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Módosítás 122
Konrad Szymański

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

Indokolás

Nincs szükség a projektekkel kapcsolatban a világszerte bevett rendszertől eltérő extra uniós 
hitelesítési eljárásra.

Módosítás 123
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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 Kiotói 
Jegyzőkönyvvel, illetve bármely azt követő 
nemzetközi megállapodásokkal 
összhangban jóváhagyott 
projekttípusokból származó és 2012. 
december 31-ig végrehajtott 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatban 
adtak ki.
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Or. en

Indokolás

Mivel a JI és CDM projektek tekintetében az EU által már jóváhagyott, nemzetközi 
egyetértéssel elfogadott hatályos eljárások állnak rendelkezésre, nincs szükség a tagállamok 
kiegészítő jóváhagyására.

Módosítás 124
Robert Goebbels

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 Kiotói Jegyzőkönyv 6. 
és 12. cikke és a Jegyzőkönyvön alapuló 
későbbi határozatok érdekében elfogadott 
szabályokkal és eljárásokkal összhangban
jóváhagyott projekttípusokból származó és 
2012. december 31-ig végrehajtott 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatban 
adtak ki;

Or. en

Indokolás

Egy, az „erőfeszítések megosztásával” kapcsolatos, a Tanács és a Parlament közti korai 
megállapodás elkészítése érdekében a jelen módosítást egy, a Tanács szintjén előterjesztett 
javaslat inspirálta.
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Módosítás 125
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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), az ideiglenes hitelesített 
kibocsátáscsökkentők (iCER), a tartós 
hitelesített kibocsátáscsökkentők (tCER)
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

Or. en

Módosítás 126
Roberto Musacchio

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, 
megújuló energiaforrásokkal és 
keresletoldali hatékonysággal kapcsolatos
projekttípusokból származó és 2012. 
december 31-ig végrehajtott 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatban 
adtak ki, kizárva a CER-eket a nagy 
vízenergia-projektekből;

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy a CER-ek egyértelműen kapcsolódjanak a megújuló energiaforrásokhoz.

Módosítás 127
Johannes Lebech

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
„Arany Standard” projekttípusokból 
származó és 2012. december 31-ig 
végrehajtott kibocsátáscsökkentéssel 
kapcsolatban adtak ki;

Or. en

Módosítás 128
Robert Goebbels

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(b) A hitelesített kibocsátáscsökkentők
(CER), amelyeket a Kiotói Jegyzőkönyv 6. 
és 12. cikke és a Jegyzőkönyvön alapuló 
későbbi határozatok érdekében elfogadott 
szabályokkal és eljárásokkal összhangban
jóváhagyott projekttípusokból származó és 
2013. január 1-tól végrehajtott 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatban 
adtak ki.

Or. en
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Indokolás

Egy, az „erőfeszítések megosztásával” kapcsolatos, a Tanács és a Parlament közti korai 
nmegállapodás elkészítése érdekében a jelen módosítást egy, a Tanács szintjén előterjesztett 
javaslat inspirálta.

Módosítás 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(b) A 2013. január 1-jétől végrehajtott 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatban 
kiadott hitelesített kibocsátáscsökkentők
(CER), amelyeket 2008 és 2012 között 
jegyeztek be azon projekttípusok 
vonatkozásában, amelyeket a Kiotói 
Jegyzőkönyvebn illetve bármely azt követő 
nemzetközi egyezményben elfogadott 
eljárásssal összhangban hagytak jóvá.

Or. en

Indokolás

Mivel a JI és CDM projektek tekintetében az EU által már jóváhagyott, nemzetközi 
egyetértéssel elfogadott hatályos eljárások állnak rendelkezésre, nincs szükség a tagállamok 
kiegészítő jóváhagyására.

Módosítás 130
Konrad Szymański

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) A 2013. január 1-jétől végrehajtott 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatban 
kiadott hitelesített kibocsátáscsökkentők
(CER), amelyeket 2008 és 2012 között

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

Or. en

Indokolás

Nincs szükség a projektekkel kapcsolatban a világszerte bevett rendszertől eltérő extra uniós 
hitelesítési eljárásra.

Módosítás 131
Roberto Musacchio

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a CER-ek egyértelműen kapcsolódjanak a megújuló energiaforrásokhoz.
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Módosítás 132
Johannes Lebech

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(b) A 2013. január 1-jétől végrehajtott
„Arany Standard” típusú 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;

Or. en

Módosítás 133
Robert Goebbels

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 
projektekből eredő kibocsátáscsökkentés 
nyomán kiadott hitelesített 
kibocsátáscsökkentők (CER), amelyeket a
Kiotói Jegyzőkönyv 6. és 12. cikke és a 
Jegyzőkönyvön alapuló későbbi 
határozatok érdekében elfogadott 
szabályokkal és eljárásokkal összhangban 
hagytak jóvá. Mindezek 2020-ig, illetve ha 
ennél az időpontnál korábban létrejön, a 
Közösséggel kötött megállapodás 
ratifikálásáig használhatók fel;

Or. en



PE409.586v01-00 10/59 AM\733292HU.doc

HU

Indokolás

Egy, az „erőfeszítések megosztásával” kapcsolatos, a Tanács és a Parlament közti korai 
megállapodás elkészítése érdekében a jelen módosítást egy, a Tanács szintjén előterjesztett 
javaslat inspirálta.

Módosítás 134
Konrad Szymański

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

Or. en

Indokolás

Nincs szükség a projektekkel kapcsolatban a világszerte bevett rendszertől eltérő extra uniós 
hitelesítési eljárásra.

Módosítás 135
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) A legkevésbé fejlett országokban (c) A legkevésbé fejlett országokban 



AM\733292HU.doc 11/59 PE409.586v01-00

HU

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;

végrehajtott kibocsátáscsökkentő 
projektekből eredő kibocsátáscsökkentés 
nyomán kiadott hitelesített 
kibocsátáscsökkentők (CER) azon 
projekttípusok vonatkozásában, amelyeket 
a Kiotói Jegyzőkönyvvel, illetve bármely 
azt követő nemzetközi egyezménnyel 
összhangban hagytak jóvá. Mindezek 
2020-ig, illetve ha ennél az időpontnál 
korábban létrejön, a Közösséggel kötött 
megállapodás ratifikálásáig használhatók 
fel;

Or. en

Indokolás

Mivel a JI és CDM projektek tekintetében az EU által már jóváhagyott, nemzetközi 
egyetértéssel elfogadott hatályos eljárások állnak rendelkezésre, nincs szükség a tagállamok 
kiegészítő jóváhagyására.

Módosítás 136
Roberto Musacchio

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
projektekből eredő kibocsátáscsökkentés 
nyomán kiadott hitelesített 
kibocsátáscsökkentők (CER) azon, 
megújuló energiaforrásokkal és 
keresletoldali hatékonysággal kapcsolatos
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, kivéve a nagy vízenergia-projektekből 
származó CER-eket;
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Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a CER-ek egyértelműen kapcsolódjanak a megújuló energiaforrásokhoz.

Módosítás 137
Johannes Lebech

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 „Arany Standard” típusú
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;

Or. en

Módosítás 138
Konrad Szymański

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 

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

Or. en

Indokolás

Nincs szükség a projektekkel kapcsolatban a világszerte bevett rendszertől eltérő extra uniós 
hitelesítési eljárásra.

Módosítás 139
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 hozzájáruljanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez.

Or. en

Módosítás 140
Evangelia Tzampazi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok csak olyan megújuló 
energia és végfelhasználási hatékonyság 
projektekből származó projektegységeket 
használhatnak fel, amelyek megfelelnek a 
projektek addicionalitását biztosító magas 
minőségi követelményeknek és 
hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez. 
A minőségi követelményeknek legalább az 
"Arany Standard" típusnak vagy azzal 
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egyenértékű más típusnak meg kell 
felelniük. 

