>
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az egyes tagállamok vállalásainak 
mértékét az üvegházhatású gázok 2005-ös 
kibocsátási szintje alapján kell 
meghatározni, amely a legutolsó 
rendelkezésre álló, hiteles adat az 
üvegházhatású gázok kibocsátására 
vonatkozóan.

(6) Az egyes tagállamok vállalásainak 
mértékét az üvegházhatású gázok 1990. évi
kibocsátási szintje alapján kell 
meghatározni, a Kiotói Jegyzőkönyvnek 
megfelelően.

Or. pl

Indokolás

Némely országok megfelelően teljesítik a Kiotói Jegyzőkönyvben foglalt kötelezettségeiket, és 
jelentős mértékben korlátozták CO2-kibocsátásukat, mások pedig a jegyzőkönyv aláírása 
ellenére nem értek el haladást e téren. Nem lehet büntetni az első csoportba tartozókat, 
jutalmazva ezáltal az utóbbiakat.

Módosítás 26
András Gyürk

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok kibocsátáscsökkentési 
vállalásait a szolidaritás elve és a Közösség 
egészén belüli fenntartható gazdasági 
növekedés kívánalma alapján kell 
meghatározni, figyelembe véve az egyes 
tagállamok egy főre jutó relatív GDP-jét. 
Azokban a tagállamokban, amelyekben 
jelenleg viszonylag alacsony az egy főre 
jutó GDP és ezért nagyarányú GDP-
növekedéssel számolnak, az 
üvegházhatást okozó gázok 2005. évi 

(7) A tagállamok kibocsátáscsökkentési 
vállalásait a tagállamok Kiotói 
Jegyzőkönyven meghatározott báziséve és 
az első számbavételi időszak vége között 
megvalósított nettó üvegházhatású gáz 
kibocsátás csökkentésének figyelembe 
vételével, a szolidaritás elve és a Közösség 
egészén belüli fenntartható gazdasági 
növekedés kívánalma alapján kell 
meghatározni, figyelembe véve a közös, de 
differenciált felelősség elvét a fejlett és 
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kibocsátásának szintjéhez képest
engedélyezni kell a kibocsátás mértékének 
növelését, ám a növekedésnek a Közösség 
átfogó csökkentési 
kötelezettségvállalásának keretén belül 
kell maradnia. Azokban a tagállamokban, 
amelyekben jelenleg viszonylag magas az 
egy főre jutó GDP, csökkenteni kell az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a 
2005. évi kibocsátás szintjéhez képest.

fejlődő országok, valamint az Európai 
Unió tagországai viszonylatában 
egyaránt. Ennek megfelelően minden 
tagországnak azonos mértékben kell 
csökkentenie üvegházhatásúgáz-
kibocsátásait a Kiotói Jegyzőkönyv 
megfelelő bázisévéhez képest.

Or. hu

Indokolás

Az Unió és a tagországok külön kötelezettséget vállaltak, illetve számos belső joganyag 
szerint kötelesek a Kiotói Jegyzőkönyv rájuk vonatkozó előírásainak végrehajtására. Az 
összes ÜHG kibocsátás csökkentés közös teljesítése sem mentesít e kötelezettség alól. A 
kötelezettségeknek része, hogy minden részes fél igazolható eredményeket mutat fel 2005-ig a 
kötelezettségek teljesítésében.

Módosítás 27
Adam Gierek

<DocAmend>Határozatra irányuló javaslat</DocAmend>
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok kibocsátáscsökkentési 
vállalásait a szolidaritás elve és a Közösség 
egészén belüli fenntartható gazdasági 
növekedés kívánalma alapján kell 
meghatározni, figyelembe véve az egyes 
tagállamok egy főre jutó relatív GDP-jét. 
Azokban a tagállamokban, amelyekben 
jelenleg viszonylag alacsony az egy főre 
jutó GDP és ezért nagyarányú GDP-
növekedéssel számolnak, az 
üvegházhatást okozó gázok 2005. évi 
kibocsátásának szintjéhez képest 
engedélyezni kell a kibocsátás mértékének 
növelését, ám a növekedésnek a Közösség 
átfogó csökkentési 
kötelezettségvállalásának keretén belül 

(7) A tagállamok kibocsátáscsökkentési 
vállalásait a szolidaritás elve és a Közösség 
egészén belüli fenntartható gazdasági 
növekedés kívánalma alapján kell 
meghatározni, figyelembe véve az egyes 
tagállamok egy főre jutó nemzeti 
össztermékét, továbbá a az üvegházhatást 
okozó gázok egy főre jutó kibocsátásának 
mértékét.
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kell maradnia. Azokban a tagállamokban, 
amelyekben jelenleg viszonylag magas az 
egy főre jutó GDP, csökkenteni kell az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a 
2005. évi kibocsátás szintjéhez képest.

Or. pl

Indokolás

Környezetvédelmi szempontból úgy méltányos, ha a legtöbb egy főre jutó CO2-t kibocsátó
tagállamok nagyobb mértékben vesznek részt a klímaváltozás elleni küzdelemben.

Módosítás 28
Adina-Ioana Vălean

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok kibocsátáscsökkentési 
vállalásait a szolidaritás elve és a Közösség 
egészén belüli fenntartható gazdasági 
növekedés kívánalma alapján kell 
meghatározni, figyelembe véve az egyes 
tagállamok egy főre jutó relatív GDP-jét.
Azokban a tagállamokban, amelyekben 
jelenleg viszonylag alacsony az egy főre 
jutó GDP és ezért nagyarányú GDP-
növekedéssel számolnak, az üvegházhatást 
okozó gázok 2005. évi kibocsátásának 
szintjéhez képest engedélyezni kell a 
kibocsátás mértékének növelését, ám a 
növekedésnek a Közösség átfogó 
csökkentési kötelezettségvállalásának 
keretén belül kell maradnia. Azokban a 
tagállamokban, amelyekben jelenleg 
viszonylag magas az egy főre jutó GDP, 
csökkenteni kell az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátását a 2005. évi kibocsátás 
szintjéhez képest.

(7) A tagállamok kibocsátáscsökkentési 
vállalásait a szolidaritás elve, a 
kibocsátáscsökkentés terén véghez vitt 
eredményeik elismerése és a Közösség 
egészén belüli fenntartható gazdasági 
növekedés kívánalma alapján kell 
meghatározni, figyelembe véve az egyes 
tagállamok egy főre jutó relatív GDP-jét.
Azokban a tagállamokban, amelyekben
jelenleg viszonylag alacsony az egy főre 
jutó GDP és ezért nagyarányú GDP-
növekedéssel számolnak, az üvegházhatást 
okozó gázok 1990. évi kibocsátásának 
szintjéhez képest engedélyezni kell a 
kibocsátás mértékének növelését, ám a 
növekedésnek a Közösség átfogó 
csökkentési kötelezettségvállalásának 
keretén belül kell maradnia. Azokban a 
tagállamokban, amelyekben jelenleg 
viszonylag magas az egy főre jutó GDP, 
csökkenteni kell az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátását a 1990. évi kibocsátás 
szintjéhez képest.
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Or. en

Indokolás

A tagállamok közötti nagyobb egyenlőség biztosításához és az 1990-2005 között jelentős 
kibocsátáscsökkentést elérő tagállamok erőfeszítéseinek elismerését érdekében alapvető, hogy 
az 1990-as évet vegyük bázisévnek. Ez megfelelne az Európai Tanács ajánlásainak is, amely a 
új tehervállalási rendszerre szólított fel a tagállamok múltbeli eredményeinek elismerésére és 
figyelembe vételére. A Kiotói Jegyzőkönyv keretrendszerében is az 1990. évi évet használják 
bázisévnek, de az EU ugyanezt teszi a kibocsátáscsökkentési célkitűzések megállapításakor.

Módosítás 29
Herbert Reul

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok kibocsátáscsökkentési 
vállalásait a szolidaritás elve és a Közösség 
egészén belüli fenntartható gazdasági 
növekedés kívánalma alapján kell 
meghatározni, figyelembe véve az egyes 
tagállamok egy főre jutó relatív GDP-jét. 
Azokban a tagállamokban, amelyekben 
jelenleg viszonylag alacsony az egy főre 
jutó GDP és ezért nagyarányú GDP-
növekedéssel számolnak, az üvegházhatást 
okozó gázok 2005. évi kibocsátásának 
szintjéhez képest engedélyezni kell a 
kibocsátás mértékének növelését, ám a 
növekedésnek a Közösség átfogó 
csökkentési kötelezettségvállalásának 
keretén belül kell maradnia. Azokban a 
tagállamokban, amelyekben jelenleg 
viszonylag magas az egy főre jutó GDP, 
csökkenteni kell az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátását a 2005. évi kibocsátás 
szintjéhez képest.

(7) A tagállamok kibocsátáscsökkentési 
vállalásait a szolidaritás elve és a Közösség 
egészén belüli fenntartható gazdasági 
növekedés kívánalma alapján kell 
meghatározni, figyelembe véve az egyes 
tagállamok egy főre jutó relatív bruttó 
nemzeti jövedelmét (GNI-jét). Azokban a 
tagállamokban, amelyekben jelenleg 
viszonylag alacsony az egy főre jutó GNI
és ezért nagyarányú GNI-növekedéssel 
számolnak, az üvegházhatást okozó gázok 
1990. évi kibocsátásának szintjéhez képest 
engedélyezni kell a kibocsátás mértékének 
növelését, ám a növekedésnek a Közösség 
átfogó csökkentési 
kötelezettségvállalásának keretén belül kell 
maradnia. Azokban a tagállamokban, 
amelyekben jelenleg viszonylag magas az 
egy főre jutó GNI, csökkenteni kell az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a 
1990. évi kibocsátás szintjéhez képest.

Or. de
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Indokolás

1990 kell, hogy bázisév legyen, mert 1990 és 2005 között több tagállam is jelentős 
erőfeszítéseket tett a kibocsátás csökkentésére. A bruttó nemzeti jövedelmet használják fel az 
EU szavatolótőkéjének számításához, a bruttó nemzeti jövedelem objektívebb alapot jelent, 
mint a bruttó hazai termék (GDP).

Módosítás 30
Dragoş Florin David

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok kibocsátáscsökkentési 
vállalásait a szolidaritás elve és a Közösség 
egészén belüli fenntartható gazdasági 
növekedés kívánalma alapján kell 
meghatározni, figyelembe véve az egyes 
tagállamok egy főre jutó relatív GDP-jét. 
Azokban a tagállamokban, amelyekben 
jelenleg viszonylag alacsony az egy főre 
jutó GDP és ezért nagyarányú GDP-
növekedéssel számolnak, az üvegházhatást 
okozó gázok 2005. évi kibocsátásának 
szintjéhez képest engedélyezni kell a 
kibocsátás mértékének növelését, ám a 
növekedésnek a Közösség átfogó 
csökkentési kötelezettségvállalásának 
keretén belül kell maradnia. Azokban a 
tagállamokban, amelyekben jelenleg 
viszonylag magas az egy főre jutó GDP, 
csökkenteni kell az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátását a 2005. évi kibocsátás 
szintjéhez képest.

