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Módosítás 35
Urszula Krupa

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Egyesült Nemzetek 
éghajlatváltozási keretegyezménye, 
amelyet az Európai Közösség az Egyesült 
Nemzetek éghajlatváltozási 
keretegyezményének megkötéséről szóló, 
1993. december 15-i 94/69/EK tanácsi 
határozattal1 hagyott jóvá, végső célul az 
üvegházhatást okozó gázok légköri 
koncentrációinak olyan szinten történő 
stabilizálását tűzte ki, amely 
megakadályozza az éghajlat rendszerébe
való veszélyes mértékű emberi 
beavatkozást.

(1) Az Egyesült Nemzetek 
éghajlatváltozási keretegyezménye, 
amelyet az Európai Közösség az Egyesült 
Nemzetek éghajlatváltozási 
keretegyezményének megkötéséről szóló, 
1993. december 15-i 94/69/EK tanácsi 
határozattal hagyott jóvá, végső célul az 
üvegházhatást okozó gázok légköri 
koncentrációinak olyan szinten történő 
stabilizálását tűzte ki, amely 
megakadályozza a Föld 
éghajlatrendszerébe való veszélyes 
mértékű emberi beavatkozást.

Or. pl

Indokolás

Ez a módosítás azt igyekszik pontosítani, hogy milyen éghajlatrendszerről van szó, és ezáltal 
azt jelezni, hogy a klímaváltozás nem helyi, hanem globális, az egész bolygót érintő probléma.

Módosítás 36
Anders Wijkman

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Közösség álláspontja szerint, 
melynek legutóbb a Környezetvédelmi 
Tanács 2007. november 7-i, brüsszeli 

(2) A Közösség álláspontja szerint, 
melynek legutóbb a Környezetvédelmi 
Tanács 2007. november 7-i, brüsszeli 

                                               
1 HL L 33., 1994.2.7., 11. o.
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ülésén adott hangot, e célkitűzés elérése 
érdekében az átfogó globális éves felszíni 
átlaghőmérséklet-növekedés nem 
haladhatja meg 2 °C-nál többel az 
iparosodás előtti mértéket, ami az 
üvegházhatású gázok globális 
kibocsátásának a 1990-es szinthez képest 
legalább 50%-os csökkentését jelenti. A 
kibocsátások ilyen mértékű csökkentése a 
gazdaság összes ágazatának részvállalását 
igényli. A fejlett országoknak a jövőben is 
ezen kezdeményezések élére kell állniuk, 
vállalva, hogy az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás mértékét az 1990-es szinthez 
képest együttesen 30 %-kal csökkentik 
2020-ig.

ülésén adott hangot, e célkitűzés elérése 
érdekében az átfogó globális éves felszíni 
átlaghőmérséklet-növekedés nem 
haladhatja meg 2 °C-nál többel az 
iparosodás előtti mértéket, ami az 
üvegházhatású gázok globális 
kibocsátásának a 1990-es szinthez képest 
legalább 50%-os csökkentését jelenti. A 
kibocsátások ilyen mértékű csökkentése a 
gazdaság összes ágazatának részvállalását 
igényli. A fejlett országoknak általában, az 
Európai Uniónak pedig különösképpen a 
jövőben is ezen kezdeményezések élére 
kell állniuk, vállalva, hogy az 
üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
mértékét az 1990-es szinthez képest 
együttesen 30%-kal csökkentik 2020-ig, 
míg 60%-kal 2035-ig. A végső cél a 
fosszilis forrásokból származó 
energiahordozók kibocsátásainak 
fokozatos megszüntetése az Európai 
Unióban 2050-ig.

Or. en

Módosítás 37
Edite Estrela

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Közösség álláspontja szerint, 
melynek legutóbb a Környezetvédelmi 
Tanács 2007. november 7-i, brüsszeli 
ülésén adott hangot, e célkitűzés elérése 
érdekében az átfogó globális éves felszíni 
átlaghőmérséklet-növekedés nem 
haladhatja meg 2 °C-nál többel az 
iparosodás előtti mértéket, ami az 
üvegházhatású gázok globális 
kibocsátásának a 1990-es szinthez képest 
legalább 50%-os csökkentését jelenti. A 
kibocsátások ilyen mértékű csökkentése a 
gazdaság összes ágazatának részvállalását 

(2) A Közösség álláspontja szerint, 
melynek legutóbb a Környezetvédelmi
Tanács 2007. november 7-i, brüsszeli 
ülésén adott hangot, e célkitűzés elérése 
érdekében az átfogó globális éves felszíni 
átlaghőmérséklet-növekedés nem 
haladhatja meg 2 °C-nál többel az 
iparosodás előtti mértéket, ami az 
üvegházhatású gázok globális 
kibocsátásának a 1990-es szinthez képest 
legalább 50%-os csökkentését jelenti. A 
kibocsátások ilyen mértékű csökkentése a 
gazdaság összes ágazatának részvállalását 



AM\730633HU.doc 5/66 PE409.395v01-00

HU

igényli. A fejlett országoknak a jövőben is 
ezen kezdeményezések élére kell állniuk, 
vállalva, hogy az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás mértékét az 1990-es szinthez 
képest együttesen 30 %-kal csökkentik 
2020-ig.

igényli. A fejlett országoknak a jövőben is 
ezen kezdeményezések élére kell állniuk, 
vállalva, hogy az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás mértékét az 1990-es szinthez 
képest együttesen 30%-kal csökkentik 
2020-ig, és 60–80%-kal 2050-ig.

Or. pt

Indokolás

2007. márciusi ülésén az Európai Tanács rámutatott arra, hogy 2050-ig a kibocsátások 60–
80%-os hosszú távú csökkentésére lenne szükség.

Módosítás 38
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Közösség álláspontja szerint, 
melynek legutóbb a Környezetvédelmi 
Tanács 2007. november 7-i, brüsszeli 
ülésén adott hangot, e célkitűzés elérése 
érdekében az átfogó globális éves felszíni 
átlaghőmérséklet-növekedés nem 
haladhatja meg 2 °C-nál többel az 
iparosodás előtti mértéket, ami az 
üvegházhatású gázok globális 
kibocsátásának a 1990-es szinthez képest 
legalább 50%-os csökkentését jelenti. A 
kibocsátások ilyen mértékű csökkentése a 
gazdaság összes ágazatának részvállalását 
igényli. A fejlett országoknak a jövőben is 
ezen kezdeményezések élére kell állniuk, 
vállalva, hogy az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás mértékét az 1990-es szinthez 
képest együttesen 30 %-kal csökkentik 
2020-ig.

(2) A Közösség álláspontja szerint, 
melynek legutóbb a Környezetvédelmi 
Tanács 2007. november 7-i, brüsszeli 
ülésén adott hangot, e célkitűzés elérése
érdekében az átfogó globális éves felszíni 
átlaghőmérséklet-növekedés nem 
haladhatja meg 2 °C-nál többel az 
iparosodás előtti mértéket, ami az 
üvegházhatású gázok globális 
kibocsátásának a 1990-es szinthez képest 
legalább 50%-os csökkentését jelenti. A 
kibocsátások ilyen mértékű csökkentése a 
gazdaság összes ágazatának részvállalását 
igényli. A fejlett országoknak a jövőben is 
ezen kezdeményezések élére kell állniuk, 
vállalva, hogy az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás mértékét az 1990-es szinthez 
képest együttesen 30%-kal csökkentik 
2020-ig, és 50%-os nagyságrenddel 2050-
ig.

Or. en
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Indokolás

A 2050-ig 80%-os nagyságrendű csökkentés 1990-hez viszonyítva túlságosan nagyratörő, a 
gyakorlatban nehezen megvalósítható feladat. A feladatot megnehezíti, hogy az irányelvre 
irányuló javaslat az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mintegy 60%-ára terjed ki (a 
2003/87/EK irányelv módosításának elfogadása után 40%-ra terjed ki), ezek pedig nehezen 
kezelhető, kis volumenű kibocsátások, mint például a szállítás (autók, teherautók), épületek 
(különösen a fűtés), szolgáltatások, kisebb ipari szerelvények, mezőgazdaság, hulladék és 
egyebek.

Módosítás 39
Evangelia Tzampazi

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Annak érdekében, hogy az európai 
uniós energiafogyasztás 2020-ig 20%-kal 
csökkenthető legyen, a tagállamok
számára kötelezővé kell tenni az 
Energiahatékonysági cselekvési terv: a 
lehetőségek kihasználása 
(COM(2006)0545) c. közleményben 
foglalt indikatív jellegű célt.  Ennek 
érdekében a Bizottság legkésőbb 2009-ig 
jogalkotási intézkedéseket fogad el.

Or. en

Indokolás

Az EU által kitűzött hatékonysági cél az egyetlen jogilag nem kötelező erejű, 2020-ig szóló 
célkitűzés. E potenciál elérése minden ágazat elsődleges célja kell, hogy legyen. Az 
energiahatékonysági cél elérésének köszönhető energiamegtakarítások nyomán csökkenni fog 
a kibocsátások összessége, különösen az építkezési és szállítmányozási ágazatok kibocsátásai.
Az energia megőrzésének, illetve az európai uniós kormányok egyértelmű, 
energiahatékonyságba való befektetésre kötelezésének egyetlen módja az, ha az 
energiahatékonysági célt jogilag kötelező erejű célkitűzéssé tesszük.
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Módosítás 40
Roberto Musacchio

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról 
és a 96/61/EK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 2003. október 13-i 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv létrehozta az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátási egységeinek Közösségen 
belüli kereskedelmi rendszerét, amely a 
gazdaság bizonyos ágazatait érinti. Az 
üvegházhatást okozó gázok 1990-es 
kibocsátási szintjéhez viszonyított 20%-os
csökkentésének 2020-ra előirányzott 
költséghatékony megvalósítása a gazdaság 
összes ágazatának részvállalását igényli. A 
tagállamoknak ezért további szakpolitikai 
követelményeket és intézkedéseket kell 
érvényesíteniük annak érdekében, hogy a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó források üvegházhatásúgáz-
kibocsátását tovább korlátozzák.