Or. en

Indokolás

Az „Arany Standard” kizárólag megújuló energia a és végfelhasználó hatékonysági 
projektekre vonatkozik, és megköveteli, hogy a projektek az ENSZ Klímaváltozás 
Keretegyezmény hozzájárulás tesztjének konzervatív értelmezését kövessék. Szükség van 
továbbá egy ENSZ Klímaváltozás Keretegyezmény szerint akkreditált független harmadik 
féltől származó igazolásra, miszerint a projekt valóban hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, 
ideértve a társadalmi haszonról való gondoskodást is. 

Módosítás 141
Johannes Lebech

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az (1) bekezdésben foglaltakon túl és 
amennyiben az éghajlatváltozásról szóló 
nemzetközi megállapodás létrejötte 
késedelmet szenvedne, a tagállamok a 3. 
cikkben foglalt kötelezettségeik teljesítése 
érdekében további kibocsátási egységeket 
használhatnak fel az „Arany Standard” 
típusú projektekből származó kibocsátási 
egységekből.

Or. en
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Módosítás 142
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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), ideiglenes hitelesített 
kibocsátáscsökkentőit (iCER), tartós 
hitelesített kibocsátáscsökkentőit (tCER) 
és a kibocsátáscsökkentési egységeit 
(ERU) használhatják fel.

Or. en

Módosítás 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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.

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

Or. en

Indokolás

A CDM mellett más nemzetközi egyezmények elfogadása esetén a  vállalások közös 
végrehajtását célzó projektek folytatódnak 2012 után, és ennek következtében az ezen 
projektekból származó a kibocsátáscsökkentési egységekről (ERU) rendelkezni kell.
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Módosítás 144
Konrad Szymański

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 kibocstásácsökkentési egységeit 
(ERU) használhatják fel.

Or. en

Indokolás

A vállalások közös végrehajtási mechanizmusából származó egységek (ERU-k) 
felhasználását is lehetővé kell tenni. 

Módosítás 145
Johannes Lebech

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
országokban végrehajtott „Arany 
Standard” típusú projektekből származó
hitelesített kibocsátáscsökkentőket (CER) 
használhatják fel.

Or. en
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Módosítás 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender,

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
6%-át.

Or. en

Módosítás 147
Konrad Szymański

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
5%-át.

Or. en

Indokolás

A rugalmas mechanizmusból származó kibocsátási egységek százalékos szintjének 
korlátozása a kvóta 5%-ra növelését részesíti előnyben a célok megvalósítása 
rugalmasságának maximalizálása érdekében.
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Módosítás 148
Roberto Musacchio

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) 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 1%-át.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a fejlett országok a hazai kibocsátási szintjeiknek más tagállamokkal való 
kompenzálása vagy elcserélése nélkül járuljanak hozzá az előírt célok megvalósításához.

Módosítás 149
Erna Hennicot-Schoepges

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdések (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon tagállamok esetében, melyek 2020-ig 
több mint 10%-kal kötelesek csökkentetni 
üvegházhatású gázkibocsátásukat, a 3%-
os korlátozás az adott tagállam 
csökkentési kötelezettsége és -10% közti 
különbségnek megfelelő százalékponttal 
nő.
A tagállamok a fel nem használt 
kibocsátási egységeket továbbvihetik a 
következő évekre.

Or. en
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Indokolás

A Bizottság azonos egységfelhasználási korlátozást javasol minden tagállam esetében, tekintet 
nélkül azok kibocsátáscsökkentési céljaira. Így jobban megterhelné a magasabb célokkal 
rendelkező tagállamokat, amelyeknek mindenképpen többet kell tenniük a többieknél.

A fenti javaslat szerint a magasabb célkitűzésekkel terhelt tagállamok több egységet 
használhatnának fel a többieknél. Ez segítséget jelentene az érintett tagállamoknak az EU-ban 
felhasznált összes egység indokolatlan növelése nélkül.

Így elkerülhető, hogy a tagállamok az egységek elvesztésének elkerülése érdekében 
rákényszerüljenek az egységek adott évben történő felhasználásra. Ezáltal javulhat a 
kiválaszott projektek minősége. 

Módosítás 150
Roberto Musacchio

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a fejlett országok a hazai kibocsátási szintjeiknek más tagállamokkal való 
kompenzálása vagy elcserélése nélkül járuljanak hozzá az előírt célok megvalósításához.

Módosítás 151
Péter Olajos

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 aukción eladhatják más 
tagországoknak.
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Or. en

Indokolás

Mivel a tagállamokon belül is jelentős költséghatékony lehetőségek vannak a széndioxid-
kibocsátás csökkentésére, a harmadik országokbeli projektek támogatása mellett bátorítani 
kell az Unión belüli kereskedelmet, projekteket, és az átadást is. 

A fel nem használt mennyiség eladásának lehetősége vonzó, és jó motiváció a tagállamok 
számára. Emellett a rendszernek tisztességesnek kell lennie a vállalásaikat teljesítőkkel 
szemben is.

Módosítás 152
Linda McAvan

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. Amennyiben valamely 
tagállam éves egységfelhasználása nem 
éri el az (1) albekezdésben előírt 
mennyiséget, a tagállam a mennyiség fel 
nem használt részét továbbviheti a 
következő évekre.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak ahhoz, hogy célkitűzéseiket a lehető legköltséghatékonyabb módon érjék el, 
rendelkezniük kell megfelelő mozgástérrel mindaddig, amíg a környezetvédelmi integritás 
megmarad. Az időjárás következtében fellépő kiszámíthatatlan hőmérséklethez hasonló, előre 
nem látott feltételek eredményeképp jelentkező és nem előjelezhető kibocsátási csúcsok 
nehézségeket okozhatnak az éves célkitűzések elérése tekintetében. A 2013-2020-as 
időszakban a projektekből származó kibocsátási egységek tartalékolásának engedélyezése 
lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy a környezetvédelmi integritás veszélyeztetése 
nélkül reagáljanak az ilyesfajta előre nem látott körülményekre.
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Módosítás 153
Erna Hennicot-Schoepges

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. A tagállamok csak olyan megújuló 
energia és végfelhasználási hatékonyság 
projektekből származó projektegységeket
használhatnak fel, amelyek megfelelnek a 
projektek addicionalitását biztosító magas 
minőségi követelményeknek és 
hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez. 
A minőségi követelményeknek legalább az 
"Arany Standardnak" vagy azzal 
egyenértékű más típusnak meg kell 
felelniük. Csak a 10 MW alatti 
hidroelektromos projektekből származó 
kibocsátási egységek engedélyezhetőek, 
amennyiben megfelelnek a Gátak 
Világbizottsága követelményeinek.

Or. en

Indokolás

Több tanulmány is rámutatott a tényre, hogy a jelenlegi CDM projektek akár 40%-a 
valószínűleg nem képvisel hozzáadott értéket, és valószínűleg a CDM léte nélkül is 
megvalósultak volna. A projektek következtében a kibocsátás növekszik a fejlett országokban, 
és csökkenés helyett további szén-dioxid kibocsátó források jönnek létre. A nemzeti 
kötelezettségvállalásokkal indokolt projekteknek meg kell felelniük az „Arany Standardnak” 
vagy más hasonló követelménynek.

