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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, 
valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós 
szintű bejelentésére szolgáló rendszerről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0789),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0433/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság …-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Fejlesztési Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Egyesült Nemzetek Éghajlat- (4) Az Egyesült Nemzetek Éghajlat-

                                               
1 HL …
2 HL …



PE483.710v01-00 6/34 PR\893782HU.doc

HU

változási Keretegyezménye Feleinek 
Konferenciájáról készült 1/CP.15. 
határozat (1/CP.15. határozat vagy a
„koppenhágai megállapodás”), illetve az 
Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási 
Keretegyezménye Feleinek 
Konferenciájáról készült 1/CP.16. 
határozat (1/CP.16. határozat vagy a
„cancúni megállapodások”) 
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az 
éghajlatváltozás okozta kihívások 
kezelésében kiegyensúlyozott 
előrelépéseket lehessen tenni. Ezek a 
határozatok új nyomon követési és 
jelentéstételi követelményeket vezettek be 
azon nagy ívű kibocsátáscsökkentési célok 
elérésével kapcsolatban, amelyekre az 
Unió és a tagállamok kötelezettséget 
vállaltak, és a fejlődő országok számára 
támogatást biztosítottak. Ezek a 
határozatok felismerték annak jelentőségét, 
hogy az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást ugyanolyan prioritásként 
kell kezelni, mint az éghajlatváltozás 
mérséklését. Az 1/CP.16. határozat elvárja 
a fejlett országoktól, hogy alacsony szén-
dioxid-kibocsátást célzó fejlesztési 
stratégiákat vagy terveket dolgozzanak ki.
Az ilyen stratégiák vagy tervek várhatóan 
hozzájárulnak az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság megteremtéséhez, a 
folyamatos és ütemes növekedéshez és a 
fenntartható fejlődéshez. Ennek a 
rendeletnek a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusai révén elő kell mozdítania a fenti és 
a további határozatok, illetve az UNFCCC 
égisze alatt elfogadott nemzetközi 
megállapodás alapján létrejövő új nyomon 
követési és jelentéstételi követelmények 
bevezetését.

változási Keretegyezménye Feleinek 
Konferenciájáról készült 1/CP.15. 
határozat (1/CP.15. határozat vagy
„koppenhágai megállapodás”), illetve az 
Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási 
Keretegyezménye Feleinek 
Konferenciájáról készült 1/CP.16. 
határozat (1/CP.16. határozat vagy
„cancúni megállapodások”) 
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az 
éghajlatváltozás okozta kihívások 
kezelésében kiegyensúlyozott 
előrelépéseket lehessen tenni. Ezek a 
határozatok új nyomon követési és 
jelentéstételi követelményeket vezettek be 
azon nagy ívű kibocsátáscsökkentési célok 
elérésével kapcsolatban, amelyekre az 
Unió és a tagállamok kötelezettséget 
vállaltak, és a fejlődő országok számára 
támogatást biztosítottak. Ezek a 
határozatok felismerték annak jelentőségét, 
hogy az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást ugyanolyan prioritásként 
kell kezelni, mint az éghajlatváltozás 
mérséklését. Az 1/CP.16. határozat elvárja 
a fejlett országoktól, hogy alacsony szén-
dioxid-kibocsátást célzó fejlesztési 
stratégiákat vagy terveket dolgozzanak ki.
Az ilyen stratégiák vagy tervek várhatóan 
hozzájárulnak az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság megteremtéséhez, a 
folyamatos és ütemes növekedéshez és a 
fenntartható fejlődéshez, és összhangban 
kell lenniük a hosszú távú éghajlati 
célkitűzés eléréséhez vezető, 
költséghatékony útitervvel. Ennek a 
rendeletnek a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusai révén elő kell mozdítania a fenti és 
a további határozatok, illetve az UNFCCC 
égisze alatt elfogadott nemzetközi 
megállapodás alapján létrejövő új nyomon 
követési és jelentéstételi követelmények 
bevezetését.

Or. en
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az éghajlatváltozásra és a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó, 2009-ben 
elfogadott csomag, különösen az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 
kötelezettségvállalásoknak megfelelő 
szintre történő csökkentésére irányuló 
tagállami törekvésekről szóló, 2009. április 
23-i 406/2009/EK határozat, valamint a 
2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátási egységei 
Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének továbbfejlesztése és 
kiterjesztése tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2009. április 23-i 
2009/29/EK irányelv szintén az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak a 
csökkentésére irányuló szilárd uniós és 
tagállami kötelezettségvállalást jelzi. A 
kibocsátás nyomon követésére és 
bejelentésére vonatkozó uniós rendszert 
ezen jogszabályok új követelményei 
alapján szintén korszerűsíteni kell.

(5) Az éghajlatváltozásra és a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó, 2009-ben 
elfogadott csomag – különösen az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 
kötelezettségvállalásoknak megfelelő 
szintre történő csökkentésére irányuló 
tagállami törekvésekről szóló, 2009. április 
23-i 406/2009/EK határozat, a 2003/87/EK 
irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének 
továbbfejlesztése és kiterjesztése 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2009. április 23-i 2009/29/EK irányelv, 
valamint a megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról szóló 
2009. április 23-i 2009/28/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 – szintén 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak a 
csökkentésére irányuló szilárd uniós és 
tagállami kötelezettségvállalást jelzi. Az 
éghajlatváltozással kapcsolatos uniós 
stratégia harmadik pillérét – azaz 2020-ig 
a 20%-os energiamegtakarítás elérését –
az uniós jogszabályokban a 2004/8/EK és 
a 2006/32/EK irányelveket hatályon kívül 
helyező energiahatékonysági irányelv írja 
elő. A kibocsátás nyomon követésére és 
bejelentésére vonatkozó uniós rendszert 
ezen jogszabályok új követelményei 
alapján szintén korszerűsíteni kell.
________
1 HL L 140., 2009.6.5., 16. o.

