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RÖVID INDOKOLÁS

2007-ben az Európai Unió vállalta, hogy 2020-ig az 1990-es szinthez képest az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenti. 

Minthogy ez a célkitűzés alapjaiban érinti az egyes régiók gazdasági - társadalmi kohézióját, 
fontos hangsúlyozni, hogy nagy energiahatékonysággal és alacsony üvegházhatású gáz-
kibocsátás mellett működő európai gazdaság csak a kohéziós politikába integráltan 
valósítható meg. A két célterületet össze kell kapcsolni, és a kohéziós vagy strukturális 
fejlesztésekre szánt támogatások feltételrendszerébe javasolt beépíteni az üvegházhatású 
gázkibocsátás csökkentésének szempontjait.

Az egyes régiók közötti gazdasági különbségekből eredően az elmaradott régiók számára az 
üvegházhatású gáz-kibocsátás csökkentése komoly anyagi terhet jelenthet, ezért ezeknek a 
régióknak speciális támogatásban kellene részesülniük annak érdekében, hogy az uniós 
célkitűzések megvalósítása ne jelentsen számukra túlzott mértékű veszteséget. 

Ugyan az Európai Unió ezen vállalása a tagállamok kormányait kötelezi, a tagállami helyi és 
regionális önkormányzatokra és egyéb helyi és regionális képviseleti fórumokra és szervekre 
is komoly terhet ró. Az ambiciózus célkitűzés csak olyan módon teljesíthető, ha a feladatok 
összehangolása és megvalósítása során mind a központi kormányzati és a helyi-regionális 
szervek közti vertikális, mind pedig az egyes helyi-regionális szervek közötti horizontális 
együttműködés folyamatos. 

Minthogy azonban az üvegházhatású gáz-kibocsátás jelentős mértékben a privát szektorba 
tartozó piaci szereplőknek, valamint az egyéni fogyasztóknak tudható be, elengedhetetlen az 
egyes ipari kibocsátó egységek és a háztartások bevonása a program megvalósításába mind 
tagállami, mind regionális szinten. A piac szereplőit gazdaságilag kell érdekeltté tenni abban, 
hogy növeljék a megújuló energiahordozókból előállított energia-termelést, hogy ily módon 
meghatározó mértékben hozzájáruljanak a tagállami vállalások teljesítéséhez. 

1990 óta számos tagállamban jelentősen csökkent az üvegházhatású gáz-kibocsátás mértéke, a 
Bizottság azon javaslata azonban, amely a 2005-ös esztendőt tekintené bázisévnek, figyelmen 
kívül hagyja az eddigi erőfeszítéseket. Az egyes tagállamok már elért eredményeit el kell 
ismerni, ezért a viszonyítási alapként az 1990-es esztendőt javasolt rögzíteni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:
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Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. hu

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
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 

(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 20%-nál nagyobb 
mértékben csökkentse kibocsátásainak 
mértékét, ugyanakkor egyetlen tagállam 
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számára sem engedélyezett, hogy 2020-ig 
a 2005-ös szinthez képest 20%-nál 
nagyobb mértékben növelje a kibocsátást. 
Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását a 2013 és 2020 közötti 
időszakban kell csökkenteni. A tagállamok 
egy adott évben előre beszámíthatják az 
üvegházhatású gázok kibocsátásával 
kapcsolatban meghatározott kvótáik 2%-
ának megfelelő mennyiséget, illetve 
átvezethetik az adott évben fel nem 
használt kibocsátási kvótáikat a következő 
évre.

számára sem engedélyezett, hogy 2020-ig 
az 1990-es szinthez képest 20%-nál 
nagyobb mértékben növelje a kibocsátást. 
Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását a 2013 és 2020 közötti 
időszakban kell csökkenteni. A tagállamok 
egy adott évben előre beszámíthatják az 
üvegházhatású gázok kibocsátásával 
kapcsolatban meghatározott kvótáik 2%-
ának megfelelő mennyiséget, illetve 
átvezethetik az adott évben fel nem 
használt kibocsátási kvótáikat a következő 
évre.

Or. hu

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. hu

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
3. cikk, 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kibocsátások ebben a cikkben előírt 
szintjének további csökkentését 
eredményező nemzetközi éghajlatváltozási 

(1) A kibocsátások ebben a cikkben előírt 
szintjének további csökkentését 
eredményező nemzetközi éghajlatváltozási 
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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.

megállapodás létrejöttéig az egyes 
tagállamok 2020-ig az ezen határozat 
mellékletében az 1990-es kibocsátások 
alapján számukra megállapított arányban 
csökkentik az üvegházhatású gázok 
kibocsátását.

Or. hu

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
3. cikk, 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A (3) bekezdés és a 4. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően az egyes 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
területükön 2013-ban a kibocsátott összes 
üvegházhatású gáz mennyisége ne haladja 
meg 2020-ban a mellékletben az egyes 
tagállamok számára meghatározott 
legfelső határértéket. Ennek a lineáris 
korlátnak a meghatározása tekintetében 
minden egyes tagállam az alábbi két opció 
közül választhat: 

i) vagy a Kiotói Jegyzőkönyvben az egyes 
tagállamok számára meghatározott 
célértéket veszik alapul; vagy 
ii) a tagállam 2008, 2009 és 2010-es 
évekre vonatkozó összesített 
gázkibocsátásának átlagát veszik alapul 
úgy, ahogy az a 208/2004/EK határozat 
alapján bejelentésre és hitelesítésre került.