A Gátak Vlágbizottsága által felállított követelmények a nagy hidroelektromos projektek 
negatív társadalmi/környezeti hatásainak megelőzését célozzák.
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Módosítás 154
Anders Wijkman

Határozatra irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk

A fejlődő országok támogatása a 
klímaváltozás negatív következményeihez 
való alkalmazkodás érdekében
1. A klímaváltozásról szóló nemzetközi 
egyezmény megkötése esetén a Közösség 
2013-tól  kötelező erejű 
kötelezettségvállalást tesz a fejlődő 
országok engedélyen alapuló pénzügyi 
támogatására, különösen a klímaváltozás 
által leginkább veszélyeztetett közösségek 
és országok tekintetében annak 
érdekében, hogy támogassa őket az 
alkalmazkodásban és a kockázatok 
csökkentésében. Ezek a beruházások a 4. 
cikkben említetteken felül értendők.
2. Az (1) bekezdésben említett támogatás 
évente lineárisan növekszik, és 2020-ig 
eléri legalább a 10 Mrd EUR-t. A 
támogatási erőfeszítéseknek 2013-ra el 
kell érniük legalább az 5 Mrd EUR-t. A 
támogatást az EU-hoz, és/vagy az 
alkalmazkodás érdekében létrejött 
nemzetközi alapokhoz kell becsatornázni, 
ideértve az éghajlatváltozás elleni globális 
szövetséget (GCCA) és más jövendő, az 
alkalmazkodás érdekében létrejött, 
nemzetközi egyezmény által támogatott  
nemzetközi alapokat. Az alkalmazkodási 
támogatás a jelenlegi segélyáramláson 
felüli, de integrálódik a fejlesztési segély 
főáramlatába. 
3. A tagállamok felhasználhatják a jelen 
cikkből származó kötelezettségek 
teljesítése érdekében módosított 
87/2003/EK irányelv végrehajtása során 
aukcióból szerzett jövedelmeiket.
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Or. en

Indokolás

Az ipari államok nagymértékben felelősek a fejlődő országokat sújtó klímaváltozás negatív 
hatásaiért. Az EU ezért köteles kifizetni ezeket a károkat.

Módosítás 155
Jens Holm, Åsa Westlund, Satu Hassi, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos 
Adamou, Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
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A fejlődő országok támogatása a 
klímaváltozás negatív következményeihez 

való alkalmazkodás érdekében
1. A klímaváltozásról szóló nemzetközi 
egyezmény megkötése esetén a Közösség 
2013-tól hozzájárul kötelező erejű 
kötelezettségvállaláshoz a fejlődő 
országok engedélyen alapuló pénzügyi 
támogatásához, különösen a 
klímaváltozás és a jelenlegi 
klímaváltozékonyság által leginkább 
veszélyeztetett közösségek és országok 
tekintetében annak érdekében, hogy 
támogassa őket a klímaváltozás negatív 
következményeihez történő 
alkalmazkodásban. Ezek a beruházások a 
4. cikkben említetteken felül értendők.
2. Az (1) bekezdésben említett támogatás 
évente lineáris növekszik, és 2020-ig eléri 
a 11 Mrd EUR-t. A támogatási 
erőfeszítések összege 2013-ban 5 Mrd 
EUR-ban van megállapítva. Ez az összeg 
nem számítható be az ENSZ keretében 
elfogadott 0,7%-os segélyezési cél elérése 
érdekében tett erőfeszítésekbe.
3. A (2) bekezdésben említett közösségi 
támogatási segély a tagállamok között 
oszlik meg a 9. cikk (2) bekezdésben 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban. A 
bizottság a támogatási segély 
szétosztásáról az alábbi követelmények 
szerint dönt:
(a) a tagállamok erőfeszítései az adott 
tagállam 2005-ös egy főre eső GDP 
értékével lesznek egyenesen arányosak; 
(b) Azon tagállamok, melyeknek 2005-ben 
a Kiotói Jegyzőkönyvben az ENSZ 
Klímaváltozási Keretegyezmény I. 
mellékletében felsorolot felekhez 
viszonyítva nem kell csökkenteniük 
üvegházhatású gáz kibocsátásukat, nem 
járulnak hozzá az (1) és (2) 
bekezdésekben említett közösségi 
beruházási erőfeszítésekhez.
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4. A tagállamok felhasználhatják a jelen 
cikkből származó kötelezettségek 
teljesítése érdekében módosított 
87/2003/EK irányelv végrehajtása során 
aukcióból szerzett jövedelmeiket.
5. Minden tagállam évente jelentést nyújt 
be a Bizottsághoz és az Európai 
Parlamenthez. A jelentés tájékoztatást 
tartalmaz arról, hogy az adott tagálllam 
mennyiben tett eleget az (1)-(4) 
bekezdésben foglaltaknak.  A Bizottság 
2010 előtt elkészíti a tagállamok által a 
jelen cikk szerinti jelentéshez használandó 
jelentésformátumot.
6. A (2) bekezdésben említett 2020-as 
segítségnyújtási költségvetést a Bizottság 
legkésőbb 2015-ig felülvizsgálja. A 
jelentés az akkor rendelkezésre álló 
legújabb tudományos bizonyítékokon 
alapul.

Or. en

Indokolás

Az iparosodott országok, így az EU 27-ek múlt- és jövőbeli üvegházhatású gázkibocsátása a 
felelős a klímaváltozás negatív hatásaiért, amit a fejlődő országok éreznek és érezni fognak.
Ezért az EU köteles az üvegházhatású gázkibocsátása által a fejlődő országokban okozott 
károkért fizetni.
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Módosítás 156
John Bowis, Péter Olajos

Határozatra irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk

A fejlődő országok támogatás a 
klímaváltozás negatív következményeihez 

való alkalmazkodás érdekében
1. A klímaváltozásról szóló nemzetközi 
egyezmény megkötése esetén a Közösség 
2013-tól hozzájárul kötelező erejű 
kötelezettségvállaláshoz a fejlődő 
országoknak engedélyen alapuló pénzügyi 
támogatás nyújtására, különösen a 
klímaváltozás és a jelenlegi 
klímaváltozékonyság által leginkább 
veszélyeztetett közösségek és országok 
tekintetében annak érdekében, hogy 
támogassa őket a klímaváltozás negatív 
következményeihez történő 
alkalmazkodásban.  Ezek a beruházások a 
4. cikkben említetteken felül értendők.
2. A tagállamok felhasználhatják a jelen 
cikkből származó kötelezettségek 
teljesítése érdekében módosított 
87/2003/EK irányelv végrehajtása során 
aukcióból szerzett jövedelmeiket.
3. Minden tagállam évente jelentést tesz a 
Bizottságnak. A jelentés tájékoztatást 
tartalmaz arról, hogy az adott tagálllam 
mennyiben tett eleget a jelen cikkben 
foglaltaknak. A Bizottság 2010 előtt 
elkészíti a tagállamok által a jelen cikk 
szerinti jelentéshez használandó 
jelentésformátumot. 

Or. en

Indokolás

Az iparosodott országok, így az EU 27-ek múlt- és jövőbeli üvegházhatású gázkibocsátása a 
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felelős a klímaváltozás negatív hatásaiért, amit a fejlődő országok éreznek és érezni fognak.
Ezért az EU köteles az üvegházhatású gázkibocsátása által a fejlődő országokban okozott 
hatásokkal kapcsolatban hozzájárulást nyújtani.

Módosítás 157
Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
A fejlődő országok támogatása a 

klímaváltozás negatív következményeihez 
való alkalmazkodás érdekében

1. A klímaváltozásról szóló nemzetközi 
egyezmény megkötése esetén a Közösség 
2013-tól hozzájárul kötelező erejű 
kötelezettségvállaláshoz a fejlődő 
országoknak engedélyen alapuló pénzügyi 
támogatásához, különösen a 
klímaváltozás következtében leginkább 
veszélyeztetett közösségek és országok 
tekintetében annak érdekében, hogy 
támogassa őket a klímaváltozás negatív 
hatásaihoz történő alkalmazkodásban.  
Ezek a beruházások a 4. cikkben 
említetteken felül értendők.