(5) Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról 
és a 96/61/EK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 2003. október 13-i 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv létrehozta az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátási egységeinek Közösségen 
belüli kereskedelmi rendszerét, amely a 
gazdaság bizonyos ágazatait érinti. Az 
üvegházhatást okozó gázok 1990-es 
kibocsátási szintjéhez viszonyított 40%-os
csökkentésének 2020-ra előirányzott 
költséghatékony megvalósítása a gazdaság 
összes ágazatának részvállalását igényli. A 
tagállamoknak ezért további szakpolitikai 
követelményeket és intézkedéseket kell 
érvényesíteniük annak érdekében, hogy a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó források üvegházhatásúgáz-
kibocsátását tovább korlátozzák, 
összhangban a 2012-ig és az azt követő 
évekre kitűzött kiotói célkitűzésekkel.

Or. en

Indokolás

A legfrissebb, Tallberg fórumról származó tudományos felmérések szerint, a Kiotói 
Jegyzőkönyv célkitűzéseinek koherens véghezvitelén és erősítésén munkálkodva, el kell érni az 
üvegházhatást okozó gázkibocsátás 40%-os csökkentését. Nem lehet megbízható nemzetközi 
megállapodásra jutni anélkül, hogy olyan jelentős csökkentésre törekednénk, amelyben a fő 
iparosodott országok az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport negyedik 
jelentésében javasolt céloknak megfelelően részt vennének.
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Módosítás 41
Johannes Lebech

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamoknak valamennyi 
gazdasági ágazatukban növelniük kell az 
energiahatékonyságot. Annak biztosítása 
érdekében, hogy az európai uniós 
energiafogyasztás 2020-ig 20%-kal való 
csökkentésének lehetősége 
megvalósulhasson, a tagállamok számára 
kötelező érvényűvé kell tenni az 
Energiahatékonysági cselekvési terv: a 
lehetőségek kihasználása 
(COM(2006)0545) c. közleményben 
foglalt indikatív jellegű célt. 

Or. en

Indokolás

Az energia megőrzése a klímaváltozás kezelésének legköltséghatékonyabb módja.  Az 
energiahatékonysági cselekvési terv szerint, ha az EU kudarcot vall az energiahatékonyság 
terén, 2020-ig évi 100 milliárdot meghaladó közvetlen veszteséggel kell számolni. A terv 
továbbá megállapítja, hogy technikailag és gazdaságilag még mindig megvalósítható, hogy az 
árhatásokkal, a gazdaság strukturális változásaival, a technológiák természetes alternatívával 
való felváltásával és a már meghozott intézkedésekkel elérhető megtakarításokon túl 2020-ra 
megtakarítsák a teljes elsődleges energia legalább 20 %-át.

Módosítás 42
Adam Gierek

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Az egyes tagállamok vállalásainak 
mértékét az üvegházhatású gázok 1990-es
kibocsátási szintje alapján, azaz a Kiotói 
Jegyzőkönyvvel összhangban kell 
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üvegházhatású gázok kibocsátására 
vonatkozóan.

meghatározni.

Or. pl

Indokolás

Egyes országok teljes mértékben eleget tettek a Kiotói Jegyzőkönyv keretében vállalt 
kötelezettségeiknek, és jelentősen csökkentették a széndioxid-kibocsátást, míg mások, a 
jegyzőkönyv aláírása ellenére sem tettek előrelépést e tekintetben. Helytelen dolog lenne az 
utóbbiak jutalmazásával az előbbieket büntetni.

Módosítás 43
Riitta Myller

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Az egyes tagállamok vállalásainak 
mértékét az üvegházhatású gázok 2005–
2006-os kibocsátási szintje alapján kell 
meghatározni.

Or. fi

Módosítás 44
Riitta Myller

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Minden tagállamnak nemzeti 
cselekvési tervet kell készítenie, amelyben 
kifejti, miként szándékozik a 
kibocsátáskereskedelmi rendszeren kívüli 
ágazatokban kitűzött csökkentési célokat 
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elérni. Minden cselekvési tervhez 
mellékelni kell egy, az 
energiahatékonyság fellendítésére 
irányuló stratégiát.

Or. fi

Módosítás 45
Riitta Myller

Határozatra irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A kibocsátáskereskedelmi rendszeren 
kívüli ágazatokban a kibocsátások 
csökkentése nagy mértékben függ az egyes 
állampolgárok tetteitől. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a polgárok megfelelő 
felkészítését, és a legjobb technológiák és 
megoldások alkalmazásához szükséges 
erőforrások rendelkezésre állását. A 
polgárokat arra kell ösztönözni, hogy 
többek között az oktatás és független 
tájékoztatás segítségével egy 
energiamegtakarítással járó új 
életformára térjenek át.  E folyamat egyik 
elemeként a tagállamoknak lehetővé kell 
tenniük pártoktól független energiaügyi 
tanácsadó rendszerek helyi és regionális 
szintű működését.

Or. fi

Módosítás 46
Péter Olajos

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Hogy Koppenhágában kielégítő nemzetközi megállapodásra juthassunk, minden országot 
arra kell köteleznünk, hogy 2020-ig csökkentsék, vagy legalább megőrizzék a kibocsátások 
eddigi szintjét a kibocsátáskereskedelmi rendszeren kívüli ágazatokban is.  Ha egyedüli 
ismérvként az egy főre jutó GDP-t használjuk, ezzel rossz jelzést küldünk az olyan, kevésbé 
fejlett országoknak, mint például Kína, India, és arra bátorítjuk őket, hogy növeljék a 
kibocsátási szintjüket. Ennek megelőzése érdekében arra kell az Európai Bizottságot kérni, 
hogy új, a kibocsátásokat is tartalmazó mutatót dolgozzon ki, és ossza újra a tagállamok 
között a százalékokat oly módon, hogy senkinek se legyen szabad kibocsátási szintet emelni.

Módosítás 47
Adam Gierek

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok kibocsátáscsökkentési 
vállalásait a szolidaritás elve és a Közösség 
egészén belüli fenntartható gazdasági 

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

növekedés kívánalma alapján kell 
meghatározni, figyelembe véve az egyes 
tagállamok egy főre jutó relatív GDP-jét, 
és az üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
egy főre jutó mennyiségét. 

Or. pl

Indokolás

Hogy ökológiai szempontból méltányosak legyünk, a nagyobb mennyiségű széndioxidot 
kibocsátóknak felelősebben részt kell venniük a klímaváltozás elleni küzdelemben.

Módosítás 48
Urszula Krupa

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

szintjéhez képest engedélyezni kell a 
kibocsátás mértékének növelését, hogy egy 
főre jutó GDP-jük szintjét a többi 
közösségi tagállam szintjére hozhassák.
Ezek az államok olyan mértékig 
korlátozhatják az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátási szintjének növekedését, 
amely mellett el tudják érni ezt a célt.
Azokban a tagállamokban, amelyekben 
jelenleg viszonylag magas az egy főre jutó 
GDP, csökkenteni kell az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását a 2005. évi 
kibocsátás szintjéhez képest.

Or. pl

Indokolás

A Közösség egészének célja a GDP szintjének Unió-szerte történő harmonizálása. A Közösség 
egészének nem áll érdekében az alacsony egy főre jutó GDP-szintű országok gazdasági 
fejlődésének lehetőségeit akadályozni. Egyes országok számára az alapvető energiaszükséglet 
biztosításának egyetlen eszköze rövid távon a széntüzelés révén történő energiatermelés. A 
szén megkötésén és tárolásán alapuló technológia fejlődésének jelenlegi szintjére és a 
vonatkozó költségekre való tekintettel lehetetlen a széntüzelésből származó széndioxid-
kibocsátás szintjének a közösségi jogszabályok szerinti csökkentése.

Módosítás 49
Péter Olajos

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A tagállamok kibocsátáscsökkentési 
vállalásait az egyenlő bánásmód elve 
alapján kell meghatározni, figyelembe véve 
az egyes tagállamok 1990 és 2005 közötti 
erőfeszítéseit és teljesítményét.  A 
kibocsátásaik csökkentésére jelentős 
erőfeszítést tevő tagállamokat elöljáró 
példaként jutalmazni kell, a sor végén 
kullogókat pedig motiválni. 2020-ig 
valamennyi tagállamnak csökkentenie
kell az üvegházhatást okozó gázok 
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kibocsátásának szintjéhez képest 
engedélyezni kell a kibocsátás mértékének 
növelését, ám a növekedésnek a Közösség 
átfogó csökkentési 
kötelezettségvállalásának keretén belül 
kell maradnia. Azokban a tagállamokban, 
amelyekben jelenleg viszonylag magas az 
egy főre jutó GDP, csökkenteni kell az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a 
2005. évi kibocsátás szintjéhez képest.

kibocsátását.

Or. en

Indokolás

Hogy Koppenhágában kielégítő nemzetközi megállapodásra juthassunk, minden országot 
arra kell köteleznünk, hogy 2020-ig csökkentsék, vagy legalább tartsák a kibocsátások eddigi 
szintjét a kibocsátáskereskedelmi rendszeren kívüli ágazatokban is.  Ha egyedüli ismérvként 
az egy főre jutó GDP-t használjuk, ezzel rossz jelzést küldünk az olyan, kevésbé fejlett 
országoknak, mint például Kína, India, és arra bátorítjuk őket, hogy növeljék a kibocsátási 
szintjüket. Ennek megelőzése érdekében arra kell az Európai Bizottságot kérni, hogy új, a 
kibocsátásokat is tartalmazó mutatót dolgozzon ki, és ossza újra a tagállamok között a 
százalékokat oly módon, hogy senkinek se legyen szabad kibocsátási szintet emelni.

Módosítás 50
Roberto Musacchio

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

növekedésnek a Közösség átfogó 
csökkentési kötelezettségvállalásának 
keretén belül kell maradnia. Ezért azokban
a tagállamokban, amelyekben jelenleg 
viszonylag magas az egy főre jutó GDP, a 
2005. évi kibocsátás szintjéhez képest még 
jelentősebb szinten kell csökkenteni az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a 
Közösség csökkentési 
kötelezettségvállalásának tiszteletben 
tartása érdekében.

Or. en

Indokolás

Fontos tisztázni, hogy a szolidaritási mechanizmus csak akkor fog működni, ha minden 
tagállam tiszteletben tartja az átfogó közösségi kötelezettségvállalásokat, és ha a 
kibocsátások esetleges növekedését csak ideiglenes jelleggel engedélyezzük.

Módosítás 51
Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kötelezettségvállalásának keretén belül kell 
maradnia. Azokban a tagállamokban, 
amelyekben jelenleg viszonylag magas az 
egy főre jutó GDP, csökkenteni kell az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a 
2005. évi kibocsátás szintjéhez képest.

