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INDÍTVÁNY EURÓPAI PARLAMENTI ÁLLÁSFOGLALÁSRA

a „Nyerjük meg a csatát a globális éghajlatváltozás ellen" c. közleményről
(2005/2049(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság által a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának megküldött közleményére: Nyerjük 
meg a csatát a globális éghajlatváltozás ellen(COM(2005)0035),

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez (UNFCCC) 
kapcsolódó kyotói jegyzőkönyvre – amely az üvegházhatású gázok (GHG) kibocsátásával 
kapcsolatos 1990. évi I. függelék 61,6 %-át, illetve a világ népességének mintegy 90 %-át 
képviselő 152 ország és regionális gazdasági integrációs szervezet által történt 
megerősítését követően 2005. február 16-án lépett életbe – tekintettel továbbá az ennek 
alkalmazásával kapcsolatos és a felek konferenciáin Bonnban (2001. júliusában), 
Marrakech-ben (2001. novemberében), New Delhiben (2002. novemberében), Milánóban 
(2003. decemberében) és Buenos Airesben (2004. decemberében) elfogadott alkalmazási 
eljárásokra,

– tekintettel az éghajlatváltozásra vonatkozó saját állásfoglalási indítványaira, nevezetesen a 
buenos airesi konferencia1 eredményeiről szóló 2005. január 13-i indítványra és az 
éghajlatváltozással foglalkozó kormányzati szakértők szemináriumáról2 szóló 2005. május 
12-i indítványra,

– tekintettel saját eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 
véleményeire (A6-0000/2005),

A. mivel az éghajlatváltozás a XXI. század egyik legfontosabb olyan kihívása, amelynek 
jelentősen negatív hatása van a globális környezetre, illetve amely potenciálisan 
katasztrofális gazdasági és társadalmi következményekkel járhat, és mivel az 
éghajlatváltozás eltér az általunk tapasztalt egyéb környezeti problémáktól,

B. mivel máris vannak jelei az éghajlatváltozásnak, például nagyobb a szélsőséges időjárási 
események gyakorisága és intenzitása; az elmúlt évtizedben az időjáráshoz kapcsolódó 
természeti katasztrófákkal összefüggő gazdasági veszteségek az 1960-as évek szintjéhez 
képes meghatszorozódtak;

C. mivel az iparosodott országok komoly felelősséggel bírnak az üvegházhatást okozó 
gázoknak (GHG) a légkörbe történő kibocsátásáért (mind jelenleg, mind pedig a 
múltban); és mivel az instabilabb éghajlat valószínűleg a fejlődő országokat sújtja 
leginkább és mivel az iparosodott országoknak kell elsődleges felelősséget vállalniuk 

  
1  TA(2005)0005
2  TA(2005)0117
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azért, hogy támogassák az alacsony bevételekkel rendelkező országokat az 
éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásban;

D. mivel a kyotoi jegyzőkönyv meghatározza, hogy a 2012 utáni időszakra a 
kibocsátáscsökkentésre vonatkozó kötelezettségvállalásokat igen rövid időn belül 
fontolóra kell venni, és ebből következően a 11 szerződéses fél montreali konferenciáján 
ennek a feladatnak kell a legnagyobb prioritást biztosítani;

E. mivel a veszélyes éghajlatváltozás elkerülése érdekében az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezményének (UNFCCC) fő célkitűzése a legújabb tudományos 
jelentések szerint az üvegházhatású gázok koncentrációjának 550 ppmv (CO2-nek 
megfelelő) alatti szinten történő stabilizálását követelheti meg; - valamivel a jelenlegi 
szint felett – és így a közeljövőben a kibocsátások jelentős visszafogását teszi 
szükségessé;

F. mivel az energiahatékonyságba történő beruházás a széndioxid kibocsátás 
csökkentésének legígéretesebb módja, és mivel a költséghatékony energiamegtakarítás 
potenciálja az EU-ban igen jelentős;

G. mivel a kibocsátások csökkentésére, valamint a fenntarthatóbb életstílusok kialakítására 
irányuló átfogó erőfeszítésekben igen kívánatos a fokozott állampolgári szintű részvétel;