Or. en
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Módosítás 158
Anders Wijkman

Határozatra irányuló javaslat
4 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. cikk (új)

A kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
külső közösségi kötelezettségvállalások

1. Az éghajlatváltozásról szóló átfogó 
nemzetközi megállapodás létrejötte után a 
Közösség és a tagállamok 2013-tól 
kezdődően a Tiszta Fejlesztési 
Mechanizmushoz/Együttes Vállaláshoz 
(CDM/JI) szükséges kiegészítésként 
finanszírozzák az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának mérhető, 
ellenőrizhető, kézzelfogható és kötelező 
csökkentését azokban az országokban, 
amelyek az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményének részes felei, de nem 
szerepelnek annak I. mellékletében (az I. 
mellékletben nem szereplő részes felek).
2. Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésével 
kapcsolatos külső közösségi 
kötelezettségvállalás 2013-ban 250 millió 
szén-dioxid-egyenérték tonna, ez az érték 
lineárisan növekszik 850 millió tonnára 
2020-ig.
3. A Bizottság intézkedéseket hoz az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésével 
kapcsolatos külső közösségi 
kötelezettségvállalások tagállamok közötti 
megosztása érdekében, figyelembe véve az 
egy főre jutó bruttó hazai terméket. 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 
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elfogadni.
4. A tagállamok a (3) bekezdésben foglalt 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos külső 
kötelezettségvállalásaikat az alábbiak 
szerint hajthatják végre:
a) Közvetlen támogatás, illetve egy vagy 
több kétoldalú és/vagy többoldalú alapban 
való részvétel, melyek kizárólagos célja az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
politikák és intézkedések finanszírozása az 
I. mellékletben nem szereplő részes felek 
országaiban.
Az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményének keretében 
nemzetközi éghajlatváltozási 
megállapodásban meghatározottak szerint 
erdőirtásból és erdőpusztulásból eredő, 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez nyújtott 
támogatás.
5. A tagállamok biztosítják, hogy a 
kibocsátásnak az I. mellékletben nem 
szereplő részes felek országaiban történő 
csökkentésére vonatkozó politikáik a 
projektek méltányosabb földrajzi 
eloszlását eredményezzék.  

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport negyedik értékelő jelentése azt 
a következtetést vonja le, hogy a globális felmelegedés kevesebb mint 2°C-ra történő 
korlátozásához a fejlődő országokban jelentős eltérésre van szükség a szokásos ütemtervtől. A 
CDM mechanizmus erre a célra irányul. Azonban a CDM nem elégséges, ezért szükség van a 
kiegészítésre irányuló javaslatra. A iparosott országoknak kötelező nemzeti csökkentésükön 
felül is hozzá kell járulniuk a fejlett országokban a szükséges kibocsátáskorlátozás eléréséhez, 
amennyiben átfogó nemzetközi megállapodás jön létre. 
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Módosítás 159
Johannes Lebech

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok jelentést tesznek a 
Bizottságnak a 87/2003/EK irányelv által 
le nem fedett forrásokból származó éves 
üvegházhatású gázkibocsátásukról a 
következő év március 31-ig. A Bizottság 
ezen időpontot követően két hónapon 
belül hitelesíti és közzéteszi a jelentéseket. 

Or. en

Indokolás

Az éves és időszerű jelentés elengedhetetlen ahhoz, hogy a Bizottság képes legyen értékelni, 
hogy a tagállamok teljesítik-e a célkitűzéseiket, illetve hogy nem teljesítés esetén 
intézkedéseket tegyen.

Módosítás 160
Johannes Lebech

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A jelen határozat hatálybalépése előtt 
a tagállamoknak el kell juttatniuk egy 
jelentést a Bizottság számára, amiben 
kifejtik, hogy a 87/2003/EK irányelv 
hatálya alá nem eső szektorokban 
mennyiben tesznek eleget 
célkitűzéseiknek.  A jelentésnek tisztáznia 
kell minden olyan kezdeményezést, amely 
hatással lesz a 87/2003/EK irányelv 
hatálya alá nem tartozó szektorokba 
tartozó társaságokra.  A 
kezdeményezéstípusok és a hatások 
mérése üvegházhatású-gáz tonnákban 
történik, szektorok és alszektorok szerint 
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elkülönítve. 
A jelentésben tisztázni kell továbbá, hogy 
a tagállam hogyan biztosítja a háztartások 
költséghatékony csökkentési 
potenciáljának végrehajtását. 

Or. en

Indokolás

A jelen határozatra irányuló javaslat nem biztosítja az ETS- szektoron kívüli társaságok 
hasonló feltétlek melletti működését.  A jelen módosítás eszközt ad a Bizottságnak arra, hogy 
biztosítsa az ETS-en kívüli társaságok fair kezelését, és a belső piacon versenytorzulások 
áldozatává válásának megelőzését. Mivel az EU-n belüli társaságok nagy része nincs benne 
az ETS-ben, a határozatra irányuló javaslatot gondosan ellenőrizni kell e téren.

Módosítás 161
Peter Liese

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, 
majd minden azt követő évben jelentésben 
tájékoztatnak a várható haladásról.

Or. en

Indokolás

A határozatnak szigorúbb időkeretet kell bevezetnie saját végrehajtása tekintetében a 
tagállamok által elért fejlődés értékelésére, ami a javasoltnál hamarabb kezdődik és éves 
alapon működik.
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Módosítás 162
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság 2011. december 31-ig 
elkészíti és benyújta jelentését az Európai 
Tanács számára, amely jelentésben a 
jelen határozat és a 87/2003/Ek irányelv 
szerinti forrásokból származó kötelező 
üvegházhatású-gázkibocsátás 
csökkentésekkel kapcsolatban 
meghatározza:
- minden tagállamnak az 1990-es szinthez 
viszonyított  üvegházhatású gázkibocsátás 
korlátozását 2020-ig; valamint
- valamennyi tagállam 2020-as 
üvegházhatású gázkibocsátását.

Or. en

Indokolás

Az EU ambíciója és az átláthatóság kulcsfontosságú a nemzetközi klímaváltozási 
megállapodás elérése tekintetében. Jelentkezik egy fontos bemutatást igénylő kérdés, mivel a 
többi országnak tisztán kell látnia, hogy az egyes tagállamoknak milyen erőfeszítést kell 
tenniük. Ennek érdekében a Bizottságnak minden tagállam tekintetében teljes gazdasági 
számokat (ETS és nem-ETS) kell kijelölnie.  Ez nem jelent változást a csomag teljes szerkezete 
tekintetében, csak a nemzetközi tekintetben szükséges tisztázást eredményezi. 

Módosítás 163
Péter Olajos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok jelentést tesznek a 
87/2003/EK irányelv által le nem fedett 
forrásokból származó éves üvegházhatású 
gázkibocsátásukról a következő év 
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március 31-ig. 
A Bizottság a jelentések benyújtási 
határhónapját követő árpilis vége előtt 
ellenőrzi a jelentéseket . A fentiek 
megsértése esetében a 5a. cikk 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Minden tagállamban éves és időszerű alapokon szilárd és független monitoringra, továbbá 
jelentésre és megerősítésre van szükség. Az évenkénti kibocsátáscsökkentés biztosításához 
éves és időszerű jelentési rendszerre van szükség. A határozatnak lehetővé kell tennie a 
Bizottság számára, hogy rendszeresen értékelje, hogy a tagállamok eleget tettek-e a jelen 
határozatban foglaltaknak. Ezért a pontos és időszerű jelentéstételnek kötelezőnek kell lennie.
Ez nem jelent további adminisztratív terhet a tagállamok számára, mivel a Kyotói 
Jegyzőkönyv óta a kibocsátás éves alapon történő jelentése kötelezettség.