(7) A tagállamok kibocsátáscsökkentési 
vállalásait a szolidaritás elve és a Közösség 
egészén belüli fenntartható gazdasági 
növekedés kívánalma alapján kell 
meghatározni, figyelembe véve az egy főre 
jutó GDP-t a tagállamok egyes régióiban, 
mivel az üvegházhatású gázok kibocsátása 
régiónként változik. Azokban a régiókban, 
amelyekben jelenleg viszonylag alacsony 
az egy főre jutó GDP és ezért nagyarányú 
GDP-növekedéssel számolnak, az 
üvegházhatást okozó gázok 2005. évi 
kibocsátásának szintjéhez képest 
engedélyezni kell a kibocsátás mértékének 
növelését, ám a növekedésnek a Közösség 
átfogó csökkentési 
kötelezettségvállalásának keretén belül kell 
maradnia. Azokban a régiókban,
amelyekben jelenleg viszonylag magas az 
egy főre jutó GDP, csökkenteni kell az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a 
2005. évi kibocsátás szintjéhez képest.

Or. ro
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Módosítás 31
András Gyürk

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) 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.

Or. hu

Indokolás

Mivel a javaslat szerint egységes csökkentési arány vonatkozna minden tagállamra, ezért az 
eredeti javaslat 8. preambulumbekezdésében meghatározott csökkentési tartomány nem 
értelmezhető.
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Módosítás 32
Herbert Reul

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 1990. évi
szinthez képest 20%-nál nagyobb 
mértékben csökkentse kibocsátásainak 
mértékét, ugyanakkor egyetlen tagállam 
számára sem engedélyezett, hogy 2020-ig a 
1990. évi 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 5%-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.

Or. de

Indokolás

1990 kell, hogy bázisév legyen, mert 1990 és 2005 között több tagállam is jelentős 
erőfeszítéseket tett a kibocsátás csökkentésére. A tagállamoknak nagyobb rugalmasságra van 
szükségük kötelezettségeik teljesítéséhez. 5% ezért megfelelőbbnek tűnik, mint 2%. Ezenkívül 
még nagyobb rugalmasságot kell megteremteni a tagállamok közötti kereskedelem révén.
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Módosítás 33
Adina-Ioana Vălean

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 1990. évi
szinthez képest 20%-nál nagyobb 
mértékben csökkentse kibocsátásainak 
mértékét, ugyanakkor egyetlen tagállam 
számára sem engedélyezett, hogy 2020-ig a 
1990. évi 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. 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.

Or. en

Indokolás

A tagállamok közötti nagyobb egyenlőség biztosításához, valamint az 1990 és 2005 között 
jelentős kibocsátáscsökkentést elérő tagállamok erőfeszítéseinek elismerése érdekében 
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alapvető, hogy az 1990-as évet vegyük bázisévnek. A Kiotói Jegyzőkönyv keretrendszerében is 
az 1990. évi évet használják bázisévnek.

Mivel a 20%-os célkitűzés közös uniós cél, a kibocsátáscsökkentéseket mindig ott kell 
megvalósítani az EU-ban, ahol az a leginkább költséghatékony. A tagállamoknak megfelelő 
ellenőrzés mellett lehetővé kellene tenni a túlteljesítés más tagállamoknak való átadását. Ez 
ösztönzőket nyújt a tagállamok számára a céljaik túlteljesítéséhez.

Módosítás 34
Adam Gierek

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 1990-ös 
szinthez képest 30%-nál nagyobb 
mértékben csökkentse kibocsátásainak 
mértékét, ugyanakkor egyetlen tagállam 
számára sem engedélyezett, hogy 2020-ig a 
1990-ös szinthez képest 30%-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.

Or. pl

Justification

A kibocsátás 20-ról 30%-ra való korrekciója a bázisév 2005-ről 1990-re történő 
módosításához kapcsolódik.
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Módosítás 35
Anni Podimata

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 
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.

Or. en

Indokolás

Nincs indok a csökkentés tekintetében felső határ megállapítására. Sok tagállamnak a 
lehetősége és/vagy a politikai ösztönzői is megvannak a szénmentes energiagazdaság
megvalósítására.
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Módosítás 36
Anni Podimata

Határozatra irányuló javaslat
(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 
legegyenletesebb földrajzi eloszlását 
eredményezzék, és nagymértékben 
hozzájáruljanak az éghajlatváltozással 
kapcsolatos jövőbeni nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez.

(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 kell 
vállalniuk a fejlődő országokban az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentését
célzó erőfeszítések mellett, és biztosítaniuk 
kell, 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.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozás pontosan azokat az országokat és népeket fogja károsan érinteni, amelyek 
a legkevésbé felelősek annak kiváltásáért és a legkevésbé felkészültek következményeinek 
kezelésére, vagyis a legkevésbé fejlett országokat és a kis szigetekből álló fejlődő államokat. 
Az iparosodott nemzetek – ideértve az EU-t – a jelen és a múlt tekintetében egyaránt felelősek, 
emellett pedig rendelkeznek az éghajlatváltozással szembeni hatékony intézkedés megtételéhez 
szükséges pénzügyi és technológiai eszközökkel.
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Módosítás 37
Adina-Ioana Vălean

Határozatra irányuló javaslat
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 
legegyenletesebb földrajzi eloszlását 
eredményezzék, és nagymértékben 
hozzájáruljanak az éghajlatváltozással 
kapcsolatos jövőbeni nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez.

(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 legalább 50%-át a 
legkevésbé fejlett országokból vásárolják 
annak érdekében, hogy elősegítsék a 
projektek lehető legegyenletesebb földrajzi 
eloszlását, és javítsák egy
éghajlatváltozással kapcsolatos jövőbeli
nemzetközi megállapodás létrejöttének 
esélyeit. A harmadik országokban zajló 
valamennyi projektnek garantálnia kell az 
új, alacsony szénkibocsátású technológiák 
átadását és meg kell felelnie azon 
kiemelkedő minőségi kritériumoknak, 
amelyek garantálják e technológiák 
többletjellegét és környezeti integritását.

Or. en

Indokolás

A legkevésbé fejlett országokban megvalósuló CDM-projektekre történő kvótafelhasználás jó 
módszer a tiszta fejlesztési mechanizmusok fejlődő országok körében történő szélesebb körű 
és méltányosabb terjesztésére. A legkevésbé fejlett országokban igen kevés a CDM-projekt, és 
ezek a leginkább sérülékenyek, illetve ezeknek van a legkevesebb lehetőségük az 
éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásra.
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Közelmúltban végzett tanulmányok jelzik, hogy a CDM terén jelenleg folyó projektek akár 
40%-a sem jelent többletet és mindenképpen megvalósult volna. Időnként megkérdőjelezhető 
azok környezeti integritása és a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulása. A projekteknek 
ezért olyan előírásoknak kell megfelelniük, amelyek biztosítják azok addicionalitását / 
minőségét.

Módosítás 38
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
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 
legegyenletesebb földrajzi eloszlását 
eredményezzék, és nagymértékben 
hozzájáruljanak az éghajlatváltozással 
kapcsolatos jövőbeni nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez.

(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 az 
Európai Unió területén működő összes 
olyan vállalat, amely harmadik országban 
üvegházhatású gázok kibocsátását 
csökkentő programot hajt végre, a 
környezetvédelmi, szociális előírásokat az 
adott országban is betartsa, és az európai 
értékeket honosítsa meg.  A tagállamok 
feladata biztosítani, hogy a kibocsátási 
egységek megvásárlására vonatkozó 
politikáik a projektek lehető 
legegyenletesebb földrajzi eloszlását 
eredményezzék, és nagymértékben 
hozzájáruljanak az éghajlatváltozással 
kapcsolatos jövőbeni nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez.
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Or. ro

Módosítás 39
Nikolaos Vakalis

Határozatra irányuló javaslat
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 
legegyenletesebb földrajzi eloszlását 
eredményezzék, és nagymértékben 
hozzájáruljanak az éghajlatváltozással 
kapcsolatos jövőbeni nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez.

(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 
legegyenletesebb földrajzi eloszlását 
eredményezzék, és nagymértékben 
hozzájáruljanak az éghajlatváltozással 
kapcsolatos jövőbeni nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez, és hogy a
kibocsátási egységek eleget tegyenek a 
szigorú környezeti és szociális 
kritériumoknak, valamint az 
addicionalitás kritériumának, az 
„aranyszabálynak” és a hasonló 
nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Or. el

Indokolás

Szükséges biztosítani, hogy az ellentételezés addicionális és „valós” legyen, és az érintett 
kibocsátási egységek felhasználása ténylegesen segítse a hazai kibocsátások csökkentését, 
azzal, hogy egyidejűleg lehetővé teszi a tagállamoknak azt, hogy megőrizzék az EU általános 
célkitűzése eléréséhez történő hozzájárulás rugalmasságának mértékét.
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Módosítás 40
Gunnar Hökmark

Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az egyes tagállamok által viselt 
kibocsátáscsökkentési költségek közötti 
különbségek nagyobb földrajzi 
rugalmasság lehetőségének megteremtése 
révén történő kiegyenlítése eszközeként, 
ugyanakkor a Közösség teljes 
kötelezettségvállalása 
költséghatékonyságának javítása mellett a 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátására vonatkozó jogosultságaik 
egy részét átruházhassák egy másik 
tagállamra. Az ilyen átruházást kétoldalú 
egyezmény által kell szabályozni, az 
átláthatóságot pedig a Bizottság 
értesítésével és az átruházás mindkét 
érintett tagállam jegyzékébe történő 
bejegyzésével kell biztosítani.

Or. en

Indokolás

A javaslat fokozza az EU-célkitűzés elérsének költséghatékonyságát, egyben elismeri annak 
szükségességét, hogy az EU-célkitűzésen belül a belföldi kibocsátáscsökkentésre kell 
összpontosítani, és biztosítja, hogy a tagállamok között egyenletesebb legyen az eltérő 
kibocsátáscsökkentési költségek megoszlása.
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Módosítás 41
Miloslav Ransdorf

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok így fel tudják majd 
használni a 2008–2012-es időszakban 
végrehajtott csökkentésekért kiadott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási egységeket, 
amelyek a tagállamok mindegyike által az 
ebben az időszakban elfogadott 
projekttípusokból származnak. A 
tagállamok szintén fel tudják használni az 
említett időszakot követően végzett 
projektekből származó üvegházhatásúgáz-
kibocsátási egységeket, amelyeket a 2008–
2012-es időszakban bejegyeztek és 
végrehajtottak, és amelyek ebben az 
időszakban a tagállamok mindegyike által 
jóváhagyott projekttípusokból 
(projektkategóriából) származnak.