H. mivel az üvegházhatású gázok kibocsátása sok tagállamban még a továbbiakban is 
emelkedhet, ez azt mutatja, hogy gyors tettekre van szükség az EU-ban ahhoz, hogy be 
lehessen tartani a kyotoi követelményeket;

I. mivel a fosszilis tüzelőanyagokra alapozott gazdaságon történő túllépés történelmi 
gazdasági lehetőséget jelent; mivel ugyancsak óriásiak a gazdasági lehetőségek azon 
fejlődő országok számára is, amelyek ugyan gazdagok megújítható energiaforrásokban, 
de jelenleg nélkülözik az ezek kiaknázásához szükséges technológiát;

1. Hangsúlyozza, hogy az EU-nak az éghajlatváltozás hatásainak csökkentésére irányuló 
stratégiáját egy hat részből álló módszerre kellene alapozni:
- a Kyotóra történő építkezés,
- komoly kibocsátás-csökkentési vállalások itthon,
- proaktív módszer elfogadása a főbb szereplők, nevezetese az Egyesült Államok 

bevonására,
- stratégiai partnerség kidolgozása olyan országokkal, mint Kína és India ámogatandó 

őket a fenntartható energia-stratégiák kidolgozásában és biztosítva részvételüket az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére irányuló erőfeszítésekben,

- a fenntartható energiára irányuló technológiákkal kapcsolatos kutatás és innováció 
erőteljes támogatása, és

- az éghajlatváltozás hatásainak csökkentésére irányuló erőfeszítésekbe történő sokkal 
nagyobb fokú közvetlen részvétel bátorítása az európai állampolgárok szintjén, 
amelynek egyik szükséges előfeltétele a termékek és szolgáltatások széntartalmáról 
szóló részletes információk biztosítása, valamint az adható-vehető kvóták személyes 
rendszerének bevezetéséről szóló jövőbeli lehetőség;
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2. Felhívja az EU vezetését, hogy a 11 szerződéses fél konferenciáján adjon be olyan 
javaslatokat a jövőbeli éghajlati rendszerre vonatkozóan, amely azon az átfogó 
célkitűzésen alapul, hogy a globális átlaghőmérséklet 2°C foknál többel ne haladja meg az 
iparosodás előtti szintet. 

3. Úgy véli, hogy a jövőbeli rendszernek közös, de differenciált felelősségen, folytatólagos 
és progresszíven emelkedő kibocsátás-csökkentésen és több országnak a csökkentési 
erőfeszítésekbe történő bevonásán kell alapulnia; hangsúlyozza, hogy valamennyi 
fontolóra vett intézkedésnek a költséghatékonyságot kell megcéloznia, és, hogy ezért a 
hosszú távú cél az olyan globális széndioxid-piac kialakítása kell legyen, amely a felső 
határértéken és a kereskedelmen alapul.

4. Üdvözli az Európai Tanács 2005. március 23-i brüsszeli ülésén megfogalmazott 
következtetéseit, különösképpen azt, hogy 2020-ig terjedően a fejlődő országok esetében 
15 – 30 %-os kibocsátás-csökkentést kell megcélozni; ragaszkodik ahhoz szükség van 
hosszú távú kibocsátás-csökkentési célokra is, és 2050-re a 60-80 %-os cél elérését 
javasolja.

5. Aláhúzza, hogy az éghajlatváltozás hatékony csökkentéséhez jelentősen át kell alakítani 
az energetikai és a szállítási rendszereket, illetve, hogy a lisszaboni stratégián belül ennek 
az átalakulásnak kell a legfontosabb céllá válnia, hogy fokozódjék a növekedés és a 
versenyképesség, továbbá az export növekedése is;

6. Hangsúlyozza, hogy az üvegházhatású gázok (GHG) kibocsátásának csökkentéséhez 
szükséges technológiák közül sok már most is létezik; azonban ezeket egy sor tényező, 
nem utolsó sorban a káros ösztönzők gátolják; sürgeti ezért, hogy az EU vezetése 
dolgozzon ki egy pozitív ösztönzési rendszert, amely bátorítja az energiahatékony, 
alacsony szénfelhasználású, vagy szénmentes technológiák alkalmazását, és közbeszerzési 
eljárásokra hív fel az EU-n belül, amelyek segítenek csökkenteni az ilyen technológiákkal 
kapcsolatos költségeket; ezen túlmenően az Egyesült Államok 1960-as évekbeli Apollo 
programjához hasonlóan a fenntartható energiafajtákat előmozdító kutatás és innováció 
céljaira egy összeomlás esetére szóló ú.n. Crash program felállítását kéri;