Módosítás 164
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok jelentést tesznek a 
87/2003/EK irányelv által le nem fedett 
forrásokból származó éves üvegházhatású 
gázkibocsátásukról a következő év 
március 31-ig.
A Bizottságnak hatáskört kellene kapnia a 
jelen határozat végrehajtása során nyert 
tapasztalatok fényében a 280/2004/EK 
határozatban meghatározott ellenőrzési és 
jelentési követelmények módosítására.  A 
Bizottság árpilis vége előtt megerősíti a 
jelentéseket a jelentések benyújtási 
határhónapját követően. A fentiek 
megsértése esetében a 5a. cikk 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Or. en
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Indokolás

Minden tagállamban éves és időszerű alapokon szilárd és független monitoringra, továbbá 
jelentésre és megerősítésre van szükség. Az évenkénti kibocsátáscsökkentés biztosításához 
éves és időszerű jelentési rendszerre van szükség. A határozatnak lehetővé kell a tennie a 
Bizottság számára, hogy rendszeresen értékelje, hogy a tagállamok eleget tettek-e a jelen 
határozatban foglaltaknak. Ezért a pontos és időszerű jelentéstételnek kötelezőnek kell lennie.

Módosítás 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 3. cikk végrehajtásából származó 
üvegházhatású gázkibocsátás jelentésére 
szolgáló általános forma, az egységek 
felhasználása a jelen határozat 4. cikkével 
összhangban, valamint a 87/2003/EK 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
tevékenységekből származó kibocsátások 
meghatározása a 9. cikk szerinti eljárással 
összhangban történik.

Or. en

Indokolás

A jelen rendelkezés tagállamonkénti eltérő végrehajtásának megelőzése érdekében a 
Bizottságnak közös kibocsátásjelentési formátumot kell kidolgoznia.

Módosítás 166
Péter Olajos

Határozatra irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
1. Amennyiben egy tagállam esetében a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
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tartozó forrásokból származó 
üvegházhatású gáz kibocsátása 
meghaladja a 3. cikk szerinti éves 
kibocsátási határértéket, a tagállam a 
2003/87/EK irányelv 16. cikkében 
meghatározott összegnek megfelelő 
többletkibocsátási bírságot fizet. A 
többletkibocsátási bírságot az 
éghajlatváltozás hatásait csökkentő 
intézkedések finanszírozására szolgáló 
közösségi alapba kell befizetni.
2. A Bizottság intézkedéseket tesz az (1) 
bekezdésben említett közösségi alap 
létrehozása érdekében. 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.
3. A közösségi alaphoz rendelt bevételeket 
a kötelezettségvállalásaikat elérő vagy 
meghaladó tagállamok kapják, hogy az 
összeget további, az üvegházhatású 
gázkibocsátásuk csökkentését célzó 
erőfeszítésekre fordítsák .

Or. en

Indokolás

Az EU nagy, de elhanyagolt energiahatékonysági potenciállal rendelkezik, és a nem-ETS 
szektoron belüli erős teljesítési mechanizmus az épületek és a közlekedés tekintetében 
csökkentésekhez vezetne, valamint növelné a tagállamok támogatását egy kötelező 
energiahatékonysági cél tekintetében. A hatékonysághoz és csökkentési céljaink eléréséhez, 
illetve esetleges meghaladásához biztosítanunk kell, hogy a szankciókból származó bevételek 
a szén-dioxid kibocsátás további csökkentésére fordítódnak.
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Módosítás 167
Johannes Lebech

Határozatra irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Megfelelési mechanizmus

1. Amennyiben egy tagállam esetében a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó forrásokból származó 
üvegházhatású gáz kibocsátása 
meghaladja az e határozat 3. cikkében az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 
meghatározott éves határértéket, a 
tagállam a 2003/87/EK irányelv 16. 
cikkében meghatározott összegnek 
megfelelő többletkibocsátási bírságot fizet.
2. Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a 
szén-dioxid-egyenérték tonnában 
kifejezett határértékét meghaladó értékek 
összegét le kell vonni a tagállam által a 
2003/87/EK irányelv 10. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően később 
elárverezett egységekből.  Ezek az 
egységek azon tagállamok között kerülnek 
felosztásra és elárverezésre, amelyek az 
EU kibocsátáskereskedelmi rendszere 
(ETS) felső határainak tiszteletben tartása 
érdekében eleget tesznek célkitűzéseiknek.

Or. en

Indokolás

Szigorú teljesítésre van szükség ahhoz, hoyg a jelen javaslatnak értelme legyen.  A Szerződés 
megsértése miatti rendes eljárás évekig tart, és így nagyon nehéz időben reagálni, ha a 
tagállamok nem teljesítik éves kibocsátáscsökkentési céljaikat. Ez nagymértékben csökkentheti
a kibocsátáscsökkentési célkitűzések elérésének esélyét.
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Módosítás 168
Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Közvetlen szankciós mechanizmus

1. Annak érdekében, hogy a tagállamok 
egyértelműen és robusztus módon eleget 
tegyenek célkitűzéseiknek, a Bizottság 
közvetlen szankciós mechanizmust vezet 
be ellenük.
2. A szankciós mechanizmus lehetővé teszi 
a Bizottság számára, hogy díjat vessen ki 
a jelen irányelv szerinti 
kötelezettségvállalásoknak eleget nem tevő 
tagállamokra.
3. A Bizottság azonnal megindítja a 
közvetlen szakciós eljárást a tagállam éves 
jelentésének értékelését követően, 
amennyiben a kötelezettségvállalások nem 
teljesítését állapítja meg, vagy bármely 
egyéb specifikus nem teljesítésre 
vonatkozó bizonyíték megszerzését 
követően. 
4. A szankció számítása a 2003/87/EK 
irányelv szerinti többletkibocsátási bírság 
számítása szerint történik, továbbá az 
Eurozóna éves inflációs rátájával 
egyezően indexálódik is.  Amennyiben a 
büntetés kiszabására azért kerül sor, mert 
valamely tagállam nem tesz eleget éves 
csökkentési céljainak, a Bizottság 
mechanizmust dolgoz ki arra, hogy a 
befizetésig az adott tagállam a 2003/87/EK 
irányelv 9a. és 10. cikkei szerinti 
egységeiből ne bocsáthasson aukcióra. A 
Bizottság kidolgozza továbbá a büntetés 
befizetését követően az egységek 
felszabadításának mechanizmusát.
E mechanizmus részleteinek 
szabályozására 2010. december 31-ig 
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külön bizottsági rendeletben kerül sor, 
mely figyelembe veszi a módosított 
2003/87/EK irányelv 10. cikk (5) 
bekezdésben felvázolt rendelet céljait és 
tartalmát. 
5. A Bizottság legkésőbb 2010. december 
31-ig megállapítja a szükséges 
iránymutatásokat, számítási módokat, a 
2003/87/EK irányelv szerinti 
többletkibocsátási bírság számításával 
való kapcsolatot, a nem teljesítési 
bírságok behajtásának módját, az 
adminisztratív kezelési előírásokat, és egy 
külön alap felállítását. 
6. A külön alap a közvetlen szankciós 
mechanizmusból szerez bevételt, és ezeket 
szétosztja az Európai Unióban a megújuló 
energia kutatása, előállítása és 
felhasznála, valamint a fokozott 
energiahatékonyság és -megőrzés javítása 
és erősítése érdekében. A Bizottság 
kiértékeli az alapok felhasználásának 
modelljét, különösen azon támogató 
országokban, amelyek úgy haladják meg 
célkitűzéseiket, hogy az alapot ezen 
országokban megújuló energia 
projekteket támogatására hazsnálják, 
valamint, hogy segítsék azon alulteljesítő 
tagállamokat, melyek bizonyítani tudják, 
hogy elmaradásuk nem az eltökéltség 
hiányához vagy a nem megfelelő 
eszközökhöz, hanem a célok elérését 
meggátló gazdasági vagy társadalmi 
okokhoz kapcsolódik.