(10) A tagállamok így fel tudják majd 
használni a 2008–2012-es időszakban 
végrehajtott csökkentésekért kiadott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási egységeket, 
amelyek bármely tagállam által az ebben 
az időszakban elfogadott projekttípusokból 
származnak. A tagállamok szintén fel 
tudják használni az említett időszakot 
követően végzett projektekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási egységeket, 
amelyek ebben az időszakban bármely 
tagállam által jóváhagyott 
projekttípusokból (projektkategóriából) 
származnak.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozás szempontjából annak nincs jelentősége, hogy az éghajlati cselekvésre az 
EU-n belül vagy másutt kerül-e sor. Az éghajlati cselekvés az egész világra kiterjedő kihívás 
és felelősség. Így valamennyi országot, ágazatot és üvegházhatást okozó gázt – lehetőség 
szerint – egyetlen éghajlati intézkedési rendszerbe kell integrálni, még akkor is, ha ideális 
megoldás ezzel sem érhető el. Ennek mérséklő hatása lesz a CO2- / villamosenergia–árakra, 
ilyen módon javul az ágazat versenyképessége. 

Módosítás 42
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok így fel tudják majd 
használni a 2008–2012-es időszakban 

(10) A tagállamok így fel tudják majd 
használni a 2008–2012-es időszakban 

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 22/76 AM\732191HU.doc

HU

végrehajtott csökkentésekért kiadott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási egységeket, 
amelyek a tagállamok mindegyike által az 
ebben az időszakban elfogadott 
projekttípusokból származnak. A 
tagállamok szintén fel tudják használni az 
említett időszakot követően végzett 
projektekből származó üvegházhatásúgáz-
kibocsátási egységeket, amelyeket a 2008–
2012-es időszakban bejegyeztek és 
végrehajtottak, és amelyek ebben az 
időszakban a tagállamok mindegyike által 
jóváhagyott projekttípusokból 
(projektkategóriából) származnak.

végrehajtott csökkentésekért kiadott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási egységeket, 
amelyek a tagállamok mindegyike által az 
ebben az időszakban elfogadott, 
megújulóenergia- és kereslet oldali
hatékonysági projekttípusokból
származnak, a nagy vízerőműprojektek 
kizárásával. A tagállamok szintén fel 
tudják használni az említett időszakot 
követően végzett projektekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási egységeket, 
amelyeket a 2008–2012-es időszakban 
bejegyeztek és végrehajtottak, és amelyek 
ebben az időszakban a tagállamok 
mindegyike által jóváhagyott 
megújulóenergia- és keresletoldali
hatékonysági projekttípusokból 
(projektkategóriából) származnak, a nagy 
vízerőműprojektek kizárásával.

Or. en

Indokolás

Összeegyeztethetetlen lenne az olyan ágazatokban történő kiegyenlítés megengedése, 
amelyeknél fennáll a szénelszivárgás veszélye. A CDM-beruházásokból származó jóváírások 
ezen ágazatokban való elismerése ténylegesen a szénelszivárgást előmozdító pénzügyi 
ösztönzőket jelenthet.

Módosítás 43
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Rendkívül kevés tiszta fejlesztési 
mechanizmussal (CDM) kapcsolatos 
projekt valósult meg a legkevésbé fejlett 
országokban (LDC-országok). Tekintettel 
arra, hogy a Közösség a CDM-projektek 
igazságos elosztását támogatja, többek 
között az éghajlatváltozás elleni globális 
szövetség keretén belül is, indokolt 

(11) Rendkívül kevés tiszta fejlesztési 
mechanizmussal (CDM) kapcsolatos 
projekt valósult meg a legkevésbé fejlett 
országokban (LDC-országok). Tekintettel 
arra, hogy a Közösség a CDM-projektek 
igazságos elosztását támogatja, többek 
között az éghajlatváltozás elleni globális 
szövetség keretén belül is, indokolt 
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garantálni a legkevésbé fejlett országokban 
a 2008–2012-es időszak után indított 
projektekből származó kibocsátási 
egységek elfogadását azon projekttípusok 
esetében, amelyeket a 2008–2012-es 
időszakban az összes tagállam jóváhagyott. 
Az elfogadás gyakorlatával egészen 2020-
ig, illetve ha ennél korábban megszületik, 
egy esetleges közösségi megállapodás 
megkötéséig kell élni.

garantálni a legkevésbé fejlett országokban 
a 2008–2012-es időszak után indított 
projektekből származó kibocsátási 
egységek elfogadását azon 
megújulóenergia- és kereslet oldali
hatékonysági projekttípusok esetében, 
amelyeket a 2008–2012-es időszakban az 
összes tagállam jóváhagyott, a nagy 
vízerőműprojektek kizárásával. Az 
elfogadás gyakorlatával egészen 2020-ig, 
illetve ha ennél korábban megszületik, egy 
esetleges közösségi megállapodás 
megkötéséig kell élni.

Or. en

Indokolás

Összeegyeztethetetlen lenne az olyan ágazatokban történő kiegyenlítés megengedése, 
amelyeknél fennáll a szénelszivárgás veszélye. A CDM-beruházásokból származó jóváírások 
ezen ágazatokban való elismerése ténylegesen a szénelszivárgást előmozdító pénzügyi 
ösztönzőket jelenthet.

Módosítás 44
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A fejlődő országok ez irányú 
rugalmasságának növelése és 
fenntartható fejlődésének elősegítése 
érdekében a tagállamoknak biztosítani 
kell a Közösség és a harmadik országok 
között létrejött megállapodások nyomán 
végrehajtott projektekből származó 
további kibocsátási egységek 
felhasználhatóságát. A vállalások közös 
végrehajtását (JI) célzó projektek az egyes 
fejlett országokhoz rendelt egységek 
számát meghatározó nemzetközi 
éghajlatváltozási megállapodás hiányában 
2012 után nem folytathatók. Az ilyen 

törölve
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projektekből származó üvegházhatásúgáz-
kibocsátási egységeket azonban a jövőben 
is el kell ismerni a harmadik országokkal 
kötött megállapodások alapján.

Or. en

Indokolás

A közös végrehajtású kiegyenlítést egy átfogó, 2012 utáni nemzetközi szerződés feltételéhez 
kell kötni. A projektfinanszírozással járó kétoldalú megállapodások megkötésére még az 
UNFCCC csúszása esetén is fennálló készség jelzése hátráltathatja a megállapodás 
megvalósulását.

Módosítás 45
Miloslav Ransdorf

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 
kapcsolatban. Ez a mennyiség a 2020-ra 

törölve
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előirányzott csökkentési vállalás 
harmadának felel meg. A tagországok e 
mennyiség fel nem használt részét 
átruházhatják más tagországokra.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozás szempontjából annak nincs jelentősége, hogy az éghajlati cselekvésre az 
EU-n belül vagy másutt kerül-e sor. Az éghajlati cselekvés az egész világra kiterjedő kihívás 
és felelősség. Így valamennyi országot, ágazatot és üvegházhatást okozó gázt – lehetőség 
szerint – egyetlen éghajlati intézkedési rendszerbe kell integrálni, még akkor is, ha ideális 
megoldás ezzel sem érhető el. Ennek mérséklő hatása lesz a CO2- / villamosenergia–árakra,
ilyen módon javul az ágazat versenyképessége.

Módosítás 46
Herbert Reul

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, 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 1990-
ben megállapított értékének 10%-áig, 
ameddig nem születik nemzetközi 
megállapodás az éghajlatváltozással 
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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.

kapcsolatban. A tagországok e mennyiség 
fel nem használt részét átruházhatják más 
tagországokra.

Or. de

Indokolás

1990 legyen a bázisév, mert 1990 és 2005 között néhány tagállam jelentős erőfeszítéseket tett 
a kibocsátás csökkentésére. A tagállamoknak nagyobb rugalmasságra van szükségük 
kötelezettségeik teljesítéséhez. 10% megfelelőbbnek tűnik, mint 3%, mivel az éghajlatra nézve 
nincs jelentősége, hogy hol érnek el megtakarításokat. A befektetők számára ellenben ez 
meghatározó jelentőségű.

Módosítás 47
Anni Podimata

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 3%-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. Ez a mennyiség a 2020-ra 
előirányzott csökkentési vállalás 
harmadának felel meg. 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.

Or. en

Módosítás 48
Miloslav Ransdorf

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ez a mennyiség a 2020-ra 
előirányzott csökkentési vállalás 
harmadának felel meg. A tagországok e 
mennyiség fel nem használt részét 
átruházhatják más tagországokra.

törölve

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozás szempontjából annak nincs jelentősége, hogy az éghajlati cselekvésre az 
EU-n belül vagy másutt kerül-e sor. Az éghajlati cselekvés az egész világra kiterjedő kihívás 
és felelősség. Így valamennyi országot, ágazatot és üvegházhatást okozó gázt – lehetőség 
szerint – egyetlen éghajlati intézkedési rendszerbe kell integrálni, még akkor is, ha ideális 
megoldás ezzel sem érhető el. Ennek mérséklő hatása lesz a CO2- / villamosenergia–árakra, 
ilyen módon javul az ágazat versenyképessége.
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Módosítás 49
Adina-Ioana Vălean

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az éghajlatváltozással kapcsolatos 
nemzetközi megállapodás megkötését 
követően a tagállamok – a közös 
állásfoglalásra is figyelemmel – kizárólag 
azon országok kibocsátási egységeit 
fogadhatják el, amelyek a megállapodást 
ratifikálták. 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 éghajlatváltozással kapcsolatos 
nemzetközi megállapodás megkötését 
követően a tagállamok – a közös 
állásfoglalásra is figyelemmel – kizárólag 
azon országok kibocsátási egységeit 
fogadhatják el, amelyek a megállapodást 
ratifikálták. 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 lefektetett minőségi 
kritériumoknak.

Or. en

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.
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Módosítás 50
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az éghajlatváltozással kapcsolatos 
nemzetközi megállapodás megkötését 
követően a tagállamok – a közös 
állásfoglalásra is figyelemmel – kizárólag 
azon országok kibocsátási egységeit 
fogadhatják el, amelyek a megállapodást 
ratifikálták. 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 éghajlatváltozással kapcsolatos 
nemzetközi megállapodás megkötését 
követően a tagállamok – a közös 
állásfoglalásra is figyelemmel – kizárólag 
azon országok kibocsátási egységeit 
fogadhatják el, amelyek a megállapodást 
ratifikálták. 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. Ezekben a 
jelentésekben szerepelniük kell a 2050. évi
kibocsátáscsökkentési célkitűzések 
eléréséhez minden nagyobb ágazatban 
tervezett intézkedésekből eredő 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentési 
előrejelzéseknek. Kétévente fel kell mérni 
a tervezett haladást, 2016-ban pedig teljes 
körűen értékelni kell a határozatban foglalt 
kötelezettségek végrehajtásának 
eredményeit. A kétévente sorra kerülő 
értékelés részeként a Bizottságnak 
értékelnie kell az annak biztosításában 
elért előrehaladást, hogy a különféle 
közösségi szakpolitikák (például a 
mezőgazdaság, a termékszabványok, 
strukturális politikák, kutatás terén) 
járuljanak hozzá az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentési erőfeszítésekhez, és 
erről be kell számolnia.