Or. en
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamok tengeri szállításaiból 
származó kibocsátás nyomon követésére 
és bejelentésére vonatkozó 
követelményeket olyan módon kell 
elfogadni, hogy kiegészítse az UNFCCC 
által elfogadott követelményeket, valamint 
– amennyiben lehetséges – a Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezet (IMO) által a hajók 
vonatkozásában megállapított 
követelményeket, illetve a tengeri 
szállításból származó ÜHG-kibocsátásra 
vonatkozó uniós intézkedések előírásait, és 
legyen velük összhangban. Az ilyen 
nyomon követés és jelentéstétel lehetővé 
teheti az ilyen kibocsátásnak a jobb 
megértését, és elősegítheti a szakpolitikák 
hatékony módon történő végrehajtását.

(13) A hajókból származó szennyezésről 
szóló adatok javítása, valamint az 
információk átláthatóságának hiányából 
adódó szakszerűtlenségek legyőzése 
érdekében a tengeri szállítással 
kapcsolatos, az éghajlat szempontjából 
fontos információk nyomon követésére és
hajótulajdonosok és hajóüzemeltetők 
általi bejelentésére vonatkozó 
követelményeket olyan módon kell 
elfogadni, hogy kiegészítse az UNFCCC 
által elfogadott követelményeket, valamint 
– amennyiben lehetséges – a Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezet (IMO) által a hajók 
vonatkozásában megállapított 
követelményeket, illetve a tengeri 
szállításból származó ÜHG-kibocsátásra 
vonatkozó uniós intézkedések előírásait, és 
legyen velük összhangban. A 
hajótulajdonosoknak meg kell 
állapítaniuk az IMO energiahatékonysági 
tervezési mutatója és az IMO 
energiahatékonysági működési mutatója 
szerinti teljesítményüket, és a 
hatékonyságukra vonatkozó 
információkat a hajók bérlői és
felhasználói rendelkezésére kell 
bocsátaniuk. Az ilyen nyomon követés és 
jelentéstétel lehetővé teheti e kibocsátások
jobb megértését, és elősegítheti a 
szakpolitikák hatékony módon történő 
végrehajtását.

Or. en
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Fontos továbbá jelentést készíteni a 
fejlődő országokban az éghajlatváltozás
kezelésére irányuló, magánforrásokból 
származó finanszírozásról, amely 
elkülönül az egyes projekteknek az 
iparosodott országokban alkalmazott 
olyan rugalmas mechanizmusok révén 
történő finanszírozásától, amelyekben 
kibocsátási egységeket alkalmaznak az 
üvegházhatású gázok csökkentésére 
irányuló célkitűzések teljesítésére. 

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) A fejlődő országokba irányuló, az 
éghajlatváltozás kezelését célzó 
nemzetközi finanszírozást egyre inkább az 
uniós költségvetésen keresztül kellene 
folyósítani. A nemzetközi közlekedésből 
eredő kibocsátásoknak az uniós éghajlati 
célkitűzés keretein belül tartására 
irányuló intézkedésekből származó 
valamennyi bevételt központilag össze 
kellene gyűjteni, és a Bizottság által 
javasolt Globális Éghajlat-politikai és 
Biodiverzitási Alapon keresztül az 
éghajlatváltozás kezelésére irányuló 
nemzetközi finanszírozásra kellene 
fordítani. 

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A 2003/87/EK irányelv valamennyi 
jövőbeli felülvizsgálata során a 
Bizottságnak értékelnie kell az 
árverezésből származó bevételek 
felhasználására és az azokról szóló 
jelentéstételre irányuló rendelkezések 
végrehajtását, és meg kell fontolnia, hogy 
e bevételek egy részét átadja a globális 
éghajlat-politikai és biodiverztási 
mechanizmusnak és az éghajlatváltozás 
elleni, Unión belüli fellépéseknek.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az Éghajlat-változási 
Keretegyezmény (UNFCCC) 
üvegházhatású gázokra vonatkozó 
jelenlegi jelentéstételi iránymutatásainak 
ajánlása szerint a metánkibocsátásról 
százéves időtávlatra kivetítve kell jelentést 
tenni. Tekintettel a metán magas globális 
felmelegedési potenciáljára és viszonylag 
rövid légköri élettartamára, a 
Bizottságnak meg kellene vizsgálnia, 
milyen hatással lenne egy húszéves 
időtávlat elfogadása a politikákra és az 
intézkedésekre az Unió közép- és hosszú 
távú éghajlati célkitűzései tekintetében.

Or. en
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A légi közlekedés a szén-dioxid-
kibocsátás, illetve egyéb típusú kibocsátás 
és rendszerek, többek között a nitrogén-
oxidok kibocsátása és a cirrusfelhők 
képződésének elősegítése révén hatással 
van a globális éghajlatra. Mivel a 
tudomány egyre gyorsabban tudja 
értelmezni ezeket a hatásokat, a légi 
közlekedés éghajlatra gyakorolt, nem szén-
dioxid okozta hatásait ezen rendelettel 
összefüggésben rendszeres időközönként 
újra kell értékelni. 

(22) A légi közlekedés a szén-dioxid-
kibocsátás, illetve egyéb típusú kibocsátás 
és rendszerek, többek között a nitrogén-
oxidok kibocsátása és a cirrusfelhők 
képződésének elősegítése révén hatással 
van a globális éghajlatra. Mivel a 
tudomány egyre gyorsabban tudja 
értelmezni ezeket a hatásokat, a légi 
közlekedés éghajlatra gyakorolt, nem szén-
dioxid okozta hatásait ezen rendelettel 
összefüggésben rendszeres időközönként 
újra kell értékelni, és ajánlásokat kell 
tenni az azok kezelésére irányuló, 
megvalósítható szakpolitikai 
lehetőségekről. 