Or. en

Indokolás

Kizárólag egy egyértelmű csökkentési célkitűzéseken alapuló erős teljesítési struktúra indíthat 
be progresszív kibocsátás-enyhülést 2020-ig. A korlátozott kényszerítő és teljesítési 
előírásokat tartalmazó jelen határozatra irányuló javaslat veszélyezteti a csökkentési 
célkitűzések elérését. A jelen javaslat értelmében az uniós tagállamoknak csak a 
kibocsátásukkal és a csökkentési célkitűzéseik tekintetében elért haladással kapcsolatban kell 
jelentést tenniük.
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Módosítás 169
Anders Wijkman

Határozatra irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Közvetlen szankciós mechanizmus

1. A Bizottság közvetlen szankciós 
mechanizmust vezet be, mely nem 
teljesítés esetén lép életbe. A szankciós 
mechanizmus lehetővé teszi a Bizottság 
számára, hogy díjat vessen ki a jelen 
irányelv szerinti 
kötelezettségvállalásoknak eleget nem tevő 
tagállamokra.
2. A Bizottság legkésőbb 2010. december 
31-ig megállapítja a szükséges 
iránymutatásokat, a nem teljesítési 
szankciók számítási módjai és behajtásuk 
módját, és az adminisztratív kezelési 
előírásokat.

Or. en

Módosítás 170
Péter Olajos

Határozatra irányuló javaslat
5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Article 5b
A Bizottság mechanizmust dolgoz ki 
annak érdekében, hogy a befizetésig az 
adott tagállam a 2003/87/EK irányelv 9a. 
és 10. cikkei szerinti egységeiből ne 
bocsáthasson aukcióra. A Bizottság 
kidolgozza továbbá a szankció kérdéses 
tagállamok általi befizetését követően az 
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egységek felszabadításának 
mechanizmusát.

Or. en

Indokolás

Egy erős és hatékony teljesítési mechanizmus kulcsfontosságú.

Módosítás 171
Robert Goebbels

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éghajlatváltozással kapcsolatos 
nemzetközi megállapodás létrejöttekor

életbe lépő módosítások

Az éghajlatváltozással kapcsolatos 
nemzetközi megállapodás a Közösség és a 
tagállamok általi jóváhagyásakor életbe 

lépő módosítások

Or. en

Indokolás

Egy, az „erőfeszítések megosztásával” kapcsolatos, a Tanács és a Parlament közti korai 
megállapodás elkészítése érdekében a jelen módosítást egy, a Tanács szintjén előterjesztett 
javaslat inspirálta.

Módosítás 172
Robert Goebbels

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Közösség éghajlatváltozással 
kapcsolatos nemzetközi 
megállapodásának megkötésekor, amely a
3. cikkben foglaltaknál nagyobb mértékű
kötelező csökkentést eredményez, a (2), 

A 3. cikk szerinti kötelező
kibocsátáscsökkentést tartalmazó 
nemzetközi klímaváltozási megállapodás 
megkötését követő hat hónapon belül a 
Bizottság a jelen határozat érintett 



AM\733292HU.doc 41/59 PE409.586v01-00

HU

(3) és (4) bekezdésben foglaltak 
alkalmazandók.

cikkenek módosítására irányuló 
jogalkotási javaslatot nyújt be a 
megállapodás tartalmával való összhang 
érdekében. A javaslat tartalmazza többek 
között minden tagállam eltökéltségét a 
Közösség további csökkentési 
erőfeszítéseihez való hozzájárulás 
tekintetében. A módosított határozat a 
nemzetközi megállapodás hatálybalépését 
követő egy év elteltével lép életbe.

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

Indokolás

Egy, az „erőfeszítések megosztásával” kapcsolatos, a Tanács és a Parlament közti korai 
megállapodás elkészítése érdekében a jelen módosítást egy, a Tanács szintjén előterjesztett 
javaslat inspirálta.
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Módosítás 173
Urszula Krupa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen azon esetekben, mikor az 
energiaszektor szénalapú, és a 
szénmegkötés és -tárolás (CCS) kis 
mértékű fejlődése következtében jelenleg 
nem lehetséges a kibocsátáscsökkentés, a 
legalacsonyabb egy főre jutó GDP-vel 
rendelkező tagállamoknak fejlődésük 
komoly akadályozása nélkül nincs valódi 
lehetőségük szén-dioxid kibocsátásuk 
csökkentésére, amely fejlődés hozzájárul 
az egy főre eső GDP szintjének a 
Közösségen belüli harmonizálásához.
Az ezen országokkal való szolidaritás 
jegyében, amit a jelen dokumentum 7. 
preambulumbekezdése megerősít, a 
Közösségnek figyelembe kell vennie 
helyzetüket a nemzetközi megállapodás 
tárgyalása során, és ezen államokra 
tekintettel változatlanul kell hagynia a 
kibocsátáscsökkentési értékeket, ahogy 
azokat a melléklet tartalmazza.

Or. pl

Módosítás 174
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

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 
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származó üvegházhatású gázok 
kibocsátását. A csökkentés mértéke 
megfelel az összes forrásból származó 
kibocsátás további összes csökkentésére 
vonatkozóan a Közösség számára a 
nemzetközi megállapodásban előírt 
kötelezettségvállalás, valamint az 
üvegházhatást okozó gázok teljes 
kibocsátáscsökkentésével kapcsolatban 
2020-ra előirányzott közösségi részvállalás
szorzatának, mely utóbbihoz a tagállamok 
a 3. cikk értelmében a 2003/87/EK irányelv 
hatálya alá nem tartozó forrásokból 
származó üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésével járulnak 
hozzá.

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
összegének, 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.

Or. en

Indokolás

Az angol változatban a „szorzatának” kifejezés egyszerre jelent összeget, illetve „egy 
számnak az említések száma szerinti növelését”. Az első értelemben, amennyiben például a 
nemzetközi megállapodás további 3%-os csökkentésre kötelezi a Közösséget, és a 2020-as 
évre a kibocsátáscsökkentés 2%, a Közösségnek 3x2=6%-al kell csökkentenie kibocsátását. A 
második értelmezés szerint ugyanezen számok mellett a Közössségnek 3+2=5%-os 
kötelezettsége lesz, ami összhangban van a Közösség gazdasági érdekeivel.

Módosítás 175
Konrad Szymański

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 Bizottság a melléklet kibocsátási 
határértékeit az első albekezdésben 
foglaltaknak megfelelően módosítja. Az
intézkedést a Szerződés 251. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően fogadják el.
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Or. en

Módosítás 176
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 határozat 3. cikkében foglalt mértéket 
meghaladó kötelező kibocsátás-
csökkentéssel járó, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos nemzetközi megállapodás 
létrejöttét követő hat hónapon belül a 
Bizottság előterjeszt egy, a Szerződés 251. 
cikke alapján elfogadásra kerülő, az egyes 
tagállamoknak a további közösségi 
vállalásokhoz nyújtott hozzájárulásáról 
szóló jogalkotási javaslatot.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi megállapodás megkötését követően szükség lesz a további nemzeti csökkentési 
célok kijelöléséhez eegy átlátható eljárásra. a kötelezettségek újraelosztásának a nemzetközi 
tárgyalások eredményén kell alapulnia.

Módosítás 177
Péter Olajos

Proposal for a decision
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) bekezdésben 
említett és az (5) bekezdés szerinti 
megállapodást ratifikáló harmadik 
országokból származnak a (2) bekezdésnek 

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

származnak a (2) bekezdésnek megfelelően 
végrehajtott további csökkentés legfeljebb 
50%-ának erejéig.

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

A tagországok e mennyiség fel nem 
használt részét aukción eladhatják más 
tagországoknak.