7. Aláhúzza, hogy a közlekedési szektoron belüli fejlődés kritikus fontosságú és sajnálattal 
veszi tudomásul azt a tényt, hogy az autógyártókkal kötött egyezmények valószínűleg 
nem hozzák meg a kívánt eredményeket; ezért olyan politikára hív fel, amelynek célja a 
közlekedésből származó kibocsátások csökkentésére irányuló szigorú intézkedések 
bevezetése, beleértve az új járművek esetében a fosszilis tüzelőanyagokból származó 
széndioxid kibocsátásra vonatkozó kötelező előirányzatokat, amelyeket egy eladott 
átlagos jármű esetében 2012-re maximum 120g CO2/km-ben kell meghatározni, valamint 
az innovatívabb területrendezési politikát;

8. Felhívja az EU vezetését, hogy hozza előbbre az építési irányelv hatáskörének 
kibővítésére szolgáló konkrét jogalkotási javaslatokat, és aktualizálja a bio-
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tüzelőanyagokról szóló irányelvet úgy, hogy beépíti abba a bioflexi-üzemanyagokkal 
kapcsolatos legfrissebb technológiát, és minimum keverési arányokat határoz meg;

9. Sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen sürgős lépéseket a repülés éghajlatra gyakorolt 
hatásának csökkentése érdekében a repülésnek a kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe 
(ETS) történő bevonása révén valamennyi EU-ban lévő repülőtérről induló, illetve ide 
érkező járat esetében; hangsúlyozza, hogy a széndioxid kibocsátás csak az első lépés és 
kéri a Bizottságot, hogy tárjon fel a jövőbeli politikával kapcsolatos olyan lehetőségeket, 
amelyek a repülésnek az éghajlatra gyakorolt átfogó hatásával foglalkoznak;

10. Úgy véli, hogy a biomasszával és a mezőgazdasági üzemekkel kapcsolatos 
energiatermelés gyors fejlesztésének már rövid távon a legnagyobb prioritást kell 
biztosítani; felhívja ezért az EU-t, hogy mezőgazdaság-támogatási mechanizmusát 
fokozatosan mozdítsa el az élelmiszertermelés támogatásától a megújítható 
energiatermelés bátorításának irányába;

11. Megismétli a Bizottsághoz és a tagállamokhoz intézett felhívását arra vonatkozóan, hogy 
a jövőbeli nemzetközi éghajlatváltozási rendszernek tegyék részévé az ágazati 
megközelítést; kéri továbbá a Bizottságot, hogy tárja fel a lehetőségeket arra, hogy miként 
lehetne az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerét összekapcsolni harmadik országokkal;

12. Felhívja a Bizottságot arra, hogy az éghajlatváltozás hatásainak csökkentése során 
komolyan vegye figyelembe a „potyautas” problémát.

13. Úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi kibocsátás-kereskedelmi rendszer felülvizsgálata és 
lehetséges kibővítése során a komoly hiányosságokat felmutató kivételezés elvét 
szigorúan újra kellene gondolni, és up-stream módszer alkalmazásával alternatívákat 
(mint például benchmarking és aukciók) kellene feltárni; ezen túlmenően a fokozottabb 
határokon átívelő kereskedelem (nevezetesen a villamosenergia kereskedelem) miatt a 
nemzeti kibocsátási kvótákat is felül kell vizsgálni;

14. Hangsúlyozza, hogy gazdasági fejlődésre valamennyi fejlődő országnak joga van; a 
fejlődő országoknak azonban nem kell megismételniük az iparosodott országok
szennyezési gyakorlatát; ezért javasolja egy multilaterális Fenntartható Energia 
Kezdeményezés beindítását, amelyben az EU, Kína, India, Brazília, Dél-Afrika és más 
országok, valamint energetikával foglalkozó óriásvállalatok vennének részt; a 
kezdeményezés célkitűzései közé a nagyléptékű technológiai együttműködés, valamint 
energetikai és közlekedési problémák megoldása tartozna;