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
25 és 25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Annak érdekében, hogy ezen rendelet 
20. cikke (5) bekezdésének végrehajtása 
egységes feltételek mellett történjen, 
indokolt végrehajtási hatásköröket ruházni 
a Bizottságra. Ahhoz, hogy az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és az 
éghajlat-változási politikával kapcsolatos 
egyéb információknak a nyomon követése 
érdekében összehangolt jelentéstételi 
követelményeket lehessen meghatározni, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el ezen rendelet I. 

(25) Annak érdekében, hogy ezen rendelet 
20. cikke (5) bekezdésének végrehajtása 
egységes feltételek mellett történjen, 
indokolt végrehajtási hatásköröket ruházni 
a Bizottságra. Ezeket a hatásköröket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek1 megfelelően kell gyakorolni.
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mellékletének felülvizsgálatával, a 
földhasználatra, a földhasználat-
megváltoztatásra és az erdőgazdálkodásra, 
valamint a tengeri szállításra vonatkozó 
jelentéstétellel, a tagállamok nemzeti 
rendszereivel, a tagállamok jegyzékeiben 
szereplő adatok szakértői 
felülvizsgálatával, a tagállamok által 
készített jelentések tartalmára, felépítésére, 
formátumára és benyújtási eljárásaira 
vonatkozó részletes követelményekkel, 
valamint az egyes kötelezettségek ezen 
rendelet szerinti hatályon kívül 
helyezésével és módosításával 
kapcsolatban. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során –
többek között szakértői szinten is –
konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő továbbítását. 

(25a) Ahhoz, hogy az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak és az éghajlat-változási 
politikával kapcsolatos egyéb 
információknak a nyomon követése 
érdekében összehangolt jelentéstételi 
követelményeket lehessen meghatározni, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el ezen rendelet I. 
mellékletének felülvizsgálatával, a 
földhasználatra, a földhasználat-
megváltoztatásra és az erdőgazdálkodásra, 
valamint a tengeri szállításra vonatkozó 
jelentéstétellel, a tagállamok nemzeti 
rendszereivel, a tagállamok jegyzékeiben 
szereplő adatok szakértői 
felülvizsgálatával, a tagállamok által 
készített jelentések tartalmára, felépítésére, 
formátumára és benyújtási eljárásaira 
vonatkozó részletes követelményekkel, 
valamint az egyes kötelezettségek ezen 
rendelet szerinti hatályon kívül 
helyezésével és módosításával 
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kapcsolatban. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során –
többek között szakértői szinten is –
konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő továbbítását.
____
1 HL L 55., 2011.2.28., 13. o. 

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tengeri szállításból származó szén-
dioxid-kibocsátás bejelentésére; 

e) a tengeri szállításból származó szén-
dioxid-, korom- és NOx-kibocsátás
bejelentésére; 

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió és a tagállamok alacsony szén-
dioxid-kibocsátást célzó fejlesztési 
stratégiáira és a stratégiák 1/CP.16. 
határozat szerinti bármely aktualizált 
változatára;

a) az Unió és a tagállamok a gazdaság 
egészére vonatkozó, számszerűsített 
kibocsátáscsökkentési céljaira, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátást célzó fejlesztési 
stratégiáira és a stratégiák 1/CP.16. 
határozat szerinti bármely aktualizált 
változatára;

Or. en
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamok kikötőit érintő tengeri 
hajóktól származó üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátására;

d) a tagállamok kikötőit érintő tengeri 
hajókkal kapcsolatos, az éghajlat 
szempontjából fontos információkra;

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamok és az Unió 
nevében olyan, alacsony szén-dioxid-
kibocsátást célzó fejlesztési stratégiát 
dolgoz ki, amely az alábbiakhoz járul 
hozzá:

(1) A Bizottság a tagállamok és az Unió 
nevében olyan, alacsony szén-dioxid-
kibocsátást célzó fejlesztési stratégiát 
dolgoz ki, amely biztosítja az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállamok által a 406/2009/EK 
határozat alapján az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak a csökkentésére tett 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez és az 
összes szektorban megvalósított hosszú 
távú kibocsátáscsökkentéshez és a nyelők 
általi eltávolítás továbbfejlesztéséhez, 
összhangban azzal a célkitűzéssel, hogy az 
Éghajlat-változási Kormányközi Testület 

b) hogy a tagállamok által a 406/2009/EK 
határozat alapján az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak a csökkentésére tett 
kötelezettségvállalások teljesüljenek, 
valamint hogy valamennyi szektorban
megvalósuljon a hosszú távú
kibocsátáscsökkentés és a nyelők általi 
eltávolítás továbbfejlesztése, összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Éghajlat-
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szerint a fejlődő országok részéről – mint 
csoport részéről – szükséges 
kibocsátáscsökkentésekkel összefüggésben 
az Unió a kibocsátását 2050-ig az 1990. évi 
szinthez képest 80–95 %-kal csökkenti.

változási Kormányközi Testület szerint a 
fejlődő országok részéről – mint csoport 
részéről – szükséges 
kibocsátáscsökkentésekkel összefüggésben 
az Unió a kibocsátását 2050-ig az 1990. évi 
szinthez képest 80–95 %-kal csökkenti oly 
módon, hogy az 1990. évi szinthez képest 
2020-ra 25%-os, 2030-ra 40%-os, 2040-re 
pedig 60%-os hazai csökkentést ér el.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
4. cikk − 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság a tagállamok és az Unió 
nevében adott esetben legalább ötévente 
felülvizsgálja és frissíti az alacsony szén-
dioxid-kibocsátást célzó fejlesztési 
stratégiáit.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk − 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) anyagok felvétele az ezen rendelet I. 
mellékletében szereplő üvegházhatást 
okozó gázok listájába, illetve anyagok 
törlése a listából;

a) anyagok felvétele az ezen rendelet I. 
mellékletében szereplő üvegházhatást 
okozó gázok listájába, illetve anyagok 
törlése a listából jelentőségük alapján, az 
elővigyázatosság elvének és a nemzetközi 
szinten elfogadott iránymutatásoknak 
megfelelően;