Or. en

Indokolás

A tagállamok széndioxid-kibocsátás csökkentésével járó jelentős költséghatékonysági 
lehetőségek megteremtése érdekében a harmadik országokbeli projektek támogatása mellett 
bátorítani kell az Unión belüli kereskedelmet, projekteket, és az átadást is. 

A fel nem használt mennyiség eladásának lehetősége vonzó, és jó motiváció a tagállamok 
számára. Emellett a rendszernek tisztességesnek kell lennie a vállalásaikat teljesítőkkel 
szemben is.

Módosítás 178
Péter Olajos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az aukciókból származó bevételeket 
további üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentési projektekre és beruházásokra 
kell költeni.

Or. en

Indokolás

A hatékonysághoz és csökkentési céljaink eléréséhez, illetve esetleges meghaladásához 
biztosítanunk kell, hogy az aukciókból származó bevételek a szén-dioxid kibocsátás további 
csökkentésére fordítódnak.
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Módosítás 179
Edite Estrela

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság a projektegységek további 
típusainak tagállami felhasználásáról, 
illetve a nemzetközi megállapodás 
értelmében létrejött egyéb mechanizmusok 
tagállami felhasználásáról rendelkező 
intézkedéseket fogad el.

5. A Bizottság a projektegységek további 
típusainak tagállami felhasználásáról, 
illetve a nemzetközi megállapodás 
értelmében létrejött egyéb mechanizmusok 
tagállami felhasználásáról rendelkező 
intézkedéseket fogad el, amelyek 
biztosítják a minőséget, az addicionalitást 
és a fenntartható fejlődéshez való 
hozzájárulást.

Or. pt

Módosítás 180
Linda McAvan

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Nemzetközi megállapodás megkötése 
esetén a Bizottság felülvizsgálja a 4. cikk 
szerinti projekttevékenségekből származó 
kibocsátási egységek felhasználási kvótáit, 
és amennyiben úgy találja, hogy szükség 
van a kvóta módosítására, javaslatot 
nyújthat be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a 4. cikknek a kvóta 
megnövelésére irányuló módosítása 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

A jelen fázisban nem tudjuk, hogyan fog kinézni a nemzetközi klímaváltozási megállapodás, és 
nem szabad prejudikálnuk a nemzetközi tárgyalások kimenetelét. Mindazonáltal a csomagban 
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a Bizottság keretet adott az új nemzetközi környzethez való alkalmazkodáshoz. A konzisztencia 
érdekében egy felülvizsgálati záradék beépítésével ugyanezt kell tennünk a 
projekttevékenységekből származó kibocsátási egységek felhasználási kvótái tekintetében. Az 
Uniónak rendelkeznie kell a megfelelő eszközökkel, amelyek segítségével gyors választ adhat 
bármilyen, a projekttevékenységekből származó kibocsátási egységekre vonatkozó, globális 
alku keretében létrejövő felülvizsgált rendelkezésekre.

Módosítás 181
Anders Wijkman

Határozatra irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk

A 4. és 6. cikktől függetlenül, a 
tagállamok egységeket használhatnak fel 
az alábbi forrásokból:
1. a CDM végrehajtási bizottsága által 
tanúsított és az együttes végrehajtást 
felügyelő bizottság által megerősített 
erdősítési és visszaerdősítési projektekből;
2. az azon fejlődő országokban folytatott 
erdészeti tevékenységekből, melyekkel a 
2003/87/Ek irányelv 11a(5). cikkével 
összhangban megállapodás megkötésére 
került sor; valamint 
3. a fejlődő országokban folytatott, a jelen 
határozat 6(1). cikkében említett 
nemzetközi megállapodással összhangban 
lévő bármely erdészeti projektből.

Or. en

Indokolás

Az EU-nak tiszteletben kell tartania nemzetközi kötezettségvállalásait, és lehetővé kell tennie 
a tagállamok számára erdészeti kibocsátási egységek felhasználását, amit az EU elfogadott a 
Kiotói Jegyzőkönyvben és a jövendő klímaváltozási nemzetközi megállapodásokban.   Az 
erdészeti kibocsátási egységek továbbá a leghatékonyabb módszert jelentik annak 
biztosításához, hogy a fejlődő országok hosszútávú és hiteles erdősítési, visszaerdősítési és 
erdőírtás-megelőzési erőfeszítéseket tegyenek, amelyek olyannyira szükségesek a 
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klímaváltozás enyhítéséhez.

Módosítás 182
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A 4. és 6. cikktől függetlenül, a 
tagállamok egységeket használhatnak fel 
az alábbi forrásokból:
1.) a CDM végrehajtási bizottsága által 
tanúsított és az együttes végrehajtást 
felügyelő bizottság által megerősített 
erdősítési és visszaerdősítési projektekből;
2. az azon fejlődő országokban folytatott 
erdészeti tevékenységekből, melyekkel a 
2003/87/Ek irányelv 11a(5). cikkével 
összhangban megállapodás megkötésére 
került sor; valamint 
3. a fejlődő országokban folytatott, a jelen 
határozat 6(1). cikkében említett 
nemzetközi megállapodással összhangban 
lévő bármely erdészeti projektből.

Or. en

Indokolás

Az EU-nak tiszteletben kell tartania nemzetközi kötezettségvállalásait, és lehetővé kell tennie 
a tagállamok számára erdészeti kibocsátási egységek felhasználását, amit az EU elfogadott a 
Kiotói Jegyzőkönyvben és a jövendő klímaváltozási nemzetközi megállapodásokban.   Az 
erdészeti kibocsátási egységek továbbá a leghatékonyabb módszert jelentik annak 
biztosításához, hogy a fejlődő országok hosszútávú és hiteles erdősítési, visszaerdősítési és 
erdőírtás-megelőzési erőfeszítéseket tegyenek, amelyek olyannyira szükségesek a 
klímaváltozás enyhítéséhez.
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Módosítás 183
Robert Goebbels

Határozatra irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Jövendő klímaváltozási megállapodás 
hiányában a nyelők általi eltávolítások 

alkalmazása
A 2012 utáni időszakra vonatkozó 
nemzetközi klímaváltozási megállapodás 
hiányában a tagállamok a 3. cikk szerinti 
kötelezettségeik végrehajtása érdekében az 
üvegházhatású gázkibocsátások nyelők 
általi eltávolítását alkalmazhatják.

Or. en

Indokolás

Egy, az „erőfeszítések megosztásával” kapcsolatos, a Tanács és a Parlament közti korai 
megállapodás elkészítése érdekében a jelen módosítást egy, a Tanács szintjén előterjesztett 
javaslat inspirálta.

Módosítás 184
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

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 
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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.

Or. en

Indokolás

Mivel a jelen határozat hatálya nem kiegészítő lesz, mint jelenleg, hanem kizárólag az ETS-re 
terjed majd ki, nem lesz szükség az ETS szerinti növekedés figyelembevételét szolgáló 
módosítási mechanizmusra, mivel az semmiféleképpen sem fogja befolyásolni a teljes nemzeti 
célmennyiségeket.

Módosítás 185
Konrad Szymański

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 határozat 3. cikkében meghatározott 
kibocsátás maximális mennyiségét az 
alábbiakkal összhangban kell kiigazítani:

a) a 2003/87/EK irányelv 11. cikke 
értelmében az üvegházhatású gázok 
kibocsátásával kapcsolatban kiadott 
kvótának megfelelően, amely a 
2003/87/EK irányelvnek megfelelően a 
2008–2012-es időszakra vonatkozó 
nemzeti kiosztási tervek végső bizottsági 
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jóváhagyását követően az irányelvben 
meghatározott források terjedelmének
módosításából ered.
b) a 25MW alatti névleges 
hőteljesítménnyel és a 2003/87/EK 
irányelv 27. cikke szerint az illetékes 
hatóság részére bejelentett 25000 
széndioxid tonna egyenértéknél 
alacsonyabb kibocsátással rendelkező kis 
létesítmények kizárása.