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslat alapján egyes tagállamoknak nagyobb kibocsátáshoz lenne joga, mint a 
kiotói célkitűzések szerint. Ez abszolút tisztességtelen lenne a kiotói célokat már elért 
tagállamokkal szemben, és nagyon rossz jelzésnek bizonyulna a harmadik országok felé. Ezért 
szeretné a módosítások szerzője megváltoztatni az említett országokra érvényes számadatokat, 
hogy a közös teherviselés jegyében engedélyezett kibocsátásokat csökkentse. A jelen 
kiigazításban elmentett kibocsátási adatokat a kibocsátáskereskedelem lineáris tényezőjének 
kiigazítására kellene használni, hogy reálisabb célt tűzhessünk ki a kibocsátáskereskedelmi 
ágazat számára.

Módosítás 52
Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Közösség egyoldalú 
kötelezettségvállalásának teljesítése 
irányában tett tagállami vállalások 
igazságos megosztása érdekében egyetlen 
tagállammal szemben sem támasztható 
olyan elvárás, hogy 2020-ra a 2005-ös 
szinthez képest 20%-nál nagyobb 
mértékben csökkentse kibocsátásainak 
mértékét, ugyanakkor egyetlen tagállam 
számára sem engedélyezett, hogy 2020-ig a 
2005-ös szinthez képest 20%-nál nagyobb 
mértékben növelje a kibocsátást. Az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a 
2013 és 2020 közötti időszakban kell 
csökkenteni. A tagállamok egy adott évben 
előre beszámíthatják az üvegházhatású 
gázok kibocsátásával kapcsolatban 

(8) A Közösség egyoldalú 
kötelezettségvállalásának teljesítése 
irányában tett tagállami vállalások 
igazságos megosztása érdekében egyetlen 
tagállammal szemben sem támasztható 
olyan elvárás, hogy 2020-ra a 2005-ös 
szinthez képest 20%-nál nagyobb 
mértékben csökkentse kibocsátásainak 
mértékét, ugyanakkor egyetlen tagállam 
számára sem engedélyezett, hogy 2020-ig a 
2005-ös szinthez képest 20%-nál nagyobb 
mértékben növelje a kibocsátást. Ezen 
felül egyetlen tagállam számára sem 
szabad engedélyezni, hogy a 2020-ig 
érvényes kibocsátásmennyiség 
meghaladja a 2008–2012 közötti 
időszakra szóló közös teherviselési 
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meghatározott kvótáik 2%-ának megfelelő 
mennyiséget, illetve átvezethetik az adott 
évben fel nem használt kibocsátási 
kvótáikat a következő évre.

megállapodás jegyében tett csökkentési 
kötelezettségéből származó mennyiséget.
Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását a 2013 és 2020 közötti 
időszakban kell csökkenteni. A tagállamok 
egy adott évben előre beszámíthatják az 
üvegházhatású gázok kibocsátásával 
kapcsolatban meghatározott kvótáik 2%-
ának megfelelő mennyiséget, illetve 
átvezethetik az adott évben fel nem 
használt kibocsátási kvótáikat a következő 
évre.

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslat alapján egyes tagállamoknak nagyobb kibocsátáshoz lenne joga, mint a 
kiotói célkitűzések szerint. Ez abszolút tisztességtelen lenne a kiotói célokat már elért 
tagállamokkal szemben, és nagyon rossz jelzésnek bizonyulna a harmadik országok felé. Ezért 
szeretné a módosítások szerzője megváltoztatni az említett országokra érvényes számadatokat,
hogy a közös teherviselés jegyében engedélyezett kibocsátásokat csökkentse. A jelen 
kiigazításban elmentett kibocsátási adatokat a kibocsátáskereskedelem lineáris tényezőjének 
kiigazítására kellene használni, hogy reálisabb célt tűzhessünk ki a kibocsátáskereskedelmi 
ágazat számára.

Módosítás 53
Adam Gierek

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Közösség egyoldalú 
kötelezettségvállalásának teljesítése 
irányában tett tagállami vállalások 
igazságos megosztása érdekében egyetlen 
tagállammal szemben sem támasztható 
olyan elvárás, hogy 2020-ra a 2005-ös
szinthez képest 20%-nál nagyobb 
mértékben csökkentse kibocsátásainak 
mértékét, ugyanakkor egyetlen tagállam 
számára sem engedélyezett, hogy 2020-ig 
a 2005-ös szinthez képest 20%-nál

(8) A Közösség egyoldalú 
kötelezettségvállalásának teljesítése 
irányában tett tagállami vállalások 
igazságos megosztása érdekében egyetlen 
tagállammal szemben sem támasztható 
olyan elvárás, hogy 2020-ra az 1990-es
szinthez képest 30%-nál nagyobb 
mértékben csökkentse kibocsátásainak 
mértékét, ugyanakkor egyetlen tagállam 
számára sem engedélyezett, hogy 2020-ig 
az 1990-es szinthez képest 30%-nál
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nagyobb mértékben növelje a kibocsátást. 
Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását a 2013 és 2020 közötti 
időszakban kell csökkenteni. A tagállamok 
egy adott évben előre beszámíthatják az 
üvegházhatású gázok kibocsátásával 
kapcsolatban meghatározott kvótáik 2%-
ának megfelelő mennyiséget, illetve 
átvezethetik az adott évben fel nem 
használt kibocsátási kvótáikat a következő 
évre.

nagyobb mértékben növelje a kibocsátást. 
Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását a 2013 és 2020 közötti 
időszakban kell csökkenteni. A tagállamok 
egy adott évben előre beszámíthatják az 
üvegházhatású gázok kibocsátásával 
kapcsolatban meghatározott kvótáik 2%-
ának megfelelő mennyiséget, illetve 
átvezethetik az adott évben fel nem 
használt kibocsátási kvótáikat a következő 
évre.

Or. pl

Indokolás

A százalékarány 20%-ról 30%-ra való javítása a referenciaévnek 2005-ről 1990-re való 
változtatásával függ össze.

Módosítás 54
John Bowis, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Péter Olajos

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A tagállamok – az együttes haszonnal 
járó, vissza nem vont cselekvések és 
politikák alapján – megindokolhatják az 
üvegházhatást okozó gázkibocsátási 
korlátaik szintjét meghaladó korlátlan 
hazai üvegházhatást okozó gázkibocsátás-
csökkentést. E tekintetben elsőbbséget 
élvez a közegészségügy (különösen, ami a 
levegő tisztaságát illeti) és a nagyobb 
közbiztonság, az ökoszisztémák és a 
biodiverzitás megőrzése, a szegénység 
leküzdése, a foglalkoztatás és az 
energiaellátás biztonsága szempontjából 
élvezhető együttes haszon.

Or. en
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Indokolás

A klímaváltozással foglalkozó kormányközi testület csökkentésekkel foglalkozó III. 
munkacsoportjának 4. értékelő jelentéséből egyértelműen kiderül, hogy a cselekvések együttes 
haszna csökkenő légszennyezés, nagyobb energiabiztonság és nagyobb vidéki foglalkoztatás 
formájában ellentételezi a csökkentés költségeit. Általános egyetértés uralkodik a tekintetben, 
hogy a világ elemzett régiói esetében az üvegházhatást okozó gázkibocsátások csökkentésének 
rövidtávon jelentős egészségügyi és egyéb kölcsönös haszna lehet mind az iparosodott, mind 
pedig a fejlődő országokban.

Módosítás 55
Robert Goebbels

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Azokban az ágazatokban, amelyek 
nem tartoznak a 2003/87/EK irányelv 
hatálya alá, az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának 2020 után továbbra is 
évente lineárisan csökkennie kell. 
Ugyanakkor fölösleges a mostantól fogva 
2050-ig tartó időszakra rendkívül 
nagyratörő csökkentési terveket szőni, 
mivel sem a tudomány, sem a technika 
fejlődésének jelenlegi szintje nem teszi 
lehetővé a húsz éven túli realisztikus 
előrejelzéseket.

Or. fr

Indokolás

Irreális lenne rendkívül nagyratörő terveket szőni 2050-re. Hacsak nem születik nemzetközi 
egyezmény, az európai erőfeszítések kudarcot fognak vallani. Miért hirdetnénk már most 
egymagunkban, hogy mire kell később közösen erőfeszítést tenni?
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Módosítás 56
Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Azt biztosítandó, hogy a tagállamok 
világosan és teljes mértékben megfelelnek 
a követelményeknek, a Bizottságnak olyan 
mechanizmust kell életbe léptetnie, amely 
a jelen határozat értelmében 
kötelezettségeiknek eleget nem tévő 
tagállamokra közvetlenül ró ki büntetést.

Or. en

Módosítás 57
Roberto Musacchio

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) A kötelezettségek rugalmas tagállami 
szintű teljesítése és a fenntartható fejlődés, 
különösen a fejlődő országok fejlődésének 
elősegítése, valamint a befektetői biztonság 
növelése érdekében a Közösség bizonyos 
mértékig továbbra is elismeri a harmadik 
országok üvegházhatású 
gázkibocsátásainak csökkentését szolgáló 
projektekből származó kibocsátási 
egységeket – feltéve, hogy e projektek 
megvalósulnak és végrehajtásukra 
megújuló energiaforrások 
felhasználásával kerül sor – mindaddig, 
amíg az éghajlatváltozásról szóló 
nemzetközi megállapodás meg nem 
születik. A tagállamok feladata biztosítani, 
hogy a kibocsátási egységek 
megvásárlására vonatkozó politikáik a 
projektek lehető legegyenletesebb földrajzi 
eloszlását eredményezzék, és 
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nagymértékben hozzájáruljanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos jövőbeni 
nemzetközi megállapodás létrejöttéhez.

Or. en

Indokolás

A harmadik országokban már végrehajtott vagy ezután megvalósítandó új projekteket csak 
akkor kell a kibocsátási egységek éves beszámítása során figyelembe venni, ha megújuló 
energiaforrásokat alkalmaznak.

Módosítás 58
Johannes Lebech

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 59
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az egyes tagállamok által viselt 
kibocsátáscsökkentési költségek közötti 
különbségek kiegyenlítése eszközeként, a 
nagyobb földrajzi rugalmasság érdekében, 
ugyanakkor a Közösség teljes 
kötelezettségvállalása átfogó 
költséghatékonyságának javítása mellett, 
a tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy az üvegházhatásúgáz-kibocsátási 
jogosultságaik egy részét átruházhassák 
egy másik tagállamra. Az ilyen 
átruházásokat kétoldalú egyezmény által 
kell szabályozni, az átláthatóságot pedig a 
Bizottság értesítésével és az átruházás 
mindkét érintett állam jegyzékébe történő 
bejegyzésével kell biztosítani.