Or. en
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bármely új nemzetközi megállapodásnak 
vagy a 406/2009/EK határozat 9. cikkével 
összhangban elfogadott jogi aktusnak 
megfelelő nyomon követési és 
jelentéstételi követelmények 
megállapítására a földhasználattal, a 
földhasználat-megváltoztatással és az 
erdőgazdálkodással kapcsolatban.

b) az uniós kibocsátáscsökkentéshez 
történő ágazati hozzájárulás környezeti 
integritásának biztosítása érdekében
bármely új nemzetközi megállapodásnak
vagy a 406/2009/EK határozat 9. cikkével 
összhangban elfogadott jogi aktusnak 
megfelelő nyomon követési és 
jelentéstételi követelmények 
megállapítására a földhasználattal, a 
földhasználat-megváltoztatással és az 
erdőgazdálkodással kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Jelentéstétel a megújuló energia 
felhasználásáról és az 
energiahatékonyságról
1. A tagállamok minden év („X. év”) 
január 15-ig jelentést tesznek a 
Bizottságnak az X-2. évről az alábbiakkal 
kapcsolatban: 
a) bruttó végső energiafogyasztásuk; 
b) a megújuló forrásból származó energia 
részesedése; valamint
c) a biomasszából nyert energia 
mennyisége – különbséget téve a szilárd 
biomassza és a folyékony 
bioüzemanyagok között –, valamint a 
hulladékból és melléktermékekből 
származó bioenergia.
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2. A Bizottság a 29. cikknek megfelelően 
…*-ig felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust fogad el az energiamegtakarítással 
és az energiahatékonysággal kapcsolatos 
nyomon követésre és jelentéstételre 
vonatkozó előírások meghatározásáról. 
Az elfogadott nyomon követési és 
jelentéstételi előírásoknak összhangban 
kell állniuk az energiahatékonyságra 
vonatkozó uniós jogszabályokban előírt 
követelményekkel. 
3. A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett jelentéseiket a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátják.
_______
* Hat hónappal az energiahatékonysági 
irányelv hatályba lépése után.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk − cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tengeri szállításból származó szén-
dioxid-kibocsátás bejelentése

A tengeri szállítással kapcsolatos, az 
éghajlat szempontjából fontos 
információk bejelentése

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság ezen rendelet 29. cikkének 
megfelelően jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására annak 
érdekében, hogy meghatározza a 
tagállamok kikötőit érintő tengeri hajóktól 

(1) A Bizottság ezen rendelet 29. cikkének 
megfelelően [2013. január 30]-ig
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el annak érdekében, hogy meghatározza a 
tagállamok kikötőit érintő tengeri hajókhoz 
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származó szén-dioxid-kibocsátásra
vonatkozó nyomon követési és 
jelentéstételi követelményeket. Az 
elfogadott nyomon követési és 
jelentéstételi követelményeknek meg kell 
egyezniük az UNFCCC által elfogadott 
követelményekkel, valamint – amennyiben 
lehetséges – a Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezet (IMO) által a hajók 
vonatkozásában megállapított 
követelményekkel, illetve a tengeri 
szállításból származó üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátására vonatkozó uniós 
jogszabályokkal. A nyomon követési és 
jelentéstételi követelmények – a 
központosított adatgyűjtés és -karbantartás
révén – lehetőség szerint minimális 
terheket rónak a tagállamokra.

köthető tengeri szállítással kapcsolatos, az 
éghajlat szempontjából fontos 
információkra vonatkozó nyomon követési 
és jelentéstételi követelményeket. A 
nyomon követési és jelentéstételi
követelmény hatálya alá tartozó, az 
éghajlat szempontjából fontos 
információk a következőket tartalmazzák: 

– a szén-dioxid-, korom- és NOx-
kibocsátásra vonatkozó adatok; 
– a kikötők közötti közlekedés átlagos
sebessége; valamint
– 2015-től kezdve az IMO 
energiahatékonysági tervezési mutatója és 
az IMO energiahatékonysági működési 
mutatója szerinti teljesítmény, valamint a 
hajózási energiahatékonysági 
gazdálkodási terv alkalmazásának 
hatásai. 
Az elfogadott nyomon követési és 
jelentéstételi követelményeknek meg kell 
egyezniük az UNFCCC által elfogadott 
módszerekkel, valamint – amennyiben 
lehetséges – a Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezet (IMO) által a hajók 
vonatkozásában megállapított 
módszerekkel, illetve a tengeri szállításból 
származó üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátására vonatkozó uniós 
jogszabályok követelményeivel. A nyomon 
követési és jelentéstételi követelmények –
a központosított adatgyűjtés, valamint az 
adatok karbantartása és közzététele révén 
– lehetőség szerint minimális terheket 
rónak a tagállamokra.
A követelményeknek ki kell terjedniük a 
jelentős kibocsátásokért felelős hajókra, 
beleértve legalább a tartályhajók, az 
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ömlesztettáru-szállító, általános 
teherszállító és konténerszállító hajók, a 
kompok, a tengeri utasszállító hajók és a 
járműszállító hajók kategóriáit és az 
ömlesztett fosszilis tüzelőanyagokat 
szállító valamennyi hajót, a méretre és a 
szállításra vonatkozóan megfelelő de 
minimis küszöbérték szerint.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerint
jogi aktus elfogadására kerül sor, úgy a 
tagállamok az adott jogi aktus alapján
minden év január 15-ig („X. év”) az X–2. 
év vonatkozásában meghatározzák a 
tengeri szállításból származó szén-dioxid-
kibocsátásukat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus
elfogadását követően a tagállamok minden 
év január 15-ig („X. év”) az X–2. év 
vonatkozásában meghatározzák és 
összegyűjtik a tengeri szállítással 
kapcsolatos, az éghajlat szempontjából 
fontos információkat, továbbítják azokat a 
Bizottságnak és az Európai 
Tengerbiztonsági Ügynökségnek (EMSA), 
valamint hozzáférhetővé teszik őket a 
nyilvánosság számára. Az információkat a 
hajók bérlői és felhasználói számára 
felhasználható módon kell közzétenni.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk − 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a ) A (2) bekezdés értelmében kézhez 
kapott információk alapján az EMSA 
elemzést készít többek között a tengeri 



