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VÉLEMÉNY
a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

az üvegházhatást okozó gázkibocsátásnak a 2020-ig terjedő időszakra szóló 
közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére 
irányuló tagállami törekvésekről szóló európai parlamenti és tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

A vélemény előadója: Cornelis Visser



PE406.063v02-00 2/8 AD\741395HU.doc

HU

PA_Legam



AD\741395HU.doc 3/8 PE406.063v02-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó egészében véve támogatja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentését, és helyesli az Európai Tanács által meghatározott alábbi két fő célkitűzést:

– 2020-ig az üvegházhatást okozó gázok (GHG) legalább 20%-os, később 30%-os 
csökkentése, amennyiben létezik egy olyan nemzetközi megállapodás, amely előírja, 
hogy más fejlett országok is kötelezettséget vállalnak „a kibocsátás hasonló mértékű 
csökkentésére, és ahhoz a gazdaságilag magasabb fejlettségi szintű fejlődő országok is 
megfelelő mértékben hozzájárulnak a felelősségeik és képességeik szerint”.

– az EU energiafogyasztásában a megújuló energiák 20%-os részesedése 2020-ig.

Az előadó hangsúlyozza azonban, hogy az üvegházhatást okozó gázok csökkentésére globális 
erőfeszítéseket kell tenni. Ehhez minden országnak hozzá kell járulnia, és ezért a 
Bizottságnak minden eszközt igénybe kell vennie egy ilyen széles körű nemzetközi 
megállapodás létrehozásának biztosítására.

Az előadó egyetért a Bizottsággal a tekintetben, hogy az egyes tagállamoknak meg kell 
osztaniuk egymás között vállalásaikat az EU ETS hatálya alá nem tartozó üvegházhatásúgáz-
kibocsátási források gázkibocsátásának a 2020-ra előirányzott közösségi vállalásoknak 
megfelelő korlátozásával kapcsolatban.

Az előadó kedvezően ítéli meg a Bizottság határozatát, amely tagállami szerepvállalást ír elő 
a 2003/87/EK irányelv hatálya alá nem tartozó (azaz az EU ETS-ben nem részletezett) 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási forrásokkal kapcsolatban a 2013 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó közösségi kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalások teljesítésében. 
Rendelkezik a határozatban foglaltak megvalósítása nyomán elért kibocsátáscsökkentés 
értékeléséről. Ezenfelül az előadó kedvezően ítéli meg a célkitűzések tagállamok számára 
biztosított rugalmas teljesítését azáltal, hogy módot nyújt a Kiotói Jegyzőkönyv 12. cikkében 
ismertetett tiszta fejlesztési mechanizmusokon alapuló projektek, valamint harmadik országok 
ilyen irányú törekvései nyomán végzett kibocsátáscsökkentő tevékenységekből eredő hiteles 
kibocsátáscsökkentés alkalmazására. 

Az előadó azonban aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a rendszer eltorzíthatja az uniós 
versenyt, ha a tagállamok a rendszert nem azonos módon valósítják meg. Emellett az EU-ban 
működő vállalatok is hátrányt szenvedhetnek a nemzetközi versenyben. 

A fentiekből kiindulva az előadó úgy véli, hogy a Bizottságnak folyamatosan figyelemmel 
kell kísérnie az uniós és a nemzetközi versenyre gyakorolt hatást, valamint egy átfogó 
jelentést kell benyújtania ezekről a kérdésekről az Európai Parlamentnek 2016-ig.

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
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Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E határozat hatályba lépését követően 
a Bizottság kétévente jelentést készít, 
amelyben értékeli, hogy a tagállamok 
eszerinti kötelezettségvállalásainak 
teljesítése milyen módon befolyásolja a 
nemzeti, uniós és nemzetközi szintű 
versenyt.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Megfelelési mechanizmus

Amennyiben egy tagállam esetében a 
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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. 
A többletkibocsátási bírságot az 
éghajlatváltozás hatásait csökkentő 
intézkedések finanszírozására szolgáló 
közösségi alapba kell befizetni.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éghajlatváltozással kapcsolatos 
nemzetközi megállapodás létrejöttekor 

életbe lépő módosítások

Az éghajlatváltozással kapcsolatos 
nemzetközi megállapodás megkötése

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

A határozat 3. cikkében foglalt mértéket 
meghaladó kötelező 
kibocsátáscsökkentéssel járó, az
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi
megállapodás létrejöttét követő hat 
hónapon belül a Bizottság előterjeszt egy, 
a Szerződés 251. cikkében meghatározott 
eljárás alapján elfogadásra kerülő, az 
egyes tagállamoknak a további közösségi 
vállalásokhoz nyújtott hozzájárulását 
meghatározó jogalkotási javaslatot.

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 
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vonatkozóan a Közösség számára a 
nemzetközi megállapodásban előírt 
kötelezettségvállalás, valamint az 
üvegházhatást okozó gázok teljes 
kibocsátáscsökkentésével kapcsolatban 
2020-ra előirányzott közösségi részvállalás 
szorzatának, mely utóbbihoz a tagállamok 
a 3. cikk értelmében a 2003/87/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
forrásokból származó üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentésével 
járulnak hozzá.
3. Az egyes tagállamok a Közösség további 
csökkentési vállalásaihoz a 3. cikk 
értelmében a 2003/87/EK irányelv hatálya 
alá nem tartozó forrásokkal kapcsolatban 
2020-ra előirányzott közösségi 
összkibocsátás csökkentésében teljesített 
vállalásaik arányában járulnak hozzá.
A Bizottság a melléklet kibocsátási 
határértékeit az első albekezdésben 
foglaltaknak megfelelően módosítja. Az 
ezen határozat nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására vonatkozó 
intézkedést a 9. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
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 



AD\741395HU.doc 7/8 PE406.063v02-00

HU

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.

Indokolás

A nemzetközi megállapodásokról szóló tárgyalások lezárására vonatkozó reakciók nem 
automatikusak, hanem politikai értékelés és döntés során születnek. Ezenfelül a további 
kötelezettségek elosztásának a nemzetközi tárgyalások eredményén kell alapulnia.

Módosítás 5

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 jelentésben kell értékelnie 
az ebben a határozatban foglaltak 
végrehajtását. A jelentés azt is értékeli, 
hogy e határozat végrehajtása milyen 
módon befolyásolja a nemzeti, uniós és 
nemzetközi szintű versenyt. A Bizottság a 
jelentését a megfelelő javaslatokkal együtt 
2016. október 31-ig megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.
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