Or. en

Indokolás

E javaslattal fokozódna a költséghatékonyság a kibocsátáscsökkentést illető uniós célkitűzések 
terén. Ez az önkéntes lehetőség azoknak az országoknak is segítene, amelyek erőforrások 
hiányában nehézségekbe ütköznek a kibocsátáscsökkentés terén, ugyanis az átruházásokból 
származó pénzekből az átvevő országban további intézkedések/cselekvések finanszírozása 
válna lehetővé. Minden részt venni kívánó tagállam hasznára válna. De leginkább a 
környezetvédelem járna különösen jól, mert erőforrásaink hatékony kihasználása alapvető 
fontosságú a jó környezetpolitika számára.
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Módosítás 60
Anders Wijkman

Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az egyes tagállamok által viselt 
kibocsátáscsökkentési költségek közötti 
különbségek kiegyenlítésének eszközeként, 
a nagyobb földrajzi rugalmasság érdekében, 
ugyanakkor a Közösség teljes 
kötelezettségvállalása átfogó 
költséghatékonyságának javítása mellett, a 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy az üvegházhatásúgáz-kibocsátási 
jogosultságaik egy részét átruházhassák egy 
másik tagállamra. Az ilyen átruházásokat 
kétoldalú egyezmény által kell szabályozni, 
az átláthatóságot pedig a Bizottság 
értesítésével és az átruházás mindkét 
érintett állam jegyzékébe történő 
bejegyzésével kell biztosítani.

Or. en

Indokolás

Ez a javaslat megnyitja az utat a tagállamok közötti kibocsátáskereskedelem előtt. Mivel az 
egyes tagállamok által viselt kibocsátáscsökkentési költségek között különbségek vannak, 
ezáltal az uniós cél elérése költséghatékonyabb módon válna lehetővé, anélkül, hogy az 
üvegházhatású gázok uniós összesített csökkentésének mennyisége megváltozna.

Módosítás 61
Johannes Lebech

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok így fel tudják majd 
használni a 2008–2012-es időszakban 
végrehajtott csökkentésekért kiadott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási egységeket, 

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

amelyek Arany Standard típusú 
projektekből származnak. A tagállamok 
így fel tudják majd használni a 2008–2012-
es időszak után végrehajtott 
csökkentésekért kiadott üvegházhatásúgáz-
kibocsátási egységeket, amelyek a 2008–
2012-es időszakban bejegyzett és 
végrehajtott, Arany Standard típusú 
projektekből származnak.

Or. en

Indokolás

A tiszta fejlesztési mechanizmusból/közös végrehajtásból származó értékek esetében 
szigoríúbb követelményekre van szükség, hogy a tagállamok csak színvonalas projektekből 
származó egységekkel érjék el csökkentési céljaik.   Az Arany Standard a tiszta fejlesztési 
mechanizmussal járó projektek megítélése során nagyon szigorú meghatározást alkalmaz az 
addicionalitásra és fenntartható fejlődésre. 

Módosítás 62
Johannes Lebech

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Rendkívül kevés tiszta fejlesztési 
mechanizmussal (CDM) kapcsolatos 
projekt valósult meg a legkevésbé fejlett 
országokban (LDC-országok). Tekintettel 
arra, hogy a Közösség a CDM-projektek 
igazságos elosztását támogatja, többek 
között az éghajlatváltozás elleni globális 
szövetség keretén belül is, indokolt 
garantálni a legkevésbé fejlett országokban 
a 2008–2012-es időszak után indított 
projektekből származó kibocsátási 
egységek elfogadását azon projekttípusok 
esetében, amelyeket a 2008–2012-es 
időszakban az összes tagállam 

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

megszületik, egy esetleges közösségi 
megállapodás megkötéséig kell élni.

Or. en

Módosítás 63
Johannes Lebech

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 64
Péter Olajos

Határozatra irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A további rugalmasság és az 
üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
csökkentésére való ösztönzés érdekében a 
tagállamoknak az általuk az Európai 
Unión belül végrehajtott projektekből és 
beruházásokból származó további 
egységeket kell használniuk. 

Or. en

Indokolás

Mivel a tagállamok jelentős költséghatékony potenciállal bírnak a széndioxid-kibocsátás 
csökkentése terén, a harmadik országbeli projektek támogatása mellett bátorítani kell az 
Unión belüli kereskedelmet, a projekteket és az átadásokat.

Módosítás 65
Roberto Musacchio

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Fontos, hogy a tagállamok a 
későbbiekben is fel tudják használni a 
CDM-egységeket, mert így 2012 után is 
biztosítható ezek piaca. A piac működése 
és az üvegházhatású gázok Közösségen 
belüli kibocsátásának további csökkentése, 
s ezáltal a Közösség megújuló 
energiaforrásokkal, energiabiztonsággal, 
innovációval és versenyképességgel 
kapcsolatban megfogalmazott céljainak 
teljesítése érdekében javasoljuk, hogy a 
tagállamok számára mindaddig legyen 
engedélyezett a harmadik országokban 
végzett kibocsátáscsökkentési projektek 

(13) Fontos, hogy a tagállamok a 
későbbiekben is fel tudják használni a 
CDM-egységeket, mert így 2012 után is 
biztosítható ezek piaca. A piac működése 
és az üvegházhatású gázok Közösségen 
belüli kibocsátásának további csökkentése, 
s ezáltal a Közösség megújuló 
energiaforrásokkal, energiabiztonsággal, 
innovációval és versenyképességgel 
kapcsolatban megfogalmazott céljainak 
teljesítése érdekében javasoljuk, hogy a 
tagállamok számára mindaddig legyen 
engedélyezett a harmadik országokban 
végzett kibocsátáscsökkentési projektek 
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kibocsátási egységeinek éves beszámítása 
az egyes tagországokban a 2003/87/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
forrásokból származó kibocsátások 2005-
ben megállapított értékének 3%-áig, 
ameddig nem születik nemzetközi 
megállapodás az éghajlatváltozással 
kapcsolatban. Ez a mennyiség a 2020-ra 
előirányzott csökkentési vállalás 
harmadának felel meg. A tagországok e 
mennyiség fel nem használt részét 
átruházhatják más tagországokra.

kibocsátási egységeinek éves beszámítása 
az egyes tagországokban a 2003/87/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
forrásokból származó kibocsátások 2005-
ben megállapított értékének 1%-áig, 
ameddig nem születik nemzetközi 
megállapodás az éghajlatváltozással 
kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

A kibocsátáskereskedelmi (ETS) mechanizmus már biztosítja a tagállamok közötti cserét: a 
közös erőfeszítésről szóló határozatban a nemzetközi megállapodás megkötésének elérésével 
és az egyes tagállamok csökkentési céljaival való egységesség érdekében nem szabad 
engedélyezni az átadásokat.

Módosítás 66
Péter Olajos

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Fontos, hogy a tagállamok a 
későbbiekben is fel tudják használni a 
CDM-egységeket, mert így 2012 után is 
biztosítható ezek piaca. A piac működése 
és az üvegházhatású gázok Közösségen 
belüli kibocsátásának további csökkentése, 
s ezáltal a Közösség megújuló 
energiaforrásokkal, energiabiztonsággal, 
innovációval és versenyképességgel 
kapcsolatban megfogalmazott céljainak 
teljesítése érdekében javasoljuk, hogy a 
tagállamok számára mindaddig legyen 
engedélyezett a harmadik országokban 
végzett kibocsátáscsökkentési projektek 
kibocsátási egységeinek éves beszámítása 

(13) Fontos, hogy a tagállamok a 
későbbiekben is fel tudják használni a 
CDM-egységeket, mert így 2012 után is 
biztosítható ezek piaca. A piac működése 
és az üvegházhatású gázok Közösségen 
belüli kibocsátásának további csökkentése, 
s ezáltal a Közösség megújuló 
energiaforrásokkal, energiabiztonsággal, 
innovációval és versenyképességgel 
kapcsolatban megfogalmazott céljainak 
teljesítése érdekében javasoljuk, hogy a 
tagállamok számára mindaddig legyen 
engedélyezett a harmadik országokban 
vagy más tagállamokban végzett 
kibocsátáscsökkentési projektek 
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az egyes tagországokban a 2003/87/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
forrásokból származó kibocsátások 2005-
ben megállapított értékének 3%-áig, 
ameddig nem születik nemzetközi 
megállapodás az éghajlatváltozással 
kapcsolatban. Ez a mennyiség a 2020-ra 
előirányzott csökkentési vállalás 
harmadának felel meg. A tagországok e 
mennyiség fel nem használt részét 
átruházhatják más tagországokra.

kibocsátási egységeinek éves beszámítása 
az egyes tagországokban a 2003/87/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
forrásokból származó kibocsátások 2005-
ben megállapított értékének 3%-áig, 
ameddig nem születik nemzetközi 
megállapodás az éghajlatváltozással 
kapcsolatban. Ez a mennyiség a 2020-ra 
előirányzott csökkentési vállalás 
harmadának felel meg. A tagországok e 
mennyiség fel nem használt részét 
árverésen eladhatják más tagországoknak.

Or. en

Indokolás

Mivel a tagállamok jelentős költséghatékony potenciállal bírnak a széndioxid-kibocsátás 
csökkentése terén, a harmadik országbeli projektek támogatása mellett bátorítani kell az 
Unión belüli kereskedelmet, a projekteket és az átadásokat.

A fel nem használt rész eladásának lehetősége vonzó és motiváló tényező lehet a tagállamok 
számára.