PE483.710v01-00 20/34 PR\893782HU.doc

HU

szállításnak a globális éghajlatra 
gyakorolt általános hatásáról, ideértve az 
olyan, nem szén-dioxid okozta hatásokat 
is, mint például a korom és az aeroszolok 
következményei, továbbá többek között 
modellezés, valamint adott esetben a 
szállítási adatok révén előrejelzéseket 
állapít meg. Az EMSA a tudományos 
haladást tekintetbe véve rendszeresen 
felülvizsgálja modellezését.
Az EMSA ezenkívül a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátja a hajóknak az 
IMO energiahatékonysági tervezési 
mutatója és az IMO energiahatékonysági 
működési mutatója szerinti teljesítményét, 
valamint a hajózási energiahatékonysági 
gazdálkodási tervet, és lehetőségeket vázol 
fel a teljesítménycímkézés bevezetésére.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a nemzeti szakpolitikákra és 
intézkedésekre, valamint az üvegházhatást 
okozó gázok forrásokból való kibocsátását 
korlátozó vagy csökkentő, illetve a nyelők 
általi eltávolítását elősegítő uniós 
szakpolitikákra és intézkedésekre 
vonatkozó információkat az ezen rendelet 
I. mellékletében említett gázokra
vonatkozóan, ágazatonként bontásban.
Ezeknek az információknak hivatkozniuk 
kell az alkalmazandó, különösen a 
levegőminőségre vonatkozó nemzeti vagy 
uniós szakpolitikákra, és tartalmazniuk kell 
az alábbiakat:

c) a nemzeti szakpolitikákra és 
intézkedésekre, valamint az üvegházhatást
okozó gázok forrás szerinti kibocsátását 
korlátozó vagy csökkentő, a nyelők általi 
eltávolítását elősegítő, a megújuló 
forrásokból származó energia részesedését 
növelő, illetve a bruttó végső 
energiafogyasztást csökkentő uniós 
szakpolitikákra és intézkedésekre 
vonatkozó információkat az ezen rendelet 
I. mellékletében említett minden egyes 
üvegházhatású gázra vonatkozóan, 
ágazatonként bontásban. Ezeknek az 
információknak hivatkozniuk kell az 
alkalmazandó, különösen a 
levegőminőségre vonatkozó nemzeti vagy 
uniós szakpolitikákra, és tartalmazniuk kell 
az alábbiakat:
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Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk - 1 bekezdés - c pont - vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi) a szakpolitikák és intézkedések várható 
költségeinek becslését és adott esetben a 
szakpolitikák és intézkedések realizált 
költségeinek becslését;

vi) a szakpolitikák és intézkedések várható 
költségeinek és előnyeinek becslését és 
adott esetben a szakpolitikák és 
intézkedések realizált költségeinek és 
előnyeinek becslését;

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az arra vonatkozó információkat, hogy a 
tagállami fellépések milyen szerepet 
töltenek be a nemzeti szintű törekvésekben, 
valamint hogy – a Kiotói Jegyzőkönyv 
alkalmazandó rendelkezéseivel, valamint 
az az alapján elfogadott határozatokkal 
összhangban – az együttes végrehajtás, 
tiszta fejlesztési rendszer és nemzetközi 
kibocsátáskereskedelem tervezett 
igénybevétele milyen mértékben egészíti ki 
a nemzeti fellépéseket. 

f) az arra vonatkozó információkat, hogy a 
tagállami fellépések mekkora szerepet 
töltenek be a nemzeti szintű törekvésekben, 
valamint hogy – a Kiotói Jegyzőkönyv 
alkalmazandó rendelkezéseivel, valamint 
az az alapján elfogadott határozatokkal 
összhangban – az együttes végrehajtás, a
tiszta fejlesztési rendszer és a nemzetközi 
kibocsátáskereskedelem tervezett 
igénybevétele milyen mértékben egészíti ki 
a múltbeli kibocsátási referenciaértékek 
alá történő nemzeti csökkentéseket;

Or. en
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) arra vonatkozó információkat, hogy a 
tagállam fellépései milyen mértékben 
állnak összhangban az Unió hosszú távú 
éghajlati célkitűzésének eléréséhez vezető, 
költséghatékony útitervvel. 

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a rendelkezésükre álló 
legjobb adatok alapján minden év („X. év”) 
március 15-ig jelentést küldenek a 
Bizottságnak az alábbiakról:

A tagállamok a rendelkezésükre álló 
legjobb adatok alapján és egységes mintát 
alkalmazva minden év („X. év”) március 
15-ig jelentést küldenek a Bizottságnak az 
alábbiakról:

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a tagállamok által a fejlődő országoknak 
biztosított pénzügyi források az UNFCCC 
keretében új és kiegészítő források-e és 
ezeket hogyan számolták ki;

i) a tagállamok által a fejlődő országoknak 
biztosított pénzügyi források az UNFCCC 
értelmében új és kiegészítő források-e, és 
ezeket hogyan számolták ki;