Or. en
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Módosítás 51
András Gyürk

Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az éghajlatváltozásra vonatkozó
nemzetközi megállapodás létrejöttét 
követően módosítani kell a tagállamok 
üvegházhatásúgáz-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 
nemzetközi megállapodás létrejöttét 
követően módosítani kell a tagállamok 
üvegházhatású gáz kibocsátási
határértékeit a megállapodásban foglalt új 
közösségi vállalások alapján, figyelembe 
véve a tagállamok Kiotói Jegyzőkönyven
meghatározott báziséve és az első 
számbavételi időszak vége között 
megvalósított nettó üvegházhatású gáz 
kibocsátás változását, a szolidaritás és a 
Közösség egészén belüli fenntartható 
növekedés kívánalmát, valamint a közös, 
de differenciált felelősség elvét. 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.

Or. hu

Indokolás

Az Európai Unió belső szabályozásának is tükröznie kell azokat az alapelveket és 
kötelezettségvállalásokat, amelyeknek megfelelően részt vesz a kiotói folyamatban. Az uniós 
klímapolitika hitelessége érdekében figyelembe kell venni a tagállamok eddig elért 
eredményeit a jövőbeni célok meghatározásakor.
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Módosítás 52
Nikolaos Vakalis

Határozatra irányuló javaslat
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 
nemzetközi 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. A 
javaslat azonosítja a harmadik 
országokban végzett kibocsátáscsökkentési 
projektek nyomán szerzett kibocsátási 
egységek tagállamok által felhasználható 
mennyiségét is.

Or. el

Indokolás

Nemzetközi megállapodás megkötése esetén szükséges, hogy a tagállamok kibocsátási 
egységei határértékeinek kiigazítása ne legyen automatikus, a nemzetközi szerződés 
rendelkezéseinek figyelembe vétele céljából.

Módosítás 53
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Ennek a határozatnak –
hatékonysága biztosítása érdekében –
olyan mechanizmust kell előírnia, 
amelynek révén az éves 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási célkitűzést 
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túllépő tagállamokra ugyanolyan bírság 
vonatkozna, mint a 2003/87/EK irányelv 
hatálya alá tartozó létesítményekre, 
valamint a következő árverésén az említett 
irányelv alapján járó kibocsátási 
engedélyekből a megfelelő CO2 
mennyiség levonásra kerülne. Az ilyen 
bírságokból származó bevételeket az 
éghajlatváltozás mérséklését célzó 
intézkedések finanszírozását szolgáló 
közösségi alapban kell gyűjteni.

Or. en

Indokolás

A kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében a nem teljesítő vállalatoknak bírságot kell
fizetniük, illetve le kell mondaniuk kibocsátási engedélyekről (amelyeket az ETS-piacról vagy 
árverésen vásárolnak, amennyiben nem marad szabad kvótájuk). A javaslat hasonló 
megfelelési rendszert hoz létre a kormányok e határozat szerinti kibocsátásai tekintetében.

Módosítás 54
Nikolaos Vakalis

Határozatra irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az ezen irányelv végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket, a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban 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,
valamint az ezzel a határozattal 

(19) Az ezen irányelv végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket, a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban 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 
történő kiegészítése vagy módosítása útján 
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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 bővítése, ezeket az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. el

Indokolás

Nemzetközi megállapodás megkötése esetén szükséges, hogy a tagállamok kibocsátási 
egységei határértékeinek kiigazítása ne legyen automatikus, a nemzetközi szerződés 
rendelkezéseinek figyelembe vétele céljából.

Módosítás 55
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat a tagállami szerepvállalás 
meghatározásának szabályait rögzíti a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó üvegházhatásúgáz-kibocsátási 
forrásokkal kapcsolatban a 2013 és 2020 
közötti időszakra vonatkozó közösségi 
kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalások teljesítésének 
vonatkozásában.

Ez a határozat a tagállami szerepvállalás 
meghatározásának szabályait rögzíti a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó üvegházhatásúgáz-kibocsátási 
forrásokkal kapcsolatban a 2013 és 2020 
közötti időszakra vonatkozó közösségi 
kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalások teljesítésének 
vonatkozásában. A nemzetközi tengeri 
közlekedésből származó kibocsátások ide 
tartoznak mindaddig, ameddig nem 
vonják azokat a 2003/87/EK irányelv vagy 
bármely más olyan közösségi jogi eszköz 
hatálya alá, amely a nemzetközi tengeri 
szállításból származó üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére irányul.
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Módosítás 56
András Gyürk

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat a tagállami szerepvállalás 
meghatározásának szabályait rögzíti a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó üvegházhatásúgáz-kibocsátási 
forrásokkal kapcsolatban a 2013 és 2020 
közötti időszakra vonatkozó közösségi 
kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalások teljesítésének 
vonatkozásában. 

Ez a határozat a tagállami szerepvállalás 
meghatározásának szabályait rögzíti a 2013 
és 2020 közötti időszakra vonatkozó 
közösségi kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalások teljesítésének 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A cikk lényege változatlan marad, a nem-ETS kibocsátásra való hivatkozás kerül törlésre.

Módosítás 57
Dragoş Florin David

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 határozat 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-

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-

Adlib Express Watermark



AM\732191HU.doc 35/76 PE409.501v01-00

HU

egyenértékben kifejezett kibocsátása 
értendő, a 2003/87/EK irányelv szerint 
meghatározott forrásokból.

egyenértékben kifejezett kibocsátása 
értendő, a Kiotói Jegyzőkönyvben 
szabályozott forrás szerinti kibocsátásra és 
elnyelők révén történő csökkentésre 
vonatkozó módszertanok szerint 
meghatározott forrásokból.

Or. en

Módosítás 58
András Gyürk

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 határozat alkalmazásában a 2003/87/EK 
irányelv 3. cikkében megállapított 
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.

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.

Or. hu

Indokolás

A hivatkozott irányelv jelentős szektorokra nem tér ki, amelyek a nemzeti kibocsátások 
lényeges hányadát képviselik. Tekintettel arra, hogy jelen jogszabálytervezet nem az egyes 
ágazatok feladatait rögzíti és a hivatkozott jogszabályban nem rendezett kibocsátások 
csökkentését célozza, a források meghatározása nem indokolt.
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Módosítás 59
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 albekezdés

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.

Or. en

Módosítás 60
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az Európai Közösség 2020-ra 
legalább 30%-kal mérsékli 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990. 
évi szintekhez képest.
E határozat alkalmazásában megfelelően 
kell csökkenteni a 2003/87/EK irányelv 
hatálya alá nem tartozó forrásokból 
származó üvegházhatásúgáz-
kibocsátásokat. 
A Bizottság számítja ki tagállamonként a 
megfelelő üvegházhatásúgáz-kibocsátási 
határértékeket és az egyenértékű CO2 
mennyiségeket tonnában a 2003/87/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó források 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport egyértelműen kijelentette, hogy 
az iparosodott országoknak legalább 25–40%-kal kell mérsékelniük a belföldi kibocsátást 

Adlib Express Watermark



AM\732191HU.doc 37/76 PE409.501v01-00

HU

ahhoz, hogy jó eséllyel elkerülhető legyen a 2 Celsius-fokos globális felmelegedés. Az EU ezt 
a tartományt hagyta jóvá az ENSZ keretében tavaly Balin folyt tárgyalásokon.

Módosítás 61
András Gyürk

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) A kibocsátások ebben a cikkben előírt 
szintjének további csökkentését 
eredményező nemzetközi éghajlatváltozási 
megállapodás létrejöttéig az egyes 
tagállamok 2020-ig az ezen határozat 
mellékletében az adott tagállamra 
megállapított mennyiségre.

Or. en

Indokolás

A terhek megosztása alapjának a valamennyi forrásból eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátásra 
vonatkozó nemzeti határértéknek kell lennie, az ETS-ágazatokat is beleértve.

Módosítás 62
Adam Gierek

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

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 
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csökkentik a 2003/87/EK irányelv hatálya 
alá nem tartozó forrásokból származó 
üvegházhatású gázok kibocsátását.

igazítja hozzá a 2003/87/EK irányelv 
hatálya alá nem tartozó forrásokból 
származó üvegházhatású gázok 
kibocsátását úgy, hogy a viszonyítás alapja 
az 1990. év legyen.

Or. pl

Indokolás

Az 1990 év az első CO2-kibocsátás csökkentését számoló év azon államok esetében, amelyek 
aláírták a Kiotói Jegyzőkönyvet.

Módosítás 63
Adina-Ioana Vălean

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) A kibocsátások ebben a cikkben előírt 
szintjének további csökkentését 
eredményező nemzetközi éghajlatváltozási 
megállapodás létrejöttéig az egyes 
tagállamok 2020-ig az ezen határozat 
mellékletében az 1990. évi kibocsátások 
alapján számukra megállapított arányban 
csökkentik a 1990/87/EK irányelv hatálya 
alá nem tartozó forrásokból származó 
üvegházhatású gázok kibocsátását.

Or. en

Indokolás

A tagállamok közötti nagyobb egyenlőség biztosításához és az 1990-2005 között jelentős 
kibocsátáscsökkentést elérő tagállamok erőfeszítéseinek elismerését érdekében alapvető, hogy 
az 1990-as évet vegyük bázisévnek. Ez megfelelne az Európai Tanács ajánlásainak is, amely a 
új tehervállalási rendszerre szólított fel a tagállamok múltbeli eredményeinek elismerésére és 
figyelembe vételére. A Kiotói Jegyzőkönyv keretrendszerében is az 1990. évi évet használják 
bázisévnek, az EU pedig ugyanezt teszi a kibocsátáscsökkentési célkitűzések 
megállapításakor.
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Módosítás 64
Anni Podimata

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) 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.

Or. en

Módosítás 65
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A projekttevékenységekből származó 
jóváírások nem használhatók fel az e cikk 
szerinti kötelezettségek végrehajtására, 
kivéve, ha garantált a Közösség belső 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
legalább 30%-os összesített csökkentése.

Or. en

Indokolás

Mivel a javított külső mechanizmusok folytatódó használata lehetséges lehet a 2012-t követő 
nemzetközi megállapodás megkötését követően is, ezeket a jóváírásokat nem szabad az EU 
részéről szükséges belső kibocsátáscsökkentési erőfeszítések felhígítására használni.
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Módosítás 66
András Gyürk

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdés és a 4. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően az egyes 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
területükön 2013-ban a 2003/87/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
forrásokból kibocsátott összes 
üvegházhatású gáz mennyisége ne 
haladja meg az ugyanezen forrásokból 
származó, és a 2003/87/EK irányelv és a 
280/2004/EK határozat szerint bejelentett 
és hitelesített kibocsátások 2008-ban, 
2009-ben és 2010-ben mért éves átlagos 
szintjét. 