15. Ragaszkodik ahhoz, hogy a legkevésbé fejlett országoknak fokozott pénzügyi segítségre 
van szükségük ahhoz, hogy alkalmazkodjanak az éghajlat változásához; ebben az 
összefüggésben úgy ítéli meg, hogy (különösen a trópusi erdők esetében) a fenntartható 
erdőgazdálkodás fontos elem az éghajlatváltozás enyhítése, illetve a hozzá történő 
alkalmazkodás során;

16. Felhívja az európai intézményeket, hogy különböző tevékenységeik során az 
irodaépületek, valamint az összes felhasznált berendezés megnövelt energiahatékonysága, 
az alacsony széndioxid-kibocsátású utazás, stb. révén mutassanak pozitív példát az 
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üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozására; különleges erőfeszítéseket kell tenni 
az európai parlamenti képviselők utazásával kapcsolatban, aminek keretében újra át kell 
gondolni, hogy helyes-e az, hogy az Európai Parlament két helyszínen található; alacsony 
széndioxid-kibocsátású járműveket kell igénybe venni a sofőrszolgálat keretében, stb.;

17. Utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácshoz, a Bizottsághoz, a 
tagállamok kormányaihoz és parlamentjeihez, valamint az UNFCCC Titkárságához kérve 
azt, hogy körözze ezt az állásfoglalást a keretegyezmény nem-EU tag szerződő felei 
között.
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EXPLANATORY STATEMENT

Climate change is different from any other environmental problem we face. The main reason 
is that the climate system is non-linear in character, with positive feed-backs. Once we pass a 
certain level of green-house gas concentration (GHG) in the atmosphere, the whole system is 
likely to undergo drastic change. Globally intolerable impacts with disastrous consequences 
may occur, like annual material damages due to extreme weather events in the range of 
hundreds of billions of dollars, tens of millions of people being displaced, severe heat waves, 
large-scale change of crop and species distribution etc.

Developing countries are likely to be the hardest hit. The poor are much more vulnerable to 
phenomena like floods, storms and droughts. In some regions a drier climate will lead to food 
production losses. Adding to that, large regions in the South will be seriously affected by 
rising sea levels.

In spite of its different character, climate change is still mostly seen as an environmental 
problem and mainly the responsibility of the environment ministers. This has to change.
Climate change has serious implications, not only for ecosystems, but for the economy as a 
whole, for public health, water and food security, migration etc. 

The Communication of the Commission on “Winning the Battle against Global Climate 
Change” contains a wealth of useful information and a number of forward-looking proposals. 
However, given the seriousness of the problem, the Commission proposal would have 
benefited from a greater sense of urgency. A stabilization of the GHG in the atmosphere is a 
formidable challenge and will require significant behavioural changes of a type not yet 
seriously considered.

Living up to the Kyoto requirements is the first priority for the EU. In too many Member 
States, emissions are far beyond their Kyoto commitments. We should not be surprised. Most 
of the cuts in carbon emissions within the EU so far are the result of the closing down of old 
inefficient coal-powered plants, primarily in the UK and Germany. Hence, strong policy 
measures have to be implemented shortly so as to guarantee that the EU really meets its 
Kyoto objectives. 

But Kyoto is only a first modest step. We have to bring about significant cuts in our GHG 
emissions in the EU beyond 2012. Although significant, EU emissions only make up around 
14% of total GHG emissions. Hence our further efforts risk to become futile if they remain 
isolated. 

The problem of climate change cannot be effectively tackled without the active engagement 
of all major actors. The decision by the US administration not to ratify the Kyoto Protocol 
was a major blow to international cooperation on climate change. The role of the US is 
critical. Its active participation is seen as indispensable in order to engage developing 
countries more fully in mitigation efforts.

The Communication rightly stresses the need to include sectors that are not part of the Kyoto 
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framework, notably aviation and maritime transport, as well as analyzing in more detail how 
different forms of land-use regimes influence the climate system. A strong plea is also made 
for the deployment of new technologies, including efforts to boost energy efficiency. 