Or. en
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) a tagállamok által az UNFCCC
végrehajtásával összefüggésben
elkülönített pénzügyi forrásokra vonatkozó 
információkat a csatornák típusa, azaz 
kétoldalú, regionális vagy egyéb 
többoldalú csatornák szerint;

ii) a tagállamok által az UNFCCC
értelmében elkülönített pénzügyi 
forrásokra vonatkozó információkat a 
csatornák típusa, azaz kétoldalú, regionális 
vagy egyéb többoldalú csatornák szerint, 
illetve az alapokat, feltüntetve a kölcsönök 
és segélyek részesedését, és beleértve az 
éghajlattal kapcsolatos korábbi 
kölcsönökből származó visszafizetéseket;

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó 
mennyiségi információkat az OECD 
Development Assistance Group által „az 
éghajlatváltozás mérséklésével összefüggő 
támogatás és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással összefüggő támogatás 
kapcsán bevezetett ún. Rio-markerek” 
(„Rio-markerek”) alapján, valamint az 
éghajlatváltozással összefüggő Rio-
markerek alkalmazási módjára vonatkozó 
módszertani információkat;

iii) a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó 
mennyiségi információkat az OECD 
Development Assistance Group által „az 
éghajlatváltozás mérséklésével összefüggő 
támogatás és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással összefüggő támogatás 
kapcsán bevezetett ún. Rio-markerek” 
(„Rio-markerek”) alapján, valamint az 
éghajlatváltozással összefüggő Rio-
markerek alkalmazási módjára vonatkozó 
módszertani információkat, 
megkülönböztetve az erdőirtás és az 
erdőpusztulás következtében keletkező 
kibocsátás csökkentésére (REDD+) 
irányuló tevékenységek finanszírozását;

Or. en
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv) adott esetben az állami és a 
magánszféra által, az éghajlatváltozás 
hatásai szempontjából különösen sebezhető 
fejlődő országoknak az ezekhez a 
hatásokhoz való alkalmazkodása érdekében 
nyújtott támogatásról közzétett részletes 
információkat;

iv) adott esetben az állami és a 
magánszféra által, az éghajlatváltozás 
hatásai szempontjából különösen sebezhető 
fejlődő országoknak az ezekhez a 
hatásokhoz való alkalmazkodása érdekében 
nyújtott támogatásról közzétett részletes 
információkat, megadva a 
kedvezményezett országot, az ágazatot 
vagy a tevékenység típusát és az 
összegeket, különbséget téve a kölcsönök 
és a segélyek között;

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v) adott esetben az állami és a magánszféra 
által, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak a 
csökkentése céljából a fejlődő országoknak 
biztosított támogatásra vonatkozó részletes 
információkat.

v) adott esetben az állami és a magánszféra 
által, az éghajlatváltozás hatásai 
szempontjából különösen sebezhető fejlődő 
országoknak az ezekhez a hatásokhoz való 
alkalmazkodása érdekében nyújtott 
támogatásról közzétett részletes 
információkat, feltüntetve a 
kedvezményezett országot, az ágazatot 
vagy a tevékenység típusát és az 
összegeket, különbséget téve a kölcsönök 
és a segélyek között.

Or. en
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az UNFCCC alapján a tagállamok által 
a fejlődő országokba irányuló 
technológiatranszferrel összefüggésben 
végzett tevékenységekre és az X–1. évben 
átadott technológiákra vonatkozó 
információkat, az UNFCCC alapján a 
fejlődő országokba irányuló 
technológiatranszferrel összefüggésben 
tervezett tevékenységekre, valamint az X. 
évben, illetve a további években átadásra 
kerülő technológiákra vonatkozó 
információkat. Fel kell tüntetni, hogy az 
átvett technológiát az éghajlatváltozás 
hatásainak mérséklésére vagy a hatásokhoz 
való alkalmazkodás érdekében használták-
e fel, meg kell jelölni a technológiát átvevő 
országot, a biztosított támogatás összegét 
és az átvett technológia típusát.

b) Az UNFCCC értelmében a tagállamok 
által a fejlődő országokba irányuló 
technológiatranszferrel összefüggésben 
végzett tevékenységekre és az X–1. évben 
átadott technológiákra vonatkozó 
információkat, a fejlődő országokba 
irányuló technológiatranszferrel 
összefüggésben tervezett tevékenységekre, 
valamint az X. évben, illetve a további 
években átadásra kerülő technológiákra 
vonatkozó információkat. Fel kell tüntetni, 
hogy az átvett technológiát az 
éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére 
vagy a hatásokhoz való alkalmazkodás 
érdekében használták-e fel, meg kell jelölni 
a technológiát átvevő országot, a biztosított 
támogatás összegét és az átvett technológia 
típusát.

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk − 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikkben előírt jelentések 
összehasonlíthatóságának biztosítása 
érdekében a Bizottság az UNFCCC 
keretein belül megszabott jelentéstételi 
követelményeknek megfelelően 
iránymutatásokat határoz meg, és 
táblázatos formában elkészített, egységes 
mintát fogad el.
A Bizottság minden év („X. év”) március 
15-éig a közös minta alkalmazásával 
jelentést tesz az Európai Parlament és a 
Tanács számára a fejlődő országoknak 
nyújtott, az uniós költségvetésen keresztül 
folyósított pénzügyi támogatásról és 



PE483.710v01-00 26/34 PR\893782HU.doc

HU

technológiaátadásról, valamint az 
eszközökről és az alapokról, különös 
tekintettel az Éghajlat-politikai és 
Biodiverzitási Alapra.
Az összesített uniós finanszírozási 
kötelezettségvállalások átláthatóságának 
biztosítása érdekében a Bizottság minden 
év június 15-éig egy közös internetes 
platformon a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszi az X-1. évre 
vonatkozó összesített uniós információkat.