(2) A (3) bekezdés és a 4. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően az egyes 
tagállamok évről évre lineárisan csökkentik 
az említett üvegházhatású gázok 
kibocsátását annak érdekében, hogy ezen 
kibocsátások szintje az adott tagállamban 
2020-ban ne haladja meg a mellékletben 
rögzített határértékeket. A lineáris 
korlátozás meghatározását illetően 
minden tagállam a következő két 
lehetőség közül választhat:

A (3) bekezdés és a 4. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően az egyes 
tagállamok évről évre lineárisan 
csökkentik az említett üvegházhatású 
gázok kibocsátását annak érdekében, hogy 
ezen kibocsátások szintje az adott 
tagállamban 2020-ban ne haladja meg a 
mellékletben rögzített határértékeket.

- az adott tagállamra a Kiotói 
Jegyzőkönyvben meghatározott célkitűzés; 
vagy

- az adott tagállam 2004/280/EK 
határozatnak megfelelően jelentett és 
ellenőrzött 2008., 2009. és 2010. évi 
átlagos éves gázkibocsátása.

Or. en

Indokolás

A két albekezdés lényege változatlan marad, de a nem ETS-kibocsátásra való hivatkozás 
törlésre kerül. A lineáris korlátozás kiindulópontként a kiotói kötelezettségvállalásokon 
alapulna. Mindazonáltal, mivel a rugalmas mechanizmus szerinti jóváírások kiotói 
kötelezettségvállalások eléréshez történő használata minden valószínűség szerint változni fog 
a Kiotó (azaz 2012) utáni időszakban, szükséges megőrizni azt a lehetőséget, hogy a 2008 és 
2010 közötti évek átlagát is lehessen választani.
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Módosítás 67
Dragoş Florin David

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (3) bekezdés és a 4. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően az egyes 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
területükön 2013-ban a 2003/87/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
forrásokból kibocsátott összes 
üvegházhatású gáz mennyisége ne haladja 
meg az ugyanezen forrásokból származó, 
és a 2003/87/EK irányelv és a 
280/2004/EK határozat szerint bejelentett 
és hitelesített kibocsátások 2008-ban, 
2009-ben és 2010-ben mért éves átlagos 
szintjét.

A (3) bekezdés és a 4. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően az egyes 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
területükön 2013-ban a 2003/87/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
forrásokból kibocsátott összes 
üvegházhatású gáz mennyisége ne haladja 
meg az ugyanezen forrásokból származó, 
és a 2003/87/EK irányelv szerint 
bejelentett és hitelesített, valamint a 
280/2004/EK határozat szerint bejelentett 
kibocsátások 2008-ban, 2009-ben és 2010-
ben mért éves átlagos szintjét.

A (3) bekezdés és a 4. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően az egyes 
tagállamok évről évre lineárisan 
csökkentik az említett üvegházhatású 
gázok kibocsátását annak érdekében, hogy 
ezen kibocsátások szintje az adott 
tagállamban 2020-ban ne haladja meg a 
mellékletben rögzített határértékeket.

A (3) bekezdés és a 4. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően az egyes 
tagállamok évről évre csökkentik az 
említett üvegházhatású gázok kibocsátását 
annak érdekében, hogy ezen kibocsátások 
szintje az adott tagállamban 2020-ban ne 
haladja meg a mellékletben rögzített 
határértékeket.

Or. en

Módosítás 68
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdés és a 4. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően az egyes 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
területükön 2013-ban a 2003/87/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
forrásokból kibocsátott összes 

(2) A (3) bekezdés és a 4. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően az egyes 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
területükön 2013-ban a 2003/87/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
forrásokból kibocsátott összes 
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üvegházhatású gáz mennyisége ne haladja 
meg az ugyanezen forrásokból származó, 
és a 2003/87/EK irányelv és a 
280/2004/EK határozat szerint bejelentett 
és hitelesített kibocsátások 2008-ban, 
2009-ben és 2010-ben mért éves átlagos 
szintjét.

üvegházhatású gáz mennyisége ne haladja 
meg az ugyanezen forrásokból származó, 
és a 2003/87/EK irányelv szerint 
bejelentett és hitelesített, és a 280/2004/EK 
határozat szerint bejelentett  kibocsátások 
2008-ban, 2009-ben és 2010-ben mért éves 
átlagos szintjét.

Or. ro

Módosítás 69
Herbert Reul

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (3) bekezdés és a 4. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően az egyes 
tagállamok évről évre lineárisan 
csökkentik az említett üvegházhatású 
gázok kibocsátását annak érdekében, 
hogy ezen kibocsátások szintje az adott 
tagállamban 2020-ban ne haladja meg a 
mellékletben rögzített határértékeket.

törölve

Or. de

Indokolás

A lineáris csökkentés nem veszi figyelembe a nem lineárisan végbe menő technológiai 
fejlődést, illetve technológiai fejlesztéseket. Továbbá a szubszidiaritás elve érvényesül. A 
végső cél legyen a meghatározó.

Módosítás 70
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (3) bekezdés és a 4. cikk A (3) bekezdés és a 4. cikk 
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rendelkezéseinek megfelelően az egyes 
tagállamok évről évre lineárisan
csökkentik az említett üvegházhatású 
gázok kibocsátását annak érdekében, hogy 
ezen kibocsátások szintje az adott 
tagállamban 2020-ban ne haladja meg a 
mellékletben rögzített határértékeket.

rendelkezéseinek megfelelően az egyes 
tagállamok évről évre csökkentik az 
említett üvegházhatású gázok kibocsátását 
annak érdekében, hogy ezen kibocsátások 
szintje az adott tagállamban 2020-ban ne 
haladja meg a mellékletben rögzített 
határértékeket.

Or. ro

Indokolás

Hatékony energetikai és környezetbarát technológiákba való beruházásokra van szükség az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, és minden egyes tagállamnak lehetősége 
kell, hogy legyen arra, hogy mérhető mutatókkal kidolgozott beruházási terv alapján egy nem 
lineáris modult is használhasson, amely viszont a beruházási időszak végére azt a kibocsátási 
szintet éri el, mint a Bizottság által javasolt lineáris modell.

Módosítás 71
Alyn Smith

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok a (2) bekezdés 
végrehajtásakor biztosítani fogják, hogy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk 
figyelembe vegye a tartós és súlyos 
földrajzi és demográfiai hátrányokkal 
sújtott területek sajátos akadályait.

Or. en

Indokolás

A terhek megosztásának tükröznie kell a Közösség gazdasági, szociális és területi kohézióra
vonatkozó célkitűzéseit.
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Módosítás 72
Herbert Reul

Határozatra irányuló javaslat
4 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 előrehozhatják
a következő évről az üvegházhatású gázok 
kibocsátásával kapcsolatban a (2) 
bekezdésben meghatározott kvótáik 5%-
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 
tagállamra, amely az átruházott 
mennyiséget felhasználhatja az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási 
határértékeknek való megfelelés 
érdekében azon év vonatkozásában, 
amelyben a kibocsátási kvóta fennmaradó 
mennyisége keletkezett.

Or. de

Indokolás

Lásd: a preambulumbekezdések módosításainak megfelelő indokolásai.

Módosítás 73
Fiona Hall

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) 

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

bekezdésben meghatározott kvótáik 1%-
ának megfelelő mennyiséget. Amennyiben 
egy adott tagállam nem használja fel éves 
kibocsátási kvótáját, a fennmaradó 
mennyiséget átviheti a következő évre.

Or. en

Indokolás

Több tagállam számára a 2%-os érték csökkentési kötelezettségük nagyobb részét jelentené,
és ezzel veszélyeztethetné a valóban lineáris csökkentést. Ehelyett az 1%-os maximális 
mennyiség használata nagyobb bizonyosságot nyújt abban a tekintetben, hogy a tagállamok 
kibocsátása lefelé mutató görbét formáz.

Módosítás 74
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha valamely tagállam kibocsátásai a 
(2) bekezdésben meghatározott határérték 
felettiek, ennek a tagállamnak 
kompenzálnia kell az alulteljesítést a 
következő évben az előző évi 
többletkibocsátásnak kötelező jelleggel 
1,3-mal mint kiegészítő éghajlat-
mérséklési tényezővel való 
megszorzásával. Ha a tagállam 
kibocsátása a (2) bekezdésben 
meghatározott határérték alatti, 
lehetősége nyílik többlet-
kibocsátáscsökkentési egységeinek a 
következő évre történő átvitelére.

Or. en

Indokolás

Mivel a kibocsátáscsökkentés teljes összege számít az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, 
önmagukban a bírságok nem elégségesek. A Bizottságnak ugyanazt az 1,3-as korrekciós 
tényezőt kell használnia, mint amely a Kiotói Jegyzőkönyv megfelelési rendszerében is 
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használatos.

Módosítás 75
András Gyürk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) bekezdés (új).
A tagállamok biztosítják, hogy a 2008–
2012-es időszakban a Kiotói 
Jegyzőkönyvnek megfelelő módon, illetve 
amennyiben az éghajlatváltozásról szóló 
új nemzetközi megállapodás létrejötte 
késedelmet szenvedne, annak 
hatálybalépéséig a 
projekttevékenységekből származó 
kibocsátás-csökkentés, a Kiotói 
Jegyzőkönyv 17. cikke keretében, továbbá 
annak 3. cikke szerint más tagállamtól a 
fel nem használt éves kibocsátási kvótája 
terhére átvett kvóta kiegészítő jellegű a 
tagállamok nemzeti intézkedéseihez 
képest.

Or. hu

Indokolás

A Kiotói Jegyzőkönyv a rugalmassági mechanizmusok kiegészítő jellegét rögzíti a nemzeti 
intézkedések meghatározó jelentősége mellett. Azért, hogy ne alakuljon ki olyan helyzet, 
melynek révén a tagállamok nem tudnak megfelelni a később hatályba lépő 
kötelezettségeknek, indokolt a rugalmassági intézkedések kiegészítő jellegét rögzíteni a 
határozatban.
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Módosítás 76
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A 2003/87/EK irányelv hatálya alá 
nem tartozó ágazatokból eredő közösségi 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
2020 után egy olyan pályán folytatódik, 
amely 2050-re elvezet az 1990. évi
szintekhez viszonyított legalább 80%-os 
teljes csökkentéshez, az Európai Unión 
belül a fosszilis tüzelőanyagokból 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
teljes felszámolásának végső céljával. A 
Bizottság 2011-re megvizsgálja, hogy 
helyénvaló-e egy további időszakra 
közösségi csökkentési célkitűzés 
megkülönböztetése, egyébként a 
tagállamoknak kell biztosítaniuk az e 
határozat hatálya alá tartozó 
kibocsátásaik egy egységes csökkentési 
tényezővel történő éves csökkenését.

Or. en

Indokolás

Ha az EU célja a 2 fokos célkitűzés betartása, kibocsátásait már most egy hosszabb távú 
görbére kell helyeznie. A környezetvédelmi miniszteri összetételben ülésező Tanács már most 
jelezte, hogy 2050-re 80%-kal kell csökkenteni az EU kibocsátásait.