Or. hu
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Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
5a. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A Bizottság feladata biztosítani, hogy az 
üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
csökkentését célzó európai uniós vállalás 
az Európai Unió kohéziós politikájával 
összhangban valósuljon meg, figyelembe 
véve az egyes tagállamok és régiók 
gazdasági és társadalmi kohéziójának 
megtartását és megerősítését.

Or. hu

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
5b. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. cikk
Minthogy az Európai Unió által felvállalt 
kötelezettség nem csupán a tagállamok 
kormányaira ró feladatokat, hanem a 
tagállami helyi és regionális 
önkormányzatok és egyéb helyi és 
regionális képviseleti fórumok és szervek 
számára is, a tagállamok feladata 
biztosítani a központi és a különböző 
szintű helyi hatóságok közti 
együttműködést, amely nélkül az 
ambiciózus célok nem valósíthatók meg.

Or. hu
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Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
5c. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c. cikk
Az egyes tagállamok, a központi 
kormányzat, valamint a helyi és regionális 
szervek és hatóságok mellett mind a piaci 
szereplőket, mind pedig a háztartásokat és
az egyéni fogyasztókat be kell vonni a 
program megvalósításába, a nekik 
betudható üvegházhatású gázkibocsátás 
mértékétől függetlenül.

Or. hu

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
5d. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5d. cikk
A vállalások teljesítésének határideje 
2020. Ez alatt az időszak alatt az Európai 
Unió Strukturális és Kohéziós Alapjából 
számos különböző projekt kerül 
finanszírozásra: a Bizottság felelőssége a
két célterületet összekapcsolni, és a 
kohéziós vagy strukturális fejlesztésekre 
szánt támogatások feltételrendszerébe az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentésének szempontjait beépíteni.

Or. hu
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Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
5e. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5e. cikk
Mivel az üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentésének megvalósításában kiemelt 
fontosságú a megújuló 
energiahordozókból előállított energia-
termelés növelése, a tagállamok feladata a
piacon jelenlevő domináns erőműveket 
valamint áramszolgáltatókat 
adókedvezményekkel vagy egyéb piaci 
előnyökkel gazdaságilag érdekeltté tenni a 
megújuló energiaforrások előállításában, 
ily módon ösztönözve a piaci szereplőket 
arra, hogy a megújuló energia-termelés 
növelésével meghatározó mértékben 
hozzájáruljanak a tagállami vállalások 
teljesítéséhez.

Or. hu

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
5f. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5f. cikk
A tagállamok biztosítják az új, innovatív 
technikák alkalmazásának támogatását
annak érdekében, hogy az ipari szereplők
új munkahelyeket tudjanak létesíteni, 
amellyel növelhető a versenyképesség, és
amely ily módon elősegíti a lisszaboni 
stratégia által kitűzött célok 
megvalósítását.

Or. hu
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Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
5g. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5g. cikk
Az Együttes Vállalás (Joint 
Implementation) és a Tiszta Fejlesztési 
Mechanizmus (Clean Development 
Mechanism) rugalmas eszközként segítik 
az Európai Unió vállalásának teljesítését, 
ezért alkalmazásukat a jövőben a 
Bizottságnak nem szűkítenie, hanem 
inkább bővítenie kell, hiszen az egyes 
tagállamok, és azon belül az egyes régiók 
eltérő gazdasági–társadalmi és környezeti 
adottságokkal rendelkeznek, így a kitűzött 
célok elérésének módjai is tagállamonként 
és azon belül régiónként eltérő lehet.

Or. hu

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
5h. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5h. cikk
Minthogy az Európai Uniónak kiemelt 
érdeke, hogy az üvegházhatású 
gázkibocsátás csökkentésére nemzetközi 
megállapodás szülessen, a gazdasági 
kohézió fenntartása érdekében a 
Bizottságnak mindent meg kell tennie
azért, hogy a kiotói egyezmény lejárta 
után egy új, globális egyezmény szülessen 
az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésére.

Or. hu
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Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
5i. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5i. cikk
Minthogy az elmaradott régiók számára 
az Európai Unió ambiciózus vállalásai 
komoly terhet jelentenek, a Bizottságnak 
támogatnia kell ezeket a régiókat abban, 
hogy a rövid távon jelentkező anyagi 
nehézségek ne okozzanak számukra 
komolyabb veszteséget a kitűzött célok 
megvalósításában.

Or. hu

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
6a. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A határozat 3. cikkében foglalt mértéket 
meghaladó kötelező kibocsátás-
csökkentést előíró  éghajlatváltozással 
kapcsolatos nemzetközi megállapodás 
létrejöttét követő hat hónapon belül a
Bizottság előterjeszt egy, az Európai 
Közösségek létrehozásáról szóló szerződés 
251. cikke alapján elfogadásra kerülő, az 
egyes tagállamoknak a további közösségi 
vállalásokhoz nyújtott hozzájárulásáról 
szóló jogalkotási javaslatot.

Or. hu
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Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
7. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. hu

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet, az első oszlop címe - Üvegházhatású gázok kibocsátása az egyes 
tagállamokban a 3. cikknek megfelelően

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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