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk − 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A 406/2009/EK határozat 6. cikkének
(2) bekezdésében említett részletes 
indokolást.

a) A 406/2009/EK határozat 6. cikkének
(2) bekezdésével összhangban felhasznált 
egységek mennyiségét, valamint az 
ugyanezen cikkben előírt részletes 
indokolást.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A tagállamok által a kibocsátási 
egységeik 2003/87/EK irányelv 10. 
cikkének (1) bekezdése szerinti árverezése 
révén szerzett bevételeik X–1. évben 
történő felhasználására vonatkozó 
információkat. Részletesen és konkrétan 
ismertetni kell a bevételek 50 %-ának 
felhasználását, az ezzel kapcsolatos 

b) A tagállamok által a kibocsátási 
egységeik 2003/87/EK irányelv 10. 
cikkének (1) bekezdése szerinti árverezése 
révén szerzett bevételeik X–1. évben 
történő felhasználására vonatkozó 
információkat. Részletesen és konkrétan 
ismertetni kell a bevételek legalább 50%-
ának felhasználását, az ezzel kapcsolatos 
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fellépést, meg kell jelölni a 2003/87/EK 
irányelv 10. cikkének (3) bekezdése 
szerinti fellépés kategóriáját és a 
kedvezményezett országot vagy régiót.

fellépést, meg kell jelölni a 2003/87/EK 
irányelv 10. cikkének (3) bekezdése 
szerinti fellépés kategóriáját és kiegészítő 
jellegét, valamint a kedvezményezett 
országot vagy régiót.

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A 406/2009/EK határozat 6. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
információkat és azt, hogy a kibocsátási 
egységek megvásárlására vonatkozó 
politikáik hogyan segítik elő az 
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi 
megállapodás létrejöttét.

d) A 406/2009/EK határozat 6. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
információkat, a 2003/87/EK irányelv 11b. 
cikke (6) bekezdésének a 20MW 
termelőkapacitást meghaladó 
teljesítményű vízerőművi 
projekttevékenységek tekintetében való 
megfelelés bizonyítékát és azt, hogy a 
kibocsátási egységek megvásárlására 
vonatkozó politikáik hogyan segítik elő az 
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi 
megállapodás létrejöttét.

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az arra vonatkozó információkat, 
hogy az egységek alkalmazása hogyan 
egészíti ki a múltbeli kibocsátási 
referenciaértékek alá történő nemzeti 
csökkentésekre irányuló erőfeszítéseket; 

Or. en
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentések teljes átláthatóságának és 
összehasonlíthatóságának biztosítása 
érdekében a Bizottság egységes mintát 
fogad el az első albekezdés b), c) és d) 
pontjaiban előírt jelentéstételek számára.

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok az ezen cikk alapján a 
Bizottságnak elküldött jelentéseiket a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátják.

(4) A tagállamok az ezen cikk alapján a 
Bizottságnak elküldött jelentéseiket a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátják. A 
Bizottság az összesített uniós 
információkat könnyen hozzáférhető 
formában a nyilvánosság rendelkezésére 
bocsátja.

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási aktust fogad 
el annak érdekében, hogy az adott éves 
felülvizsgálat lezárásakor az egyes 
tagállamok jegyzékben szereplő adatainak 
helyesbítése után meghatározza az adott év 

(5) A Bizottság végrehajtási aktusokat
fogad el annak érdekében, hogy az adott 
éves felülvizsgálat lezárásakor az egyes 
tagállamok jegyzékben szereplő adatainak 
helyesbítése után meghatározza az adott év 



PR\893782HU.doc 29/34 PE483.710v01-00

HU

teljes kibocsátását. teljes kibocsátását. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat a 30. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az ezen rendelet 7., 8., 11. 
és 15–18. cikke alapján bejelentett 
információk és a tagállamokkal folytatott 
konzultációk alapján évente értékeli az 
alábbi célkitűzések teljesítése terén tett 
uniós és tagállami előrelépéseket annak 
érdekében, hogy megállapítsa, hogy 
elegendő előrehaladást sikerült-e elérni:

(1) A Bizottság az ezen rendelet 7., 8., 11., 
14. és 15–18. cikke alapján bejelentett 
információk és a tagállamokkal folytatott 
konzultációk alapján évente értékeli az 
alábbi célkitűzések teljesítése terén tett 
uniós és tagállami előrelépéseket annak 
érdekében, hogy megállapítsa, hogy 
elegendő előrehaladást sikerült-e elérni:

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 2009/28/EK irányelv 3. cikkében 
előírt kötelezettségek; 

Or. en
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Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a hosszú távú éghajlati célkitűzés, 
valamint az 1990. évi szinthez képest 
2020-ra 25%-os, 2030-ra 40%-os, 2040-re 
pedig 60%-os csökkentést kitűző nemzeti 
csökkentési útiterv. 

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az ezen rendelet 7. cikke 
értelmében a tagállamok által szolgáltatott 
kibocsátási adatok alapján kétévente
értékeli a légi közlekedés globális 
éghajlatra gyakorolt összes hatását, 
ideértve a nem szén-dioxiddal kapcsolatos 
kibocsátást, mint például a nitrogén-oxidok 
kibocsátását és a cirrusfelhők 
képződésének elősegítését, valamint a
tudományos eredményekre, valamint adott 
esetben a légi közlekedés adataira való 
hivatkozás révén javítja ezt a 
számszerűsítést.

(2) A Bizottság az ezen rendelet 7. cikke 
értelmében a tagállamok által szolgáltatott 
kibocsátási adatok alapján évente értékeli a 
légi közlekedés globális éghajlatra 
gyakorolt összes hatását, ideértve a nem 
szén-dioxiddal kapcsolatos kibocsátást, 
mint például a nitrogén-oxidok 
kibocsátását és a cirrusfelhők 
képződésének elősegítését, valamint
modellezés és a légi közlekedés adatai 
segítségével javítja ezt a számszerűsítést. A 
Bizottság rendszeresen kiigazítja 
modellezését, elsősorban a tudományos 
eredmények figyelembevételével. 