Or. en

Módosítás 186
Avril Doyle

Határozatra irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A tagállamok erőfeszítéseinek támogatása 

közösségi intézkedésekkel 
1. Amennyiben a Bizottság tervezett 
politikáinak és intézkedéseinek jelentős 
pozitív vagy negatív hatása lehet a 
tagállamok üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentési erőfeszítéseinek 
eredményességére, az ilyen javaslatok 
hatásvizsgálatánál számszerűsítve 
szerepeltetni kell az egyes tagállamok, 
illetve a Közösség egészének 
üvegházhatású gázkibocsátásra gyakorolt 
hatást.
2. 2010. december 31-ig, majd azt 
követően 3 évente a Bizottság a 3. cikk (1) 
bekezdés és 6. cikk (3) bekezdés szerint az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
korlátozása érdekében jelentést készít a 
közösségi politikák és intézkedések által az 
egyes tagállamokra és a Közösség 
egészére gyakorolt pozitív és negatív 
hatásokról.
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Or. en

Indokolás

Az ETS-en kívül eső legtöbb szektorban a közösségi szintű intézkedések kulcsfontosságúak 
lesznek a tagállamok számára kötelezettségeik teljesítéséhez (pl. közlekedési és 
járműhatékonysági standardok, épület- és készülékhatékonysági standadok, mezőgazdaság).   
A javasolt közösségi politikák és intézkedések hatását a kialakítási fázisban kell felmérni, 
majd rendszeres felülvizsgálatnak kell alávetni.

Módosítás 187
Konrad Szymański

Határozatra irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A jelen határozat végrehajtásának és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásnak 
felügyelete terén elért fejlődésnek a 
tapasztalatai alapján, valamint a 
nemzetközi téren született fejlemények 
fényében a Bizottság átfogó értékelő 
jelentést készít a jelen határozat 
végrehajtásáról.
A Bizottság fenti jelentését adott esetben a 
megfelelő javaslatokkal együtt 2015. 
június 30-ig megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentés 
elkészítése és benyújtása a 2003/87/Ek 
irányelv végrehajtásáról szóló jelentéssel 
együtt történik.

Or. en

Indokolás

Ez az ETS irányelvhez tartozó testvérjavaslat. Az éghajlatváltozással és energiával 
kapcsolatos csomag nagyon összetett és kifinomult politikai eszköz, melynek működését 2015-
ben átfogóan felül kell vizsgálni. E folyamatnak párhuzamosan érintenie kell: az ETS-t és a 
nem-ETS-t.
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Módosítás 188
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az e bekezdésre való hivatkozáskor az 
1999/468/EK határozat 5a. és 7. cikkét kell 
alkalmazni, figyelemmel annak 8. cikkére
is.

2. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének 
(1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell 
alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is
figyelemmel.

Or. en

Indokolás

A rendelkezés megfogalmazása összhangban az új ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásra utalás standard formájával.

Módosítás 189
Johannes Lebech

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk

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 jelentésekben kell 
értékelnie az ebben a határozatban 
foglaltak végrehajtását. A Bizottság fenti 
első jelentését adott esetben a megfelelő 
javaslatokkal együtt 2015. október 31-ig 
megküldi az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Az ilyen jelentések ezt 
követően kétévente október 31-ig 
benyújtásra kerülnek az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.. 

Or. en
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Módosítás 190
Roberto Musacchio

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A melléklet törölve

Or. en

Indokolás

A mellékletet a Bizottság új adatokkal frissíti a 3. cikkben módosított kérdéseknek 
megfelelően.

Módosítás 191
Péter Olajos

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A melléklet törölve

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy megfelelő nemzetközi megállapodást érjünk el Koppenhágában, köteleznünk kell 
az összes országot, hogy a nem-ETS szektorban is csökkentsék vagy legalábbis örizzék meg 
2020-ig ugyanazon a szinten a kibocsátást. Ezért elfogadhatatlan, hoyg egyes tagállamok 
számára megengedett kibocsátásuk növelése. Annak érdekében, hogy ne kelljen felkérni az 
Európai Bizottságot a jelen melléklet újraszámolására, és a hogy kidolgozásra kerüljön egy új 
melléklelt, amely szerint senki sem növelheti kibocsátását a nem -ETS szektorban.
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Módosítás 192
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

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 
kibocsátási szintjeihez 

viszonyítva

A 3. cikk alkalmazása nyomán 2020-
ban megvalósuló kibocsátás az egyes 

tagállamokban

(a CO2 egyenérték tonnájában 
kifejezve)

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
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Málta 5% 1532621

Hollandia -16% 107302767

Ausztria -16% 49842602

Lengyelország 14% 216592037

Portugália 1% 48417146

Románia 19% 98477458

Szlovénia 4% 12135860

Szlovákia 13% 23553300

Finnország -16% 29742510

Svédország -17% 37266379

Egyesült 
Királyság

-16% 310387829

Módosítás

Állami üvegházhatású 
gázkibocsátási határértékek 

2020-ig a Kyotói 
Jegyzőkönyvben szerepelő 

üvegházhatású gázkibocstási 
célokhoz viszonyítva

A 3. cikk alkalmazása nyomán 2020-
ban megvalósuló kibocsátás az egyes 

tagállamokban

(a CO2 egyenérték tonnájában 
kifejezve)

Belgium -18%                    110.535

Bulgária -18%                  100.043

Cseh 
Köztársaság

-18%
                 146.541

Dánia -18%                    45.402

Németország -18%                   798.368

Észtország -18%                    32.155

Írország -18%                   51.526
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Görögország -18%                   109.662

Spanyolország -18%                  273.256

Franciaország -18%                  462.419 

Olaszország -18%                  396.270

Ciprus -18%                  

Lettország -18%                   19.546

Litvánia -18%                  37.278

Luxemburg -18%                   7.774

Magyarország -18%                  88.948

Málta -18%                     

Hollandia -18%                   164.207

Ausztria -18%                   56.394

Lengyelország -18%                  434.302 

Portugália -18%                   62.638

Románia -18%                  213.093

Szlovénia -18%                  15.355

Szlovákia -18%                  54.355 

Finnország -18%                   58.223

Svédország -18%                  61.531 

Egyesült 
Királyság

-18%
                559.581

Or. en

Indokolás

Az EU 2020-as kibocsátási céljai elérése érdekében minden tagállam esetében közös 18%-os 
csökkentésre lenne szükség az adott tagállam Kyotói Jegyzőkönyv szerinti céljához 
viszonyítva. Ciprus és Málta nem tartoznak az I. mellékletben szereplő országok közé, így 
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számukra nincs meghatározva cél a Kyotói Jegyzőkönyvben. Ezért a rájuk vonatkozó 
számokról tárgyalni kell.

Módosítás 193
Urszula Krupa

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 20. sor 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Lengyelország   14%   216592037 Lengyelország   20%   52

 227991617

Or. en

Indokolás

Lengyelország példásan teljesíti a szén-dioxid kibocsátás csökkentési célokhoz tartozó 
kötelezettségeit.

Ugyanakkor energiatermelése és ipara szinte 100%-ban szénalapú.

Az elfogadott célkitűzés (14%) meghaladja az ország teljesítőképességét, várhatóan lelassítja 
a gazdasági növekedését és aláaknázza a mai napig tett erőfeszítéseit.

A jelen javaslatban szereplő 20% felső korlát az abszolút minimum, ami képessé teszi a 
lengyel gazdaságot arra, hogy továbbhaladjon a folyamatos gazdasági fejlődés útján, és ami 
lehetővé fogja lenni új rendelkezések elfogadását. 
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