The UN Framework Convention on Climate Change makes staying within ecological limits 
its "ultimate objective", with GHG concentrations to be stabilized "at a level that would 
prevent dangerous anthropogenic [human made] interference with the climate system". The 
EU has interpreted this objective to mean that "a sustainable EU climate change target should 
limit global temperature increase to no more than 2 degrees Celsius above pre-industrial 
levels". When this target is translated into a specific level of GHG concentration in the 
atmosphere, the advice from experts is that a stabilization at a level below 500 ppm CO2 eqv, 
ought to be the aim. Such a level is not far from the present value, which shows the urgency 
of the situation. 

The Commission has indicated that reductions of at least 15% in global emissions by 2050, 
compared to 1990 levels, will be needed. This level of ambition appears too low. A reduction 
in the range of 25-30% is most probably needed if the goal is to avoid dangerous climate 
change.

EU heads of State and government agreed in March 2005 that "reduction pathways for the 
group of developed countries in the order of 15-30% by 2020 compared to the baseline 
envisaged in the Kyoto Protocol and beyond” in the spirit of the conclusions of the previously 
held Environment Council should be explored with other countries. Building on that the EU 
should consider a reduction target for 2050 in the range of 60-80%.

Climate change mitigation is largely an energy issue. However, there are other strong 
elements calling for a major re-orientation of the energy system. Nobody can tell with 
certainty whether or not the rapidly rising price of oil is an indication of the exhaustion of 
resources. Many independent analyses, however, point in this direction and predict that the 
maximum of production could be reached very shortly. 

World energy demand is expected to grow in the years ahead. Supplying ever increasing 
amounts of energy present a major challenge, requiring new supply and demand technologies. 

The present energy system has proved inadequate also in other respects. It has done little for 
poverty alleviation. Fulfilling the Millennium Development Goals will require access to 
modern forms of energy for the 2 billion people who presently are lacking clean and safe fuels 
and have no electricity. Local and regional environmental problems are another major reason 
to replace the present energy system. Such problems have serious impacts on health and 
impose direct economic costs for society; estimates for China are in the order of 7% of its 
GDP.

The main technologies needed for a sustainable energy system have been identified and 
developed. They include a variety of alternatives for demand-side management and energy 
supply. Scientists at Princeton have identified fifteen existing technologies that, over the long-
term, each could prevent 1 billion tons a year worth of carbon emissions (current emissions 
rate around 7 Gtons C/year), thereby countering the argument that major new technologies 
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need to be developed before significant mitigation of emissions can begin. 

The fact that a large number of alternative technologies actually exist does not mean that they 
are diffusing spontaneously. There are many barriers to change, such as lack of information, 
perverse subsidies, poor incentives, obsolete regulation, insufficient technical capabilities, 
high costs etc. These kinds of problems are well documented inside the European Union, but 
they hold true as well in the context of most developing countries. 

A significant increase in research funding is needed - both to help to bring about 
breakthroughs in new technology areas and to help to bring down costs. The proposed new 
Framework Program for Research within the EU represents an increase in funding, but the 
resources proposed for alternative energy are far from satisfactory. A Crash Programme for 
research and innovation in sustainable energy is needed.

When industrialised countries (IC) approach developing countries (DC) on climate change 
mitigation they are often perceived as trying to limit economic development in these 
countries. DCs rightly stress that ICs never had to care about GHG emissions during their 
modernisation. For the future a truly comprehensive approach is therefore needed to bring 
about the necessary cooperation with DCs.

DCs have initially been involved in efforts to limit GHG emissions through the Clean 
Development Mechanism (CDM) and the Global Environmental Facility. Although useful 
instruments, they represent a far too modest effort in relation to the magnitude of the 
challenge. What is proposed here is to develop a strategic partnership with the more advanced 
developing countries (to start with China, India, Brazil, South Africa and Indonesia). A 
Sustainable Energy Initiative in a multilateral context, involving as well the European Union 
and some major energy-related corporations is proposed. This Initiative should address the 
energy problems starting from the needs for energy services to reach the Millennium 
Development Goals (MDG) as well as to fuel economic development, while at the same time 
protecting the environment (including ambitious climate change mitigation). 