Módosítás 67
Johannes Lebech

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Fontos, hogy a tagállamok a 
későbbiekben is fel tudják használni a 
CDM-egységeket, mert így 2012 után is 
biztosítható ezek piaca. A piac működése 
és az üvegházhatású gázok Közösségen 
belüli kibocsátásának további csökkentése, 
s ezáltal a Közösség megújuló 
energiaforrásokkal, energiabiztonsággal, 
innovációval és versenyképességgel 
kapcsolatban megfogalmazott céljainak 
teljesítése érdekében javasoljuk, hogy a 
tagállamok számára mindaddig legyen 
engedélyezett a harmadik országokban 
végzett kibocsátáscsökkentési projektek 

(13) Fontos, hogy a tagállamok a 
későbbiekben is fel tudják használni az 
Arany Standard típusú projektekből 
származó CDM-egységeket, mert így 2012 
után is biztosítható ezek piaca. A piac 
működése és az üvegházhatású gázok 
Közösségen belüli kibocsátásának további 
csökkentése, s ezáltal a Közösség megújuló 
energiaforrásokkal, energiabiztonsággal, 
innovációval és versenyképességgel 
kapcsolatban megfogalmazott céljainak 
teljesítése érdekében javasoljuk, hogy a 
tagállamok számára mindaddig legyen 
engedélyezett a harmadik országokban 
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kibocsátási egységeinek éves beszámítása 
az egyes tagországokban a 2003/87/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
forrásokból származó kibocsátások 2005-
ben megállapított értékének 3%-áig, 
ameddig nem születik nemzetközi 
megállapodás az éghajlatváltozással 
kapcsolatban. Ez a mennyiség a 2020-ra 
előirányzott csökkentési vállalás 
harmadának felel meg. A tagországok e 
mennyiség fel nem használt részét 
átruházhatják más tagországokra.

végzett Arany Standard típusú 
kibocsátáscsökkentési projektek 
kibocsátási egységeinek éves beszámítása 
az egyes tagországokban a 2003/87/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
forrásokból származó kibocsátások 2005-
ben megállapított értékének 3%-áig, 
ameddig nem születik nemzetközi 
megállapodás az éghajlatváltozással 
kapcsolatban. Ez a mennyiség a 2020-ra 
előirányzott csökkentési vállalás 
harmadának felel meg. A tagországok e 
mennyiség fel nem használt részét 
átruházhatják más tagországokra.

Or. en

Módosítás 68
Johannes Lebech

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Az éghajlatváltozással kapcsolatos 
nemzetközi megállapodás létrejöttét 
követően a tagállamok kizárólag a 
megállapodást ratifikáló országok Arany 
Standard típusú kibocsátási egységeit 
fogadhatják el.

Or. en

Módosítás 69
Edite Estrela

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

teljesítésének menetét évente értékelni kell 
az üvegházhatást okozó gázok Közösségen 
belüli kibocsátásának nyomon követését 
szolgáló rendszerről és a Kiotói 
Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló, 2004. 
február 11-i 280/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat értelmében 
benyújtott jelentések alapján. Kétévente fel 
kell mérni a tervezett haladást, 2016-ban 
pedig teljes körűen értékelni kell a 
határozatban foglalt kötelezettségek 
végrehajtásának eredményeit, adott 
esetben a célkitűzések 2020-ig történő 
elérését célzó javaslatokat.

Or. pt

Módosítás 70
Carl Schlyter

Határozatra irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A közelmúlt tudományos 
eredményei azt mutatják, hogy az 
éghajlati rendszerbe való veszélyes emberi 
beavatkozás megelőzése érdekében a 
széndioxid koncentrációját 350 ppm alá 
kell csökkenteni, ami azt jelenti, hogy a 
2020-ig az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának az 1990-es szinthez képest 
40%-kal, 2030-ig pedig a 60%-kal való 
csökkentését kell célul kitűzni. Ezt a 
célkitűzést és az ezzel járó közösségi 
kötelezettségvállalásokat a klímáról szóló, 
2012 utáni nemzetközi tárgyalások során 
folytatni kell.

Or. en
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Módosítás 71
Péter Olajos

Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Mivel a tagállamok jelentős költséghatékony potenciállal bírnak a széndioxid-kibocsátás 
csökkentése terén, a harmadik országbeli projektek támogatása mellett bátorítani kell az 
Unión belüli kereskedelmet, a projekteket és az átadásokat.

Módosítás 72
Péter Olajos

Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az éghajlatváltozásra vonatkozó 
nemzetközi megállapodás létrejöttét 
követően módosítani kell a tagállamok 
üvegházatásúgáz-kibocsátási határértékeit 

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

a megállapodásban foglalt új közösségi 
vállalások alapján, figyelembe véve a 
tagállamok közötti egyenlő bánásmód és a 
Közösség egészén belüli fenntartható 
növekedés kívánalmát. Az EU-ban és 
harmadik országokban végzett 
kibocsátáscsökkentési projektek nyomán 
szerzett kibocsátási egységek tagállamok 
által felhasználható mennyiségét a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó forrásokból származó további 
kibocsátáscsökkentések legfeljebb 50%-
ával kell növelni.

Or. en

Indokolás

Mivel a tagállamok jelentős költséghatékony potenciállal bírnak a széndioxid-kibocsátás 
csökkentése terén, a harmadik országbeli projektek támogatása mellett bátorítani kell az 
Unión belüli kereskedelmet, a projekteket és az átadásokat.

A jövőre vonatkozóan a különféle teljesítési szintek és az alulteljesítés megelőzése érdekében 
a szolidaritás elve helyett az egyenlő bánásmód elvére kell támaszkodnunk.

Módosítás 73
Johannes Lebech

Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

mennyiségét a 2003/87/EK irányelv 
hatálya alá nem tartozó forrásokból 
származó további kibocsátáscsökkentések 
legfeljebb 50%-ával kell növelni.

Or. en

Módosítás 74
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez a határozat a tagállamok
szerepvállalását, illetve az ezt 
meghatározó szabályokat rögzíti a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó, tisztán antropogén
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokkal és a 
forrásoktól való eltávolításokkal, valamint 
a gázokkal kapcsolatban a 2013-at követő 
időszakra vonatkozó közösségi és 
tagállami kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalások teljesítésének 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 75
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ha csak a nem kibocsátáskereskedelmi rendszert alkalmazó ágazatokban tűzünk ki országos 
szintű célokat, a kibocsátáscsökkentés összeköltségének megosztása bizonytalan lesz a 
tagállamok számára, mivel a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe tartozó ágazatokban a 
kibocsátás majdnem független módon fog alakulni. Egy átfogó országos cél kitűzése révén ezt 
a bizonytalanságot kiküszöböljük, a terhek pedig méltányos módon oszlanak meg. A 
„2003/87/EK irányelv hatálya alá nem tartozó üvegházhatásúgáz-kibocsátási források” 
megfogalmazást mindenhol törölni kell a határozat szövegéből.

Módosítás 76
Urszula Krupa

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezen túlmenően „üvegházhatású gázok 
kibocsátása” alatt a szén-dioxid (CO2), a 
metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O), a 
fluorozott szénhidrogének (HFC), a 
perfluor-szénhidrogének (PFC), a kén-
hexafluorid (SF6) és elsősorban a vízgőz
(H2O) szén-dioxid-egyenértékben 
kifejezett kibocsátása értendő, a 
2003/87/EK irányelv szerint 
meghatározott, különféle, emberi 
beavatkozással járó forrásokból.

Or. pl

Indokolás

A vízgőz a fő üvegházhatást okozó gáz, az üvegházhatás megközelítőleg 60%-át okozza. A 
Föld légkörében való jelenléte a bolygó régióitól és az adott időszaktól függ (40 és 95 % 
között váltakozik), a víz környezetben való körforgásának (a gőzölgés, lecsapódás, párolgás, a 
lecsapódott víz újra elpárolgása révén) és az emberi beavatkozásból származó gőznek 
tulajdoníthatóan.
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Módosítás 77
Avril Doyle

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezen túlmenően „üvegházhatású gázok 
kibocsátása” alatt a szén-dioxid (CO2), a 
metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O), a 
fluorozott szénhidrogének (HFC), a 
perfluor-szénhidrogének (PFC) és a kén-
hexafluorid (SF6) szén-dioxid-
egyenértékben kifejezett kibocsátása 
értendő, a 2003/87/EK irányelv szerint 
meghatározott forrásokból. Amennyiben 
létrejön a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
nemzetközi megállapodás, vagy 
amennyiben a Közösség és a tagállamok 
2012. december 31-ig nem ratifikálnak 
ilyen nemzetközi megállapodást, az 
„üvegházhatást okozó gázok kibocsátása” 
meghatározás kiterjed az említett 
gázoknak az elnyelés útján történő 
eltávolítására e megállapodás értelmében, 
vagy a tagállamok által alkalmazott 
harmonizált módszerek alapján, 
amennyiben nincs ilyen megállapodás. 

Or. en

Indokolás

A tagállamok általi erdősítés révén történő megkötésről a Kiotói Jegyzőkönyv rendelkezik, és 
ez várhatóan a 2009-es koppenhágai megállapodásnak is részét képezi majd.  Az erdészet 
éghajlattal kapcsolatos fellépését egy stratégia részeként kell előmozdítani, annak biztosítása 
érdekében, hogy valamennyi ágazat hozzájáruljon a hőmérséklet több mint 2 Celsius fokkal 
való emelkedésének megakadályozását célzó átfogó törekvéshez.
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Módosítás 78
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezen túlmenően „üvegházhatású gázok 
kibocsátása” alatt a szén-dioxid (CO2), a 
metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O), a 
fluorozott szénhidrogének (HFC), a 
perfluor-szénhidrogének (PFC) és a kén-
hexafluorid (SF6) szén-dioxid-
egyenértékben kifejezett kibocsátása 
értendő, ahogyan azt a Kiotói Jegyzőkönyv 
által szabályozott, nyelők általi 
eltávolításra, valamint a kibocsátások 
forrás alapján történő becslésére használt 
módszerek szerint meghatározzák.

Or. en

Indokolás

Mivel a 2003/87/EK irányelv nem rendelkezik azokról az intézkedésekről, amelyek leírják, 
hogy az üvegházhatást okozó gázok egy adott típusa vagy mennyisége milyen mértékben 
okozhat globális felmelegedést, hivatkozni kell a Kiotói Jegyzőkönyv által szabályozott  
széndioxid-megkötésről.

Módosítás 79
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 80
Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A közös erőfeszítésről szóló, a Parlament és a Tanács részéről mielőbb megkötendő 
megállapodás előkészítése érdekében ez a módosítás egy tanácsi szinten tett javaslat alapján 
készült.
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Módosítás 81
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2013–2020 közötti időszakra vonatkozó 
kibocsátási szintek

A 2013–2020 közötti időszakra vonatkozó 
üvegházhatást okozó gázkibocsátási

szintek

Or. en

Módosítás 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A Közösség 2020-ig az 1990-es szinthez 
viszonyítva legalább 40%-kal csökkenti 
saját üvegházhatásúgáz-kibocsátásait.
A 2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó forrásokból származó 
üvegházhatást okozó gázkibocsátások az 
említett cél eléréséhez szükséges 
csökkentési erőfeszítések egyharmadát 
követelik meg, a 2005-ös kibocsátási 
értékeket véve alapul.
A 2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó források esetében az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 
vonatkozó, ennek megfelelő korlátokat és
mennyiségeket a Bizottság számítja ki 
tagállamonként szén-dioxid-egyenérték 
tonnában.