Módosítás 77
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Az EU-n belüli energiafogyasztás 
2020-ra 20%-kal való csökkentése 
lehetőségének megvalósítása esetére 
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kötelezővé válik a tagállamokra az 
eEnergiahatékonysági cselekvési terv: A 
lehetőségek kihasználása című,
COM(2006)545 közleményben szereplő 
indikatív célkitűzés 
A Bizottság legkésőbb 2009-ben javaslatot
tesz az ezt célzó intézkedésekre

Or. en

Indokolás

Az energiamegőrzés a legköltséghatékonyabb módja az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek, 
mégis az EU által meghatározott hatékonysági célkitűzés az egyetlen olyan 2020-as 
célkitűzés, amely jogilag nem kötelező. Az ágazaton belül Európa lehetőségei 
megvalósításának kell az első lépésnek lennie a stabil atmoszféra, az EU gazdaságának 
érdekei és polgárainak jóléte irányában. Az energiahatékonysági célkitűzés jogilag kötelező 
célkitűzéssé alakítása az egyetlen módja annak, hogy biztosítsuk az erre való összpontosítást.

Módosítás 78
Gunnar Hökmark

Határozatra irányuló javaslat
143 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Minden tagállam átadhatja a 3. cikk 
(1) és (2) bekezdése szerint engedélyezett, 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási 
jogosultságának egy részét másik 
tagállam részére. Az átvevő tagállam a 
kibocsátási jogosultságot a 3. cikk szerinti 
kötelezettségei teljesítésére használhatja 
fel.

Or. en
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Módosítás 79
Dragoş Florin David

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.

Or. en

Módosítás 80
Miloslav Ransdorf

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a - c pont

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 
bármelyik tagállam által jóváhagyott 
projekttípusokból származó és 2012. 
december 31-ig végrehajtott 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatban 
adtak ki;

b) A 2013. január 1-jétől végrehajtott 
projektekből származó
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 
projektekből származó
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatban 
kiadott hitelesített kibocsátáscsökkentők 
(CER), amelyeket a 2003/87/EK irányelv 
értelmében a 2008–2012-es időszakra 
bármelyik tagállam jóváhagyott

c) A legkevésbé fejlett országokban 
végrehajtott kibocsátáscsökkentő 
projektekből eredő kibocsátáscsökkentés 
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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;

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozás szempontjából annak nincs jelentősége, hogy az éghajlati cselekvésre az 
EU-n belül vagy másutt kerül-e sor. Az éghajlati cselekvés az egész világra kiterjedő kihívás 
és felelősség. Így valamennyi országot, ágazatot és üvegházhatást okozó gázt – lehetőség 
szerint – egyetlen éghajlati intézkedési rendszerbe kell integrálni, még akkor is, ha ideális 
megoldás ezzel sem érhető el. Ennek mérséklő hatása lesz a CO2- / villamosenergia–árakra, 
ilyen módon javul az ágazat versenyképessége.

Módosítás 81
Dragoş Florin David

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

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 2012. december 31-ig 
végrehajtott kibocsátáscsökkentéssel 
kapcsolatban adtak ki;

Or. en
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Módosítás 82
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

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 
tagállamok mindegyike által jóváhagyott 
megújulóenergia- és kereslet oldali
hatékonysági projekttípusokból származó 
és 2012. december 31-ig végrehajtott 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatban 
adtak ki, a nagy vízerőműprojektek 
kizárásával;

Or. en

Indokolás

Összeegyeztethetetlen lenne az olyan ágazatokban történő kiegyenlítés megengedése, 
amelyeknél fennáll a szénelszivárgás veszélye. A CDM-beruházásokból származó jóváírások 
ezen ágazatokban való elismerése ténylegesen a szénelszivárgást előmozdító pénzügyi 
ösztönzőket jelenthet. A megújuló energia és a kereslet oldali hatékonysági projektek
garantáltan nem jelentik az EU ipari tevékenységeinek kivitelét.

Módosítás 83
Dragoş Florin David

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A 2013. január 1-jétől végrehajtott 
projektekből származó
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 

b) A 2013. január 1-jétől végrehajtott 
projektekből származó
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatban 
kiadott hitelesített kibocsátáscsökkentők 
(CER), amelyeket 2008 és 2012 között 
jegyeztek be.
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időszakra a tagállamok mindegyike 
jóváhagyott;

Or. en

Módosítás 84
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A 2013. január 1-jétől végrehajtott 
projektekből származó
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 
projektekből származó megújulóenergia-
és kereslet oldali hatékonysági 
projektekből származó 
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, a nagy vízerőműprojektekből
származó CER-ek kizárásával;

Or. en

Indokolás

Összeegyeztethetetlen lenne az olyan ágazatokban történő kiegyenlítés megengedése, 
amelyeknél fennáll a szénelszivárgás veszélye. A CDM-beruházásokból származó jóváírások 
ezen ágazatokban való elismerése ténylegesen a szénelszivárgást előmozdító pénzügyi 
ösztönzőket jelenthet. A megújuló energia és a kereslet oldali hatékonysági projektek 
garantáltan nem jelentik az EU ipari tevékenységeinek kivitelét.
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Módosítás 85
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
megújulóenergia- és kereslet oldali
hatékonysági 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, a 
nagy vízerőműprojektekből származó 
CER-ek kizárásával. Mindezek 2020-ig, 
illetve ha ennél az időpontnál korábban 
létrejön, a Közösséggel kötött 
megállapodás ratifikálásáig használhatók 
fel;

Or. en

Indokolás

Összeegyeztethetetlen lenne az olyan ágazatokban történő kiegyenlítés megengedése, 
amelyeknél fennáll a szénelszivárgás veszélye. A CDM-beruházásokból származó jóváírások 
ezen ágazatokban való elismerése ténylegesen a szénelszivárgást előmozdító pénzügyi 
ösztönzőket jelenthet. A megújuló energia és a kereslet oldali hatékonysági projektek 
garantáltan nem jelentik az EU ipari tevékenységeinek kivitelét.

Módosítás 86
Dragoş Florin David

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A legkevésbé fejlett országokban 
végrehajtott kibocsátáscsökkentő 
projektekből eredő kibocsátáscsökkentés 

c) A legkevésbé fejlett országokban 
végrehajtott kibocsátáscsökkentő 
projektekből eredő kibocsátáscsökkentés 
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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;

nyomán kiadott hitelesített 
kibocsátáscsökkentők (CER) azon 
projekttípusok vonatkozásában. Mindezek 
2020-ig, illetve ha ennél az időpontnál 
korábban létrejön, a Közösséggel kötött 
megállapodás ratifikálásáig használhatók 
fel;

Or. en

Módosítás 87
Nikolaos Vakalis

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feladata biztosítani, hogy a 
kibocsátási egységek megvásárlására 
vonatkozó politikáik a projektek lehető 
legegyenletesebb földrajzi eloszlását 
eredményezzék és hozzájáruljanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez.

A tagállamok feladata biztosítani, hogy a 
kibocsátási egységek megvásárlására 
vonatkozó politikáik a projektek lehető 
legegyenletesebb földrajzi eloszlását 
eredményezzék, és nagymértékben 
hozzájáruljanak az éghajlatváltozással 
kapcsolatos jövőbeni nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez, és hogy a
kibocsátási egységek eleget tegyenek a 
szigorú környezeti és szociális 
kritériumoknak, valamint az 
addicionalitás kritériumának, a az 
„aranyszabálynak” és a hasonló 
nemzetközi szabványoknak megfelelően.

Or. el

Indokolás

Szükséges biztosítani, hogy az ellentételezés addicionális és „valós” legyen, az érintett 
kibocsátási egységek felhasználása ténylegesen segítse a hazai kibocsátások csökkentését, 
azzal, hogy egyidejűleg lehetővé teszi a tagállamoknak azt, hogy megőrizzék az EU általános 
célkitűzése eléréséhez történő hozzájárulás rugalmasságának mértékét.
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Módosítás 88
Anni Podimata

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feladata biztosítani, hogy a 
kibocsátási egységek megvásárlására 
vonatkozó politikáik a projektek lehető 
legegyenletesebb földrajzi eloszlását 
eredményezzék és hozzájáruljanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez.

A tagállamok feladata biztosítani, hogy a 
kibocsátási egységek legalább 50%-át a 
legkevésbé fejlett országokból és 
kisszigetekből álló fejlődő államokból 
vásárolják annak érdekében, hogy a 
projektek lehető legegyenletesebb földrajzi 
eloszlását érjék el, és hozzájáruljanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez.

Or. en

Módosítás 89
Dragoş Florin David

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk –1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feladata biztosítani, hogy a 
kibocsátási egységek megvásárlására 
vonatkozó politikáik a projektek lehető 
legegyenletesebb földrajzi eloszlását 
eredményezzék és hozzájáruljanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a kibocsátási egységek megvásárlására 
vonatkozó politikáik a projektek lehető 
legegyenletesebb földrajzi eloszlását 
eredményezzék és hozzájáruljanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 56/76 AM\732191HU.doc

HU

Módosítás 90
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feladata biztosítani, hogy a 
kibocsátási egységek megvásárlására 
vonatkozó politikáik a projektek lehető 
legegyenletesebb földrajzi eloszlását 
eredményezzék és hozzájáruljanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a kibocsátási egységek megvásárlására 
vonatkozó politikáik a projektek lehető 
legegyenletesebb földrajzi eloszlását 
eredményezzék és hozzájáruljanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez.

Or. ro

Indokolás

Az egyértelműség és a pontosítás érdekében.

Módosítás 91
Miloslav Ransdorf

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozás szempontjából annak nincs jelentősége, hogy az éghajlati cselekvésre az 
EU-n belül vagy másutt kerül-e sor. Az éghajlati cselekvés az egész világra kiterjedő kihívás 
és felelősség. Így valamennyi országot, ágazatot és üvegházhatást okozó gázt – lehetőség 
szerint – egyetlen éghajlati intézkedési rendszerbe kell integrálni, még akkor is, ha ideális 
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megoldás ezzel sem érhető el. Ennek mérséklő hatása lesz a CO2- / villamosenergia–árakra, 
ilyen módon javul az ágazat versenyképessége.

Módosítás 92
Dragoş Florin David

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 kizárólag a 
megállapodást ratifikáló harmadik 
országok hitelesített kibocsátáscsökkentőit 
(CER) és kibocsátáscsökkentési egységeit 
(ERU) használhatják fel.

Or. en

Módosítás 93
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 kizárólag a 
megállapodást ratifikáló harmadik 
országok hitelesített kibocsátáscsökkentőit 
és kibocsátáscsökkentő egységeit (CER)
használhatják fel.