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság minden év október 31-ig (3) A Bizottság minden év október 31-ig 
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jelentést küld az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, amelyben összefoglalja az ezen 
cikk (1) és (2) bekezdésében előírt 
értékelések eredményeit.

jelentést küld az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, amelyben összefoglalja az ezen 
cikk (1) és (2) bekezdésében előírt 
értékelések eredményeit. Az első 
jelentésben, és adott esetben a későbbi 
jelentésekben a Bizottság megvizsgálja, 
milyen hatással lenne a metánra 
vonatkozó húszéves időtávlat elfogadása a 
politikákra és az intézkedésekre az Unió 
közép- és hosszú távú éghajlati 
célkitűzései tekintetében.

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk törölve
A kötelezettségek hatályon kívül 

helyezése, illetve módosítása
A Bizottság ezen rendelet 29. cikkének 
megfelelően jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására annak 
érdekében, hogy ezen rendelet 4–7., 10–
12., 14., 15., 17. és 19. cikkét vagy azok 
bármely részét hatályon kívül helyezze, 
illetve azokat módosítsa, amennyiben arra 
a következtetésre jut, hogy a nemzetközi 
vagy egyéb fejlemények hatására olyan 
helyzet alakul ki, amelyben az említett 
cikkekben foglalt kötelezettségek 
előírására már nincs szükség, nem 
arányosak a belőlük származó előnyökhöz 
viszonyítva, nincsenek összhangban az 
UNFCCC szerinti jelentéstételi 
kötelezettségekkel vagy többször írják elő 
ugyanazokat a követelményeket. Az ezen 
cikk alapján elfogadott bármely jogi aktus 
összességében nem róhat az uniós és 
nemzetközi jelentéstételi 
kötelezettségeknél nagyobb terheket a 
tagállamokra.

Or. en
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk − 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az e bekezdésre való hivatkozás 
esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikke 
alkalmazandó.

Or. en
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INDOKOLÁS

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy az Unió és tagállamai jó úton haladnak-e célkitűzéseik 
teljesítése felé, illetve ahhoz, hogy új, stabil politikákat lehessen kidolgozni az 
éghajlatváltozás kezelésére, időszerű, megbízható és pontos adatokra van szükség az 
üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatban. Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére szolgáló rendszerről szóló rendelet a 
280/2004/EK határozatban meghatározott nyomon követési mechanizmus helyébe lép. Míg a 
rendelet legtöbb rendelkezése hasonlít a 280/2004/EK határozat szerinti követelményekre, a 
Bizottság javasolt néhány változtatást. A bizottsági javaslat a jelentéstételi követelményeket 
nemzeti szinten szabja meg, és nem ír elő további adatszolgáltatást a kkv-k vagy az ipar 
részéről.

A javasolt felülvizsgálat céljai többek között a következők:
- segítségnyújtás a tagállamok számára az éghajlatváltozásra és a megújuló 

energiaforrásokra vonatkozó csomag végrehajtásában;
- a bejelentett adatok időszerűségének, átláthatóságának és összehasonlíthatóságának 

javítása; 
- annak biztosítása, hogy az Unió és tagállamai betartják a nemzetközi nyomon követési 

és jelentéstételi kötelezettségeket, beleértve a fejlődő országoknak nyújtott 
támogatásról szóló jelentéstételt is;

- az éghajlatváltozás kezelésére irányuló új uniós eszközök kidolgozásának elősegítése.

Az előadó teljes mértékben támogatja a javasolt javításokat az üvegházhatású gázok 
kibocsátásával kapcsolatos uniós jelentéstételi és nyomon követési szabályok egyszerűsítése 
és hatékonyabbá tétele céljából, valamint annak érdekében, hogy a támogatások típusára és 
mértékére vonatkozó átlátható és átfogó információk nyújtása révén nőjön az Unió hitele a 
fejlődő országok körében. 

Az előadó számos területen a bizottsági javaslat megerősítését javasolja: 

- Az éghajlatváltozásra és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó csomag különböző 
célkitűzései közötti következetesség biztosítása érdekében a jelentéstételi és nyomon 
követési rendelkezéseket ki kell terjeszteni egyrészt a megújuló forrásokból származó 
energia részesedésére, másrészt a bruttó végső energiafogyasztásra is. 

- A cancúni megállapodások (1/CP.16. határozat) elvárják a fejlett országoktól, hogy 
alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó fejlesztési stratégiákat dolgozzanak ki. Ez a 
Bizottság javaslatában is szerepel, ugyanis megköveteli a tagállamoktól, hogy a hosszú 
távú éghajlati célkitűzés megvalósítása érdekében ilyen stratégiákat dolgozzanak ki, és 
hajtsák is végre azokat. E stratégiáknak összhangban kell lenniük az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság megvalósítására vonatkozó ütemtervben megemlített, a hosszú távú 
éghajlati célkitűzés eléréséhez vezető, költséghatékony útitervvel, vagyis az 1990. évi 
szinthez képest 2020-ra 25%-os, 2030-ra 40%-os, 2040-re pedig 60%-os belföldi 
csökkentéssel.  

- A tengeri szállítás az üvegházhatású gázok kibocsátása szempontjából globális szintű 
jelentőséggel bír. Nemzetközi intézkedések hiányában a jogalkotók elkötelezték magukat 
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amellett, hogy az ágazatot beépítik az uniós kibocsátáscsökkentési célkitűzésekbe, de a 
jelenleg begyűjtött adatok nem elégségesek ahhoz, hogy teljes képet kapjunk az ágazat 
éghajlatra gyakorolt hatásáról.

A kibocsátási egységek árverezéséből származó bevételekkel felhasználásával kapcsolatos 
korábbi európai parlamenti álláspontokkal összhangban az előadó javasolja az elkülönítésre 
vonatkozó jelenlegi rendelkezések szigorú ellenőrzését. 