Or. en

Indokolás

A tudomány egészen a közelmúltig egyetértett abban, hogy a klímaváltozás legrosszabb 
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következményeinek megelőzéséhez szükséges biztonsági sáv 450 ppm-nél húzódott, ám a 
legújabb felfedezések szerint a kritikus szint már 350 ppm-nél kezdődik. Ez az jelentené, hogy 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 2030-ig minimum 60%-kal, 2050-ig pedig 100%-
kal kell csökkenteni. E csökkentések előrelátható és költséghatékony megvalósítása érdekében 
a 2020-as kibocsátások csökkentésénél sokkal többre kell törekedni.

Módosítás 83
Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A Közösség 2020-ig az 1990-es szinthez 
viszonyítva legalább 30%-kal csökkenti 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásait. 
A 2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó forrásokból származó 
üvgeházhatást okozó gázkibocsátások az 
említett cél eléréséhez szükséges 
csökkentési erőfeszítések egyharmadát 
követelik meg, a 2005-ös kibocsátási 
értékeket véve alapul.
A 2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó források esetében az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 
vonatkozó, ennek megfelelő korlátokat és 
mennyiségeket a Bizottság számítja ki 
tagállamonként szén-dioxid-egyenérték 
tonnában.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a hőmérséklet-emelkedés két fok alatt maradjon, az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának legalább 80–90% körüli arányban kell csökkennie 2050-ig. E 
céloknak az európai gazdaságot meg nem terhelő módon történő elérése, és a célok tartása 
érdekében a 2020-as célként többet kell kitűzni.
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Módosítás 84
Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az egyes tagállamok 2020-ig csökkentik 
a 2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó forrásokból származó 
üvegházhatású gázok kibocsátását. 
Egyetlen tagállam számára sem szabad 
engedélyezni, hogy a 2020-ig érvényes 
kibocsátásmennyiség meghaladja a 2008–
2012 közötti időszakra szóló közös 
teherviselési megállapodás jegyében tett 
csökkentési kötelezettségéből származó 
mennyiséget. A Bizottság lefele kerekíti az 
érintett tagállamokra jutó százalékokat.

Or. xm

Indokolás

A bizottsági javaslat alapján egyes tagállamoknak nagyobb kibocsátáshoz lenne joga, mint a 
kiotói célkitűzések szerint. Ez abszolút tisztességtelen lenne a kiotói célokat már elért 
tagállamokkal szemben, és nagyon rossz jelzésnek bizonyulna a harmadik országok felé. Ezért 
szeretné a módosítások szerzője megváltoztatni az említett országokra érvényes számadatokat, 
hogy a közös teherviselés jegyében engedélyezett kibocsátásokat csökkentse. A jelen 
kiigazításban elmentett kibocsátási adatokat a kibocsátáskereskedelem lineáris tényezőjének 
kiigazítására kellene használni, hogy reálisabb célt tűzhessünk ki a kibocsátáskereskedelmi 
ágazat számára.

Módosítás 85
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A kibocsátások ebben a cikkben előírt 
szintjének további csökkentését 
eredményező nemzetközi éghajlatváltozási 
megállapodás létrejöttéig az egyes 

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

tagállamok 2020-ig az ezen határozat 
mellékletében számukra megállapított 
mennyiségre csökkentik az üvegházhatású 
gázok kibocsátását.

Or. en

Indokolás

A korai kibocsátáscsökkentések figyelembe vétele érdekében a kiindulópontot a Kiotói 
Jegyzőkönyvre kell alapozni. Mivel a kiotói folyamat utáni időszakban a kiotói 
kötelezettségvállalások teljesítése során a rugalmas mechanizmussal járó egységek 
használata valószínűleg változni fog, fenn kell tartani a lehetőséget a 2008–2010-es évek 
átlagának választására.

Módosítás 86
Roberto Musacchio

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az egyes tagállamok 2020-ig legalább 
az ezen határozathoz csatolt új 
mellékletben a 2005-ös kibocsátások 
alapján számukra megállapított arányban a 
Bizottság által meghatározott minimális 
értékre csökkentik a 2003/87/EK irányelv 
hatálya alá nem tartozó forrásokból 
származó üvegházhatású gázok hazai
kibocsátását.

Or. en

Indokolás

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozó korlátokat és az ennek megfelelő 
mennyiségeket a Bizottság állapítja meg tagállamonként szén-dioxid-egyenérték tonnában.
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Módosítás 87
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az egyes tagállamok 2020-ig legalább 
az ezen határozat -1. mellékletében a 2005-
ös kibocsátások alapján számukra 
megállapított arányban egy adott minimális 
értékre csökkentik a 2003/87/EK irányelv 
hatálya alá nem tartozó forrásokból 
származó üvegházhatású gázok hazai
kibocsátását. 

Or. en

Indokolás

A két fokra vonatkozó cél elérésében való méltányos részvétel érdekében az EU-nak 2020-ig 
legalább 40%-kal kell csökkentenie saját, Unión belüli kibocsátásait. 

Módosítás 88
Johannes Blokland

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az egyes tagállamok 2020-ig legalább 
az ezen határozat -1. mellékletében a 2005-
ös kibocsátások alapján számukra 
megállapított arányban egy adott 
minimális értékre csökkentik a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó forrásokból származó 
üvegházhatású gázok hazai kibocsátását.
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Or. en

Indokolás

Nincs ok arra, hogy az EU mindössze 20%-os csökkentési felelősségvállalással eleve 
kudarcra ítélje a nemzetközi tárgyalásokat. Ezért kezdettől fogva vállalni kell a tudományos 
eredményekből leszűrt, 30%-os Unión belüli csökkentésre vonatkozó célt, amely megfelel a 
globális hőmérsékletemelkedés 2 Celsius fok alatt tartására vonatkozó uniós célkitűzésnek.

Módosítás 89
Adam Gierek

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A kibocsátások csökkentését 
eredményező nemzetközi éghajlatváltozási 
megállapodás létrejöttéig az egyes 
tagállamok 2020-ig az ezen határozat 
mellékletében a referenciaévként 
választott 1990-es adatok alapján 
számukra megállapított arányban alakítják
a 2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó forrásokból származó 
üvegházhatású gázok kibocsátását.

Or. pl

Indokolás

A Kiotói Jegyzőkönyvet aláíró államok széndioxid-kibocsátásának csökkentése tekintetében 
1990 az első figyelembe veendő év.
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Módosítás 90
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 91
Riitta Myller

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A kibocsátások ebben a cikkben előírt 
szintjének további csökkentését 
eredményező nemzetközi éghajlatváltozási 
megállapodás létrejöttéig az egyes 
tagállamok 2020-ig az ezen határozat 
mellékletében a 2005–2006-os
kibocsátások alapján számukra 
megállapított arányban csökkentik a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó forrásokból származó 
üvegházhatású gázok kibocsátását.

Or. fi
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Módosítás 92
Péter Olajos

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

____________
* Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátására vonatkozó, ennek megfelelő 
korlátokat és mennyiségeket 
tagállamonként a Bizottság újra 
kiszámítja szén-dioxid-egyenérték 
tonnában.

Or. en

Indokolás

Hogy Koppenhágában kielégítő nemzetközi megállapodásra juthassunk, valamennyi országot 
arra kell köteleznünk, hogy 2020-ig csökkentse, vagy legalább tartsa a kibocsátások eddigi 
szintjét a kibocsátáskereskedelmi rendszeren kívüli ágazatokban is.  Elfogadhatatlan az, hogy 
egyes tagállamok növelhetik kibocsátásaikat. Ennek megelőzése érdekében arra kell az 
Európai Bizottságot kérni, hogy újra vizsgálja felül a mellékletet, hogy senki se emelhesse 
kibocsátási szintjét. 

A méltányos jogalkotás érdekében az 1990 és 2005 közötti korábbi teljesítményt figyelembe 
kell venni.

Az új számítások eredményeként lehet, hogy az új alapot is változtatni kell.
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Módosítás 93
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Amennyiben a Közösség saját, 
üvegházhatást okozó gázkibocsátásának 
legalább 40%-os összesített csökkentése 
nem garantált, nem szabad a projektekre 
szánt egységeket a kötelezettségeknek a 
fenti cikk értelmében történő teljesítésére 
fordítani.

Or. en

Indokolás

A két fokra vonatkozó cél elérésében való méltányos részvétel érdekében az EU-nak 2020-ig 
legalább 40%-kal kell csökkentenie a saját, Unión belüli kibocsátásait. 

Módosítás 94
Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A -1. mellékletet akkor kell 
alkalmazni, ha a jövőben a 
klímaváltozásról szóló nemzetközi 
egyezmény születik, amely biztosítja más 
fejlett országok részéről a hasonló 
mértékű erőfeszítésekre tett 
kötelezettségvállalásokat, a fejlettebb 
gazdaságú fejlődő országok részéről a 
felelősségük és saját képességeik szerint 
megfelelő hozzájárulást, és ha az EU 
megállapodik a kibocsátásának az 1990-es 
szinthez képest 30%-kal való 
csökkentésében.
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Or. en

Indokolás

A közös erőfeszítésről szóló, a Parlament és a Tanács részéről mielőbb megkötendő 
megállapodás előkészítése érdekében ez a módosítás egy tanácsi szinten tett javaslat alapján 
készült.

Módosítás 95
Konrad Szymański

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A 2003/87/EK irányelv hatálya alá nem tartozó forrásokból származó gázkibocsátásoknak a 
2013-ban a tagállamokban megkívánt szintje (amely a 3. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdése szerint 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben nem haladhatja meg az éves átlagos 
üvegházhatású gázkibocsátást) következtében a tagállamok nem élvezhetik a kibocsátások 
növeléséből származó előnyöket. Ez ellentétes lenne a határozat preambulumbekezdéseinek 
szövegével és ellentmondana a tagállami célkitűzésekkel összefüggő erőfeszítések közös 
vállalása során tanúsítandó etikának és szolidaritásnak is, ahogyan azt az Európai Tanács 
korábbi következtetései megfogalmazták és hangsúlyozták.

Ezért a 3. cikk (2) bekezdését törölni kell.
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Módosítás 96
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 97
Robert Goebbels

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A közös erőfeszítésről szóló, a Parlament és a Tanács részéről mielőbb megkötendő 
megállapodás előkészítése érdekében ez a módosítás egy tanácsi szinten tett javaslat alapján 
készült.