Or. ro

Indokolás

Számításba kell venni úgy az ERU-t, mint a CER-t.
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Módosítás 94
Miloslav Ransdorf

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

A tagországok e mennyiség fel nem 
használt részét átruházhatják más 
tagországokra.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozás szempontjából annak nincs jelentősége, hogy az éghajlati cselekvésre az 
EU-n belül vagy másutt kerül-e sor. Az éghajlati cselekvés az egész világra kiterjedő kihívás 
és felelősség. Így valamennyi országot, ágazatot és üvegházhatást okozó gázt – lehetőség 
szerint – egyetlen éghajlati intézkedési rendszerbe kell integrálni, még akkor is, ha ideális 
megoldás ezzel sem érhető el. Ennek mérséklő hatása lesz a CO2- / villamosenergia–árakra, 
ilyen módon javul az ágazat versenyképessége.

Módosítás 95
Herbert Reul

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk –4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

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 
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2005-ben megállapított mennyiségének 
3%-át.

1990-ben megállapított mennyiségének 
10%-át.

Or. de

Indokolás

Lásd: a 13. preambulumbekezdés módosításának indokolása.

Módosítás 96
Robert Goebbels

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

Or. fr

Indokolás

A (13) preambulumbekezdésre vonatkozó 5. módosítással való konzisztencia érdekében.

Módosítás 97
Adina-Ioana Vălean

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyes tagállamokban a kibocsátási 
egységek (1), (2) és (3) bekezdésnek 
megfelelő felhasználása éves szinten nem 

4. Az egyes tagállamokban a kibocsátási 
egységek (1), (2) és (3) bekezdésnek 
megfelelő felhasználása éves szinten nem 

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 60/76 AM\732191HU.doc

HU

haladja meg az egyes tagállamokban a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó forrásokból származó kibocsátások 
2005-ben megállapított mennyiségének 
3%-át. A tagországok e mennyiség fel nem 
használt részét átruházhatják más 
tagországokra

haladja meg az egyes tagállamokban a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó forrásokból származó kibocsátások 
1990-ben megállapított mennyiségének 
3%-át. A tagországok e mennyiség fel nem 
használt részét átruházhatják más 
tagországokra

Or. en

Indokolás

A tagállamok közötti nagyobb egyenlőség biztosításához és az 1990-2005 között jelentős 
kibocsátáscsökkentést elérő tagállamok erőfeszítéseinek elismerését érdekében alapvető, hogy 
az 1990-as évet vegyük bázisévnek. Ez megfelelne az Európai Tanács ajánlásainak is, amely a 
új tehervállalási rendszerre szólított fel a tagállamok múltbeli eredményeinek elismerésére és 
figyelembe vételére. A Kiotói Jegyzőkönyv keretrendszerében is az 1990. évi évet használják 
bázisévnek, de az EU ugyanezt teszi a kibocsátáscsökkentési célkitűzések megállapításakor.

Módosítás 98
Robert Goebbels

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagországok e mennyiség fel nem 
használt részét átruházhatják más 
tagországokra.

A tagországok e mennyiség fel nem 
használt részét átruházhatják más 
tagországokra, vagy átvihetik a következő 
évre. Azokban a tagállamokban, 
amelyekben jelentős a nemzetközi közúti 
átmenő forgalom, az éves kvótahasználat 
megduplázható. A Bizottság objektív 
szabályokat javasol annak 
meghatározásához, hogy milyen szintű 
nemzetközi közúti átmenő forgalomtól 
kezdődően használhatják e további 
kvótákat az érintett tagállamok. E 
szabályokat a 9. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően hozzák meg.

Or. fr
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Indokolás

Egyes tagállamoknak nagyon nagy nemzetközi közúti átmenő forgalmat kell elviselniük, ami 
elnehezíti ezen államok CO2-kibocsátási mérlegeit, miközben a szabad mozgás elve nem hagy 
nekik semmilyen választást. Ezen államoknak rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, hogy 
további kvóták megvásárlásával kompenzálhassák az átmenő tehergépkocsik és 
személygépkocsik által okozott kibocsátásokat.

Módosítás 99
Adina-Ioana Vălean

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok csak olyan 
energiahatékonysági és kereslet oldali
hatékonysági projektekből származó 
projektjóváírásokat fognak felhasználni, 
amelyek megfelelnek a projektek 
addicionalitását , illetve fenntartható 
fejlődéshez való hozzájárulását garantáló, 
magas szintű minőségi kritériumoknak. A 
minőségi kritériumoknak legalább az 
aranystandardnak vagy ezzel egyenértékű 
kritériumnak kell megfelelniük. Csak a 10 
MW alatti vízerőműprojektekből származó 
jóváírásokat szabad megengedni és csak 
akkor, ha azok megfelelnek a Völgyzáró 
Gátak Világbizottsága kritériumainak.

Or. en

Indokolás

Az aranyszabályt lehetne használni a CDM-ek minőségi szabványaként, mivel ez egy 
független, átlátható, nemzetközileg elismert szervezeti viszonyítási pont a minőségi projektek 
tekintetében. A szabvány a megújuló energia és végfelhasználói hatékonysági projektekre 
korlátozódik, ami megköveteli, hogy a projektek kövessék az UNFCCC addicionalitási 
tesztjének konzervatív értelmezését.

Mivel a nagy vízerőműprojektek gyakran romboló társadalmi és környezeti hatásokat vonnak 
maguk után, a Völgyzáró Gátak Világbizottsága által javasolt kritériumokat kell használni e 
hatások megelőzésére.
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Módosítás 100
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok csak olyan 
energiahatékonysági és kereslet oldali
hatékonysági projektekből származó 
projektjóváírásokat fognak felhasználni, 
amelyek megfelelnek a projektek 
addicionalitását, illetve fenntartható 
fejlődéshez való hozzájárulását garantáló, 
magas szintű minőségi kritériumoknak. A 
minőségi kritériumoknak legalább az 
aranystandardnak vagy ezzel egyenértékű 
kritériumnak kell megfelelniük. Csak a 10 
MW alatti vízerőműprojektekből származó 
jóváírásokat szabad megengedni és csak 
akkor, ha azok megfelelnek a Völgyzáró 
Gátak Világbizottsága kritériumainak.

Or. en

Indokolás

Az aranyszabály független, átlátható, nemzetközileg elismert szervezeti viszonyítási pont a 
minőségi projektek tekintetében. A szabvány a megújuló energia és végfelhasználói
hatékonysági projektekre korlátozódik, ami megköveteli, hogy a projektek kövessék az 
UNFCCC addicionalitási tesztjének konzervatív értelmezését. Ugyancsak megköveteli annak 
az UNFCCC által akkreditált, független harmadik fél általi tanúsítását, hogy a project valódi 
hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez, beleértve a társadalmi előnyök juttatását.

Módosítás 101
Adina-Ioana Vălean

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 

(1) A tagállamok a következő év március 
31-ig jelentést tesznek a nem a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó 
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foglaltak végrehajtásából fakadó éves 
kibocsátások szintjéről, valamint a 
kibocsátási egységek 4. cikk szerinti 
felhasználásáról.

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 Bizottságra a 2004/280/EK határozat 
értelmében fennálló nyomon követési és 
beszámolási követelmények módosítása 
tekintetében hatáskört ruháznak, a 
határozat alkalmazásából leszűrt 
tapasztalatokra figyelemmel. A Bizottság a 
jelentések beadása esedékességét követő 
hónap, április vége előtt ellenőrzi a 
jelentéseket.

Or. en

Indokolás

A megbízható és független, évente és időben történő figyelemmel kísérést valamennyi 
tagállamban alkalmazni kell. A Bizottság javaslatában nem egyértelmű e fontos vonatkozás 
meghatározása és ezért azt kifejezettebbé kell tenni. Az éves kibocsátáscsökkentés 
biztosításához éves és időben történő beszámolás szükséges. A határozatnak lehetővé kell 
tennie a Bizottság számára annak időben történő értékelését, hogy a tagállam betartotta-e a 
határozatot. Ennél fogva a pontos és időben történő beszámolásnak kötelezőnek kell lennie.

Módosítás 102
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk –2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2013. évre vonatkozó kibocsátási 
jelentésektől kezdődően az értékeléseknek
kétévente előrejelzést is kell tartalmazniuk 
arról, hogy milyen mértékű előrehaladás 
várható a Közösségen belül és a 
tagállamokban az e határozat alapján 
fennálló kötelezettségek teljesítésének 
terén. A tagállamok 2016. július 1-je előtt 
jelentésben tájékoztatnak a várható 
haladásról.

A 2013. évre vonatkozó kibocsátási 
jelentésektől kezdődően az értékeléseknek 
évente előrejelzést is kell tartalmazniuk 
arról, hogy milyen mértékű előrehaladás 
várható a Közösségen belül és a 
tagállamokban az e határozat alapján 
fennálló kötelezettségek teljesítésének 
terén. A tagállamok 2014. július 1-je előtt 
és azt követően minden évben jelentésben 
tájékoztatnak a várható haladásról.
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Or. en

Indokolás

A határozatnak szorosabb határidőket kell bevezetnie a tagállamok határozat végrehajtása 
terén elért előrehaladásának értékelésére, a javasolt időpontnál korábban és éves alapon.

Módosítás 103
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Jelentés a kötelezettségvállalások 
végrehajtását támogató közösségi 

intézkedésekről
(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 tagállamokban az 
energiahatékonysági fejlesztést illetően 
elért előrehaladás;
b) a fehér tanúsítványokról szóló irányelv 
helyénvaló voltára vonatkozó, a 
2006/32/EK irányelv 4. cikke (5) 
bekezdésében foglalt vizsgálat 
eredményét; 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 
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vonatkozó részletes javaslatokat annak 
biztosítása céljából, hogy az összes új 
lakóépület és üzleti célú ingatlan 2020-ra 
„nulla szén-dioxid-kibocsátású” legyen;
d) az EU ágazati politikáinak a Közösség 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 
gyakorolt hatása és az e politikákhoz 
kapcsolódó kibocsátáscsökkentési 
potenciál;
(2) A Bizottság ezt a jelentést 2009-
szeptember 1-jéig nyújtja be az Európai 
parlamentnek és a Tanácsnak. A 
Bizottság 2010. június 30-ig megfelelő 
jogalkotási javaslatokat nyújt be annak 
biztosítására, hogy a Közösség 2020-as 
energiahatékonysági célkitűzése 
teljesüljön, és hogy más közösségi 
politikák is megfelelően hozzájáruljanak 
az éghajlatváltozási politikai célkitűzések 
eléréséhez.

Or. en

Indokolás

A módosítás az előadó 17. módosítására épít, kiegészítve azt az Európai Tanács 2007. 
márciusi, a Közösség energiahatékonyságának 2020-ra 20%-kal történő javítására vonatkozó 
célkitűzésének kötelező jogszabállyal történő végrehajtását és elérését biztosító 
rendelkezésekkel.