A special case is related to the so-called “leapfrogging”, i.e. the adoption in a DC of an 
advanced technology, sometimes not yet widely adopted in IC. Such solutions may be the 
most appropriate in the context of DC´s for a number of reasons. One seemingly effective 
way to make sure technology "leapfrogging" happens would be for the EU, and hopefully 
other OECD countries to help finance the cost differential between investing in a new, 
advanced technology and a conventional one. 

For many people climate policy is seen primarily as a cost issue and a constraint on growth. 
Seen this way, the post-2012 discussions will become very difficult. It may sound naive to 
some, but it ought to be possible to reframe the debate on global warming and see it more as 
an opportunity for Europe rather than a problem. No doubt there are costs involved. But there 
are clear benefits as well – for society at large, but also for individual businesses. There are, 
for instance, many examples of companies which have cut emissions substantially and at the 
same time made huge savings. 

The challenge will be to provide a policy framework to encourage companies to make use of 
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the opportunities that do exist, both to use energy more efficiently and to invest in carbon-free 
or low-carbon technologies. There is an obvious link to the Lisbon Strategy. The 
environmental technology sector is already growing annually by 5% - estimated at over €500 
billion in 2003.  Why not let the necessary transformation of our energy and transportation 
systems be a strong lever in the Lisbon strategy, to boost growth and competitiveness as well 
as to export growth for the EU. 

In a recent statement leading British business leaders urged governments to develop a more 
ambitious policy on climate change. To delay action is, the statement reads, likely to 
significantly increase the costs of mitigation. The business leaders suggest that targets for 
emissions reductions and trading ought to be set now for the year 2025. Moreover, they 
encourage governments in Europe to do away with inconsistencies and perverse incentives 
that undermine climate policy. Governments are also urged to assess the impact on carbon 
emissions of all new legislation and to use public procurement to stimulate markets for new 
and existing low-carbon technologies.

A future climate action programme has to encompass all major sectors of the economy. The 
first priority should be to greatly enhance energy efficiency. The potential is huge. The 
Commission green paper on energy efficiency includes good suggestions but must be 
complemented, not least in the area of transport. The incentives structure of the economy is 
crucial, but the same goes for access to finance and greatly enhanced knowledge among 
companies and households regarding available technologies.

Europe has to change the way it generates electricity. Fossil fuels subsidies must be removed 
(presently in the range of 25 billion € per year) and invested instead in renewable energy 
sources. Combined heat and power has to be enhanced. The transport sector remains a 
difficult area in which to reduce emissions. A combination of measures should be considered. 
Mandatory targets for fuel efficiency for new vehicles have to be introduced. A realistic goal 
for 2012 should be a maximum of 120 g CO2/km for the average vehicle sold. The production 
of alternative fuels must be boosted. Recent developments in the production of biofuels are 
promising, e.g. through combined food and bio-fuels production and bio-diesel production in 
the tropics (using tropical vegetable oils). While bio-fuel production should be greatly 
encouraged through a reorientation of the present support systems within the CAP, the EU 
should also be open to increased imports from developing countries as well. The import levy 
on ethanol for instance has to be abolished. 

The European Emissions Trading Scheme (ETS) is a major achievement. It provides a policy 
tool whose main aim is cost-effectiveness. The system will be reviewed next year. Already at 
the present time a few comments are in place. One common view is that to get the most out of 
the ETS, it should not be restricted to major plants but extended to other sectors such as 
aviation. Extending the current downstream approach i.e. focussing on single emission 
sources, would however not be feasible for most other sectors such as SMEs or households. 
Rather, as suggested by German scientists, an up-stream approach focussing on the beginning 
of the fuel chain would be more suitable. In the future the most efficient way to expand the 
ETS is to ensure that the emission credits are not allocated via grandfathering but through 
benchmarking and/or auctioning on a gradually diminishing EU “bubble”. 



PE 362.426v01-00

külső fordítás 12/12 PR\578503HU.doc

HU

Another important comment is related to the difficulties of competition that may be 
encountered by many energy-intensive industries that are subject to fierce international 
competition. Hence the urgency to encourage other major actors to join the ETS and to 
consider ways of ensuring, as much as possible, a level-playing field.
A final comment is pertaining to the present system of national quotas within the burding-
sharing agreement within the EU. It is difficult to see how this could be maintained in a 
situation where there is more and more cross-border trade, notably of electricity.