Módosítás 98
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A (3) bekezdés és a 4. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően az egyes 
tagállamok évről évre csökkentik az 
említett üvegházhatású gázok kibocsátását 
annak érdekében, hogy ezen kibocsátások 
szintje az adott tagállamban 2020-ban ne 
haladja meg a mellékletben rögzített 
határértékeket. E korlátozás kezdő 
időpontjának meghatározását illetően a 
tagállamok választhatnak a részükre a 
Kiotói Jegyzőkönyvben meghatározott cél 
vagy pedig az általuk 2008, 2009 és 2010 
során kibocsátott üvegházhatású gázok 
éves átlagos mennyisége között, ahogyan 
ez a 2003/87/EK irányelv és a 
280/2004/EK határozat értelmében 
jelentésre és ellenőrzésre kerül.

Or. en

Indokolás

A korai kibocsátáscsökkentések figyelembe vétele érdekében a kiindulópontot a Kiotói 
Jegyzőkönyvre kell alapozni. Mivel a kiotói folyamat utáni időszakban a kiotói 
kötelezettségvállalások teljesítése során a rugalmas mechanizmussal járó egységek 
használata valószínűleg változni fog, fenn kell tartani a lehetőséget a 2008–2010-es évek 
átlagának választására.
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Módosítás 99
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A (3) bekezdés és a 4. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően az egyes 
tagállamok 2016-ban lineárisan csökkentik 
az említett antropogén üvegházhatású 
gázok nettó kibocsátását annak érdekében, 
hogy ezen kibocsátások szintje az adott 
tagállamban 2020-ban ne haladja meg a 
mellékletben rögzített határértékeket.

Or. en

Módosítás 100
Roberto Musacchio

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozó korlátokat és az ennek megfelelő 
mennyiségeket a Bizottság állapítja meg tagállamonként szén-dioxid-egyenérték tonnában.
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Módosítás 101
Urszula Krupa

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Indokolás

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását nem lehet lineáris módon csökkenteni a gazdasági 
megvalósíthatóság okánál fogva, amelyet grafikonon egy fordított görbe formájában csökkenő 
szintvonallal ábrázolnak.

Módosítás 102
Péter Olajos

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

* Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 
vonatkozó, ennek megfelelő korlátokat és 
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mennyiségeket tagállamonként a Bizottság újra 
kiszámítja szén-dioxid-egyenérték tonnában.

Or. en

Indokolás

Hogy Koppenhágában kielégítő nemzetközi megállapodásra juthassunk, minden országot 
arra kell köteleznünk, hogy 2020-ig csökkentsék, vagy legalább tartsák a kibocsátások eddigi 
szintjét a kibocsátáskereskedelmi rendszeren kívüli ágazatokban is.  Ezért elfogadhatatlan az, 
hogy egyes tagállamok növelhetik kibocsátásaikat. Ennek megelőzése érdekében arra kell az 
Európai Bizottságot kérni, hogy újra vizsgálja felül a legutóbbi mellékletet, és egy olyan újat 
dolgozzon ki, amely alapján senkinek se legyen szabad a nem kibocsátáskereskedelmi 
ágazatban a kibocsátási szintet emelni.

Módosítás 103
Péter Olajos

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A 2013 és 2019 közötti időszakban a 
tagállamok egy adott évben előrehozhatják 
a következő évről az üvegházhatású gázok 
kibocsátásával kapcsolatban a (2) 
bekezdésben meghatározott kvótáik 2%-
ának megfelelő mennyiséget. Amennyiben 
egy adott tagállam saját kibocsátásaival
nem használja fel a (2) bekezdésben 
megszabott éves hazai kibocsátási kvótáját, 
a hazai üvegházhatást okozó 
gázkibocsátások mennyisége és a kvóta 
közötti különbséget átviheti a következő 
évre. Amennyiben egy tagállam a (2) 
bekezdésben megszabott mennyiségnél 
több üvegházhatást okozó gázt bocsát ki, a 
következő évben kompenzálnia kell a 
nemteljesítés mértékét.

Or. en
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Indokolás

E bekezdés utolsó mondata azt biztosítja, hogy a tagállamok ne csak bírságot fizessenek a 
meg nem felelésért, hanem az amúgy is elérendő kibocsátáscsökkentés mellett tovább 
csökkentsék kibocsátásaikat a következő évben. Ez a bekezdés szorosan összefügg az új 5a. 
cikkel, amely bevezeti a kibocsátás-csökkentési célok el nem érése esetén fizetendő 
pénzbírságot.

Módosítás 104
Roberto Musacchio

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A 2013 és 2019 közötti időszakban a 
tagállamok egy adott évben előrehozhatják 
a következő évről az üvegházhatású gázok 
kibocsátásával kapcsolatban a (2) 
bekezdésben meghatározott kvótáik 1%-
ának megfelelő mennyiséget. Az 
üvegházhatást okozó hazai 
gázkibocsátások szintje és a leszögezett
felső határérték közötti különbség csak 
akkor vihető át a következő évre, ha egy 
adott tagállam hazai kibocsátásaival nem 
használja fel a (2) bekezdésben megszabott 
éves kibocsátási kvótáját.

Or. en

Indokolás

A tagállamok csak a hazai kibocsátások és a (2) bekezdésben előírt határérték közötti 
különbséget viheti át a következő évre.
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Módosítás 105
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A 2013 és 2019 közötti időszakban a 
tagállamok egy adott évben előrehozhatják 
a következő évről az üvegházhatású gázok 
kibocsátásával kapcsolatban a (2) 
bekezdésben meghatározott kvótáik 2%-
ának megfelelő mennyiséget. Amennyiben 
egy adott tagállam hazai tevékenységekből 
/ forrásokból származó kibocsátásaival
nem használja fel a (2) bekezdésben 
megszabott éves hazai kibocsátási kvótáját, 
a hazai üvegházhatást okozó 
gázkibocsátások mennyisége és a kvóta 
közötti különbséget átviheti a következő 
évre.

Or. en

Indokolás

Tisztázási célzattal.

Módosítás 106
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle, Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A 2013 és 2019 közötti időszakban a 
tagállamok egy adott évben előrehozhatják 
a következő évről az üvegházhatású gázok 
kibocsátásával kapcsolatban a (2) 
bekezdésben meghatározott kvótáik 1%-
ának megfelelő mennyiséget. Amennyiben 
egy adott tagállam nem használja fel éves 
kibocsátási kvótáját, a fennmaradó 
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mennyiséget átviheti a következő évre. mennyiséget átviheti a következő évre.

Or. en

Indokolás

Több tagállam esetében a 2%-os felhalmozás a csökkentési kötelezettség nagyrészét jelentené, 
és ezért veszélyeztethetné az igazán lineáris csökkentést. Ha ehelyett 1%-ot alkalmazunk 
maximális mennyiségként, nagyobb a valószínűsége annak, hogy a tagállami kibocsátások 
valóban csökkennek.

Módosítás 107
Konrad Szymański

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

“3. A 2013 és 2019 közötti időszakban a 
tagállamok egy adott évben előrehozhatják 
a következő évről az üvegházhatású gázok 
kibocsátásával kapcsolatban a (5) 
bekezdésben meghatározott kvótáik akár 
5%-ának megfelelő mennyiséget. 
Amennyiben egy adott tagállam nem 
használja fel éves kibocsátási kvótáját, a 
fennmaradó mennyiséget átviheti egy 
másik évre.

Or. en

Indokolás

A „csomag” összköltségeinek csökkentése érdekében a 2%-os szintet növelni kell.
Ugyanakkor a tagállamoknak is rugalmasabbaknak kell lenniük, például ami a 
felhasználatlan üvegházhatást okozó gázkibocsátási értékek nemcsak a következő évre, hanem 
egy 8 éves időszakra való felhalmozását illeti.



PE409.395v01-00 56/66 AM\730633HU.doc

HU

Módosítás 108
Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Minden tagállam átruházhatja a 3. 
cikk (1) és (2) bekezdésében megengedett 
üvegházhatású gázkibocsátási 
jogosultságainak egy részét egy másik 
tagállamra. Az átvevő tagállam 
felhasználhatja ezt az üvegházhatású 
gázkibocsátási jogosultságot arra, hogy a 
3. cikkben meghatározott kötelességének 
eleget tegyen.

Or. en

Indokolás

Ez a javaslat megnyitja az utat a tagállamok közötti kibocsátáskereskedelem előtt. Mivel az 
egyes tagállamok által viselt kibocsátáscsökkentési költségek között különbségek vannak, 
ezáltal az uniós cél elérése költséghatékonyabb módon válna lehetővé, anélkül, hogy az 
üvegházhatású gázok uniós összesített csökkentésének mennyisége megváltozna.

Módosítás 109
Christofer Fjellner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Minden tagállam átruházhatja a 3. 
cikk (1) és (2) bekezdésében megengedett 
üvegházhatású gázkibocsátási 
jogosultságainak egy részét egy másik 
tagállamra. Az átvevő tagállam 
felhasználhatja ezt az üvegházhatású 
gázkibocsátási jogosultságot arra, hogy a 
3. cikkben meghatározott kötelességének 
eleget tegyen.
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Or. en

Indokolás

E javaslattal fokozódna a költséghatékonyság a kibocsátáscsökkentést illető uniós célkitűzések 
terén. Ez az önkéntes lehetőség azoknak az országoknak is segítene, amelyek erőforrások 
hiányában nehézségekbe ütköznek a kibocsátáscsökkentés terén, ugyanis az átruházásokból 
származó pénzekből az átvevő országban további intézkedések/cselekvések finanszírozása 
válna lehetővé. Minden részt venni kívánó tagállam hasznára válna. De leginkább a 
környezetvédelem járna különösen jól, mert erőforrásaink hatékony kihasználása alapvető 
fontosságú a jó környezetpolitika számára.

Módosítás 110
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Minden tagállam átruházhatja a 3. 
cikk (1) és (2) bekezdésében megengedett 
üvegházhatású gázkibocsátási 
jogosultságainak egy részét egy másik 
tagállamra. Az átvevő tagállam 
felhasználhatja ezt az üvegházhatású 
gázkibocsátási jogosultságot arra, hogy a 
3. cikkben meghatározott kötelességének 
eleget tegyen.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendszeren belül rugalmasságra van szükség. A tagállamok különböznek egymástól 
a felhalmozás költségei, földrajzi adottságok, finanszírozáshoz jutás, és sok más tényező 
tekintetében. Végső soron az Unió teljesítménye fog számítani.