Módosítás 104
Adina-Ioana Vălean

Határozatra irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A közösségi intézkedések hatása a 

tagállamok átfogó közösségi 
célkitűzésekhez tett 

kötelezettségvállalásaira
(1) Amennyiben a javasolt közösségi 
politikák jelentős hatást fejthetnek ki az 
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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.
(2) A Bizottság 2010. december 31-ig, és 
azt követően háromévente jelentést készít 
az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentését célzó 
közösségi politikák és intézkedések által a 
Közösség és az egyes tagállamok e 
határozat rendelkezéseivel összhangban 
történő üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
korlátozását célzó erőfeszítéseire 
gyakorolt hatásáról.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozási intézkedések jelenlegi és jövőbeli uniós szakpolitikákba történő 
integrálása alapvető fontosságú az uniós szintű fellépés egységességének és 
eredményességének biztosításában. Az éghajlatváltozás horizontális kérdéssé nőtte ki magát,
és ezt ekként is kell kezelni. Ezért szükséges a Közösség szakpolitikáinak Közösség és az egyes 
tagállamok által az üvegázhatású gázok kibocsátása terén felvállalt erőfeszítésekre gyakorolt 
hatásának rendszeres értékelése.

Módosítás 105
András Gyürk

Határozatra irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Új közösségi pénzalap az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású és az energiahatékony 
technológiák számára

(1) A közösségi rendszer 2003/87/EGK 
irányelv 10. cikkében meghatározott 
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egységeinek árverésre bocsátásából 
keletkező bevételek egy részét egy 
elkülönített pénzalapba kell fektetni az 
alábbi célokra:
a) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák és az energiahatékonysági 
intézkedések támogatása és megvalósítása 
a lakóépületekben és a közösségi 
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.

Or. hu

Indokolás

Támogatandó célkitűzés az ETS-bevételek egy részének pénzalapba fektetése. Az így létrejövő 
alapból a pénzügyi célú épületek helyett elsősorban a közösségi célú épületek 
energiahatékonysági beruházásait célszerű támogatni.

Módosítás 106
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. cikk
Megfelelési mechanizmus

(1) Amennyiben valamely tagállam nem a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó 
forrásokból származó üvegházhatásúgáz-
kibocsátása túllépi az e határozat 3. 
cikkében meghatározott éves 
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üvegházhatásúgáz-kibocsátást, a tagállam 
a 2003/87/EK irányelv 16. cikkében 
meghatározott összegű bírságot fizet. A 
többletkibocsátás miatti bírságokból 
származó bevételeket az éghajlatváltozás 
mérséklését célzó intézkedések 
finanszírozását szolgáló közösségi alapba 
kell befizetni.
(2) A Bizottság intézkedéseket fogad el az 
(1) bekezdésben említett közösségi alap 
létrehozására. Az ezen határozat nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
vonatkozó ezen intézkedéseket a 9. cikk 
(2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
(3) Az (1) bekezdésen túlmenően azt a 
tonnamennyiséget, amellyel a tagállam a 
széndioxid-kibocsátási határértéket 
túllépte, le kell vonni a tagállamnak a 
2003/87/EK irányelv 10. cikkének (2) 
bekezdése szerinti későbbiekben árverésen 
juttatott kvótából.

Or. en

Indokolás

A módosítás az előadó 17. módosítására épít, kiegészítve azt az Európai Tanács 2007. 
márciusi, a Közösség energiahatékonyságának 2020-ra 20%-kal történő javítására vonatkozó 
célkitűzésének kötelező jogszabállyal történő végrehajtását és elérését biztosító 
rendelkezésekkel.

Módosítás 107
Nikolaos Vakalis

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Közösség éghajlatváltozással 
kapcsolatos nemzetközi megállapodásának 
létrejöttekör, amely a 3. cikkben 

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

foglaltaknál nagyobb mértékű kötelező 
csökkentést eredményez, a Bizottság 
javaslatot nyújt be az Európai Tanácsnak 
és a Parlamentnek e határozat 
módosítására.

(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 
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.
(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.

A tagállamok növelhetik azoknak a 4. cikk 
(4) bekezdésében említett 
kibocsátáscsökkentési egységeknek a 
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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.

A tagországok e mennyiség fel nem 
használt részét átruházhatják más 
tagországokra.

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..

Or. el

Justification

A Közösség éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi megállapodásának létrejötte után 
szükséges e határozat módosítása annak érdekében, hogy az figyelembe vegye az új tényeket.

Módosítás 108
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok növelhetik azoknak a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett 
kibocsátáscsökkentési egységeknek a 
felhasználását, amelyek az (1) 

törölve
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bekezdésben említett és az (5) bekezdés 
szerinti megállapodást ratifikáló 
harmadik országokból származnak a (2) 
bekezdésnek megfelelően végrehajtott 
további csökkentés legfeljebb 50%-ának 
erejéig.
A tagországok e mennyiség fel nem 
használt részét átruházhatják más 
tagországokra.

Or. en

Indokolás

A projektjóváírások felhasználását a 3. cikkben meghatározott hazai csökkentési 
erőfeszítésekhez hozzá kell adni, nem pedig azok helyébe kell léptetni. A 2020 után szükséges 
sokkal magasabb üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéshez kellő technológiai innováció 
biztosítása céljából az EU-nak példával kell elöljárnia a felemelkedő országok zöld 
fejlődésének megfelelő ösztönzésében. A tagállamok számára a jóváírások átadásának 
megengedése visszafogná az innovációt.

Módosítás 109
András Gyürk

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
A 2003/87/EK irányelv hatályának 

kiterjesztése
A határozat 3. cikkében meghatározott 
kibocsátás maximális mennyiségét a 
2003/87/EK irányelv 11. cikke értelmében 
az üvegházhatású gázok kibocsátásával 
kapcsolatban kiadott kvótának 
megfelelően kell módosítani, amely a 
2003/87/EK irányelvnek megfelelően a 
2008–2012-es időszakra vonatkozó 
nemzeti kiosztási tervek végső bizottsági 
jóváhagyását követően az irányelvben 
meghatározott források terjedelmének 
módosításából ered. A Bizottság közzéteszi 
a módosított mennyiségi adatokat.
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Or. en

Indokolás

Mivel a határozat hatálya a mai kiegészítő jelleggel szemben kiterjed az ETS-re, nem lesz 
szükség kiigazítási mechanizmusra az ETS alapján történő emelkedés figyelembe vételére, 
mivel az semmiféle módon nem fogja befolyásolni a nemzeti célmennyiségeket.

Módosítás 110
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
Article 10

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságnak jelentésben kell értékelnie 
az ebben a határozatban foglaltak 
végrehajtását. A Bizottság a jelentését a 
megfelelő javaslatokkal együtt 2016. 
október 31-ig megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottságnak évente jelentésben kell 
értékelnie az ebben a határozatban 
foglaltak végrehajtását. A Bizottság a 
jelentését a megfelelő javaslatokkal együtt 
minden év október 31-ig megküldi az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A határozatnak szorosabb határidőket kell bevezetnie a tagállamok határozat végrehajtása 
terén elért előrehaladásának értékelésére, a javasolt időpontnál korábban és éves alapon.

Módosítás 111
Adam Gierek

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A melléklet törölve

Or. pl
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Indokolás

A 3. cikk új szövege miatt a tagországok CO2-kibocsátási kvótáit tartalmazó mellékletet 
törölni kell.

Módosítás 112
Herbert Reul

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 oszlop – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes tagállamokban az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának 2020-ra előirányzott 
határértékei a 2003/87/EK irányelv hatálya 
alá nem tartozó források 2005-ös
kibocsátási szintjeihez viszonyítva

Az egyes tagállamokban az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának 2020-ra előirányzott 
határértékei a 2003/87/EK irányelv hatálya 
alá nem tartozó források 1990. évi
kibocsátási szintjeihez viszonyítva

(Az értékek újraszámítására van szükség.)

Or. de

Indokolás

A bázisév legyen 1990 – ennek megfelelően felhívjuk a Bizottságot, hogy számítsa újra az 
értékeket.

Módosítás 113
András Gyürk

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Az egyes tagállamokban 
az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 2020-ra 

előirányzott határértékei a 
2003/87/EK irányelv 

hatálya alá nem tartozó 
források 2005-ös 

A 3. cikk alkalmazása 
nyomán 2020-ban 

megvalósuló kibocsátás az 
egyes tagállamokban

(a CO2 egyenérték 
tonnájában kifejezve)
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kibocsátási szintjeihez 
viszonyítva

Belgium -15% 70954356
Bulgária 20% 35161279

Cseh Köztársaság 9% 68739717
Dánia -20% 29868050

Németország -14% 438917769
Észtország 11% 8886125

Írország -20% 37916451
Görögország -4% 64052250

Spanyolország -10% 219018864
Franciaország -14% 354448112
Olaszország -13% 305319498

Ciprus -5% 4633210
Lettország 17% 9386920
Litvánia 15% 18429024

Luxemburg -20% 8522041
Magyarország 10% 58024562

Málta 5% 1532621
Hollandia -16% 107302767
Ausztria -16% 49842602

Lengyelország 14% 216592037
Portugália 1% 48417146
Románia 19% 98477458
Szlovénia 4% 12135860
Szlovákia 13% 23553300
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Finnország -16% 29742510
Svédország -17% 37266379

Egyesült Királyság -16% 310387829

Módosítás

A 3. cikk alkalmazása 
nyomán 2020-ban 

megvalósuló kibocsátás az 
egyes tagállamokban

(a CO2 egyenérték 
tonnájában kifejezve)

(ETS + nem ETS 
ágazatok)

Tagállami 
üvegházhatásúgáz-

kibocsátási határértékek a 
Kiotói Jegyzőkönyv 
szerinti célkitűzéssel 

összevetve

(ETS + nem ETS 
ágazatok)

Belgium 110 535 -18%
Bulgária 100 043 -18%

Cseh Köztársaság 146 541 -18%
Dánia 45 402 -18%

Németország 798 368 -18%
Észtország 32 155 -18%

Írország 51 526 -18%
Görögország 109 662 -18%

Spanyolország 273 256 -18%
Franciaország 462 419 -18%
Olaszország 396 270 -18%

Ciprus -18%
Lettország 19 546 -18%
Litvánia 32 278 -18%
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Luxemburg 7 774 -18%
Magyarország 88 948 -18%

Málta -18%
Hollandia 164 207 -18%
Ausztria 56 394 -18%

Lengyelország 434 302 -18%
Portugália 62 638 -18%
Románia 213 093 -18%
Szlovénia 15 355 -18%
Szlovákia 54 355 -18%
Finnország 58 223 -18%
Svédország 61 531 -18%

Egyesült Királyság 559 581 -18%

Or. en

Indokolás

A javaslat értelmében a Bizottság javaslata szerint 2020-ra kitűzött célkitűzés eléréséhez 
minden tagállam részéről a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti célkitűzés 18%-os általános 
csökkentése lenne szükséges. Az ETS ugyanaz maradna, mint amit a bizottsági javaslat 
meghatározott – COM(2008)0016 végleges - COD 2008/0013. Ciprus és Málta nem az I. 
melléklet hatálya alá tartozó ország és nem rendelkezik Kiotói Jegyzőkönyv szerinti 
célkitűzéssel. Adataikról ezért tárgyalásokat kell folytatni.

Adlib Express Watermark


	732191hu.doc