Az átfogó költséghatékonyság javítása érdekében a tagállamoknak lehetőséget kell nyújtani 
arra, hogy üvegházhatású gázkibocsátási jogosultságaik egy részét más tagállamoknak 
átadhassák. Az ilyen átruházásokat kétoldalú egyezményben, a Bizottság értesítésével és az 
átruházás mindkét érintett állam jegyzékébe történő bejegyzésével kell szabályozni.
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Módosítás 111
John Bowis, Péter Olajos, Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Ha a nemzetközi tengeri szállításból 
származó, üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása 2009-ig nem kerül egyetlen 
olyan közösségi jogi eszköz hatálya alá 
sem, amely e kibocsátások csökkentésére 
irányul, a Bizottság 2012-ig 
intézkedéseket fogad el az e kibocsátások 
nemzeti szinten történő csökkentésével 
kapcsolatos kötelezettségek 
megállapítására. 

Or. en

Indokolás

A teherviselés megosztására vonatkozó jogalkotásnak a nemzetközi tengeri szállításból 
származó egyre több kibocsátással is foglalkoznia kell.

Módosítás 112
Johannes Lebech

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Ha a nemzetközi tengeri szállításból 
származó, üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása 2014-ig nem kerül be a 
2003/87/EK irányelv vagy bármely más 
olyan közösségi jogi eszköz hatálya alá, 
amely e kibocsátások csökkentésére és a 
csökkentési kötelezettségekben való 
részvételük 2014-ig történő előírására 
irányul, a Bizottság 2015-ig javaslatot 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé az e kibocsátások nemzeti szinten 
történő csökkentésével kapcsolatos 
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kötelezettségek megállapítását célzó 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 113
John Bowis, Péter Olajos, Peter Liese, Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Amennyiben egy tagállam a (2) 
bekezdésben megengedett mennyiségnél 
több üvegházhatást okozó gázt bocsát ki, a 
következő évben kompenzálnia kell a 
nemteljesítés mértékét az előző évben 
kibocsátott üvegházhatást okozó gáz 
kvótán felüli mennyiségnek az 1,3-as 
kötelező hozzáadott helyreállítási 
tényezővel növelt szorzatával. 
Amennyiben egy adott tagállam nem 
használja a (2) bekezdésben megszabott 
éves hazai kibocsátási kvótáját, a 
fennmaradó mennyiséget átviheti a 
következő évre. 

Or. en

Indokolás

Mivel a klímaváltozás elleni küzdelemben a kibocsátások összes csökkentése számít, nem elég 
büntetéseket kiróni. A Bizottságnak is ugyanezt az 1,3-as helyreállítási szorzót kellene 
alkalmazni, amelyet a Kiotói Jegyzőkönyvnek való megfelelési mechanizmus alkalmaz.
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Módosítás 114
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle

Határozatra irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Article 3a
Azokban az ágazatokban, amelyek nem 
tartoznak a 2003/87/EK irányelv hatálya 
alá, az üvegházhatást okozó gázok 
közösségi kibocsátásának 2020 után is 
csökkennie kell évről évre, ami 2050-re az 
1990-es szinthez képest legalább 80%-os 
csökkenést eredményez, a végső cél pedig 
a fosszilis tüzelőanyagokból származó, 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának megszüntetése az Európai 
Unióban. A Bizottság 2011-re 
megvizsgálja, hogy a közösségi 
csökkentési cél tekintetében további 
időszakra különbséget kell-e tenni a 
tagállamok között, ellenkező esetben a 
tagállamok egységes csökkentési 
együttható szerint biztosítják az e 
határozat hatálya alá tartozó 
üvegházhatást okozó gázkibocsátásaik 
éves csökkenését.

Or. en

Indokolás

Ha az EU tiszteletben szeretné tartani a 2 Celsius fokos célkitűzést, már most hosszú távú 
tervet kell készítenie a kibocsátásairól. A Környezetvédelmi Tanács már jelezte, hogy az uniós 
kibocsátásokat 2050-re akár 80%-kal kell csökkenteni.
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Módosítás 115
Anders Wijkman

Határozatra irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Article 3a
Azokban az ágazatokban, amelyek nem 
tartoznak a 2003/87/EK irányelv hatálya 
alá, az üvegházhatást okozó gázok 
közösségi kibocsátásának 2020 után is 
csökkennie kell évről évre, ami 2035-re az 
1990-es szinthez képest legalább 60%-os 
csökkenést eredményez, a végső cél pedig 
a fosszilis tüzelőanyagokból származó, 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának megszüntetése 2050-ig az 
Európai Unióban. A Bizottság 2011-re 
megvizsgálja, hogy a közösségi 
csökkentési cél tekintetében további 
időszakra különbséget kell-e tenni a 
tagállamok között, ellenkező esetben a 
tagállamok egységes csökkentési 
együttható szerint biztosítják az e 
határozat hatálya alá tartozó 
üvegházhatást okozó gázkibocsátásaik 
éves csökkenését.

Or. en

Indokolás

A befektetések irányvonalának meghatározásához hosszú távú célokra van szükség. Ha az EU 
tiszteletben szeretné tartani a 2 Celsius fokos célkitűzést, már most hosszú távú tervet kell 
készítenie a kibocsátásairól.
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Módosítás 116
Johannes Blokland

Határozatra irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Article 3a
Azokban az ágazatokban, amelyek nem 
tartoznak a 2003/87/EK irányelv hatálya 
alá, az üvegházhatást okozó gázok 
közösségi kibocsátásának 2020 után is 
csökkennie kell évről évre, ami 2050-re az 
1990-es szinthez képest legalább 80%-os 
csökkenést eredményez, a végső cél pedig 
a fosszilis tüzelőanyagokból származó, 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának megszüntetése az Európai 
Unióban. A Bizottság 2011-re 
megvizsgálja, hogy a közösségi 
csökkentési cél tekintetében további 
időszakra különbséget kell-e tenni a 
tagállamok között, ellenkező esetben a 
tagállamok egységes csökkentési 
együttható szerint biztosítják az e 
határozat hatálya alá tartozó 
kibocsátásaik éves csökkenését.

Or. en

Indokolás

Ha az EU tiszteletben szeretné tartani a 2 Celsius fokos célkitűzést, már most hosszú távú 
tervet kell készítenie a kibocsátásairól. A Környezetvédelmi Tanács már jelezte, hogy az uniós 
kibocsátásokat 2050-re akár 80%-kal kell csökkenteni.
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Módosítás 117
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Article 3a
Az energiahatékonyság elérése érdekében 

teendő közösségi intézkedések
A Bizottság jelentést készít a tagállamok 
által az energiahatékonyság javítása terén 
elért fejlődésről, és 2009-ig jogalkotási 
javaslatokat tesz annak biztosítása 
érdekében, hogy elérjük a 2020-ra 
előrevetített adatokhoz viszonyítva a 20%-
os csökkentés célját, ahogyan azt az 
Európai Tanács 2007 márciusában 
jóváhagyta.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok el tudják érni a jelen határozat értelmében 
kitűzött célokat, az uniós jogalkotásban végre kell hajtani az Európai Tanács határozatát az 
EU energiahatékonyságának 2020-ig 20%-kal történő javítására vonatkozóan.

Módosítás 118
Johannes Lebech

Határozatra irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
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Energiahatékonyság
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
európai uniós energiafogyasztás 2020-ig 
20%-kal való csökkentésének lehetősége 
megvalósul, a tagállamok számára 
kötelezővé kell tenni az 
Energiahatékonysági cselekvési terv: a 
lehetőségek kihasználása 
(COM(2006)0545) c. közleményben 
foglalt indikatív jellegű célt.  Ennek 
érdekében a Bizottság legkésőbb 2010-ig 
intézkedéseket javasol.

Or. en

Indokolás

Az energia megőrzése a klímaváltozás kezelésének legköltséghatékonyabb módja.  Az 
energiahatékonysági cselekvési terv szerint, ha az EU kudarcot vall az energiahatékonyság 
terén, 2020-ig évi 100 milliárdot meghaladó közvetlen veszteséggel kell számolni. A terv 
továbbá megállapítja, hogy technikailag és gazdaságilag még mindig megvalósítható, hogy az 
árhatásokkal, a gazdaság strukturális változásaival, a technológiák természetes alternatívával 
való felváltásával és a már meghozott intézkedésekkel elérhető megtakarításokon túl 2020-ra 
megtakarítsák a teljes elsődleges energia legalább 20 %-át.

Módosítás 119
Anders Wijkman

Határozatra irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Article 3a
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Az energiahatékonysági lehetőségek teljes 
mértékű kihasználását és az uniós 
energiafogyasztás 2020-ig 20%-kal való 
csökkentésének elérését biztosítandó, 
kiindulásképpen a Bizottság 
intézkedéseket javasol, beleértve az 
Energiahatékonysági cselekvési terv: a 
lehetőségek kihasználása 
(COM(2006)0545) c. közleményen 
alapuló kötelező jellegű célokat is..

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonyság ügyének felkarolása a klímaváltozás kezelésének 
legköltséghatékonyabb módja; Európában jelentős gazdasági potenciállal bír az 
energiapazarlás visszaszorítása. Erre való tekintettel érthetetlen, hogy 2008. januári 
„csomagjában” a Bizottság miért nem javasol kötelező érvényű célokat az 
energiahatékonyság terén, összhangban a Tanács 2007. márciusi következtetéseivel.

Módosítás 120
Riitta Myller

Határozatra irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
európai uniós energiafogyasztás 2020-ig 
20%-kal való csökkentésének lehetősége 
megvalósuljon, a tagállamok számára 
kötelezővé kell tenni az 
Energiahatékonysági cselekvési terv: a 
lehetőségek kihasználása 
(COM(2006)0545) c. közleményben 
foglalt indikatív jellegű célt. 
Ennek érdekében az Európai Bizottság 
legkésőbb 2009-ig intézkedéseket fogad el, 
ezen időpont után pedig minden egyes 
tagállam energiahatékonysági stratégiát 
állít össze.
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Or. en

Módosítás 121
Riitta Myller

Határozatra irányuló javaslat
3 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. cikk
Minden tagállam nemzeti cselekvési tervet 
készít, amelyben kifejti, miként 
szándékozik a kibocsátáskereskedelmi 
rendszeren kívüli ágazatokban kitűzött 
csökkentési célokat elérni.

Or. fi
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