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Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

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

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0017),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C6-0041/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, valamint a Regionális Fejlesztési 
Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

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 

(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 
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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.

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, míg 80%-kal 2050-ig.

Or. en

Módosítás 2

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 30%-os, 
vagy, ha a 2012 utáni időszakra vonatkozó 
átfogó megállapodás késedelmet szenved, 
20%-os csökkentésének 2020-ra 
előirányzott költséghatékony 
megvalósítása a gazdaság összes 
ágazatának részvállalását igényli, beleértve 
a nemzetközi tengeri szállítást is. A 
tagállamoknak ezért további szakpolitikai 
követelményeket és intézkedéseket kell 
érvényesíteniük annak érdekében, hogy a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó források üvegházhatásúgáz-
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kibocsátását tovább korlátozzák.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport negyedik értékelő jelentése azt 
a következtetést vonja le, hogy ahhoz, hogy a globális felmelegedést 50%-os valószínűséggel 
az iparosodás előtti szinthez képest kevesebb mint 2 °C-ra lehessen korlátozni, az ipari 
országoknak 1990-hez képest 25-40%-kal csökkenteniük kell kibocsátásaikat. Az államfők 
többször is megerősítették a 30%-os csökkentésre irányuló célkitűzést, amelynek az EU 
éghajlattal kapcsolatos céljainak elérésére irányuló tagállami tervezési intézkedések 
kiindulópontját kell képeznie. 

Módosítás 3

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, ami 
2050-re e kibocsátásoknak az 1990-es 
szinthez képest 80%-kal való csökkenését 
eredményezi, a végső cél pedig a fosszilis 
tüzelőanyagokból származó, 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának megszüntetése az Európai 
Unióban. A Bizottságnak 2012-re az EU 
által tett nemzetközi 
kötelezettségvállalások és az éghajlat 
érzékenységével, valamint az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
szintjének az éghajlatra és az emberi fajra 
gyakorolt káros hatás elkerülése miatt 
szükséges csökkentésével kapcsolatos 
legújabb éghajlattudományi álláspont 
alapján meg kell vizsgálnia e cél 
megfelelőségét, és adott esetben javaslatot 
kell tennie a cél tagállamok közötti 
megosztására.
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Or. en

Indokolás

Az Európai Tanács 2007. márciusi ülésén azt jelezte, hogy 2050-ig 60-80%-os csökkentésre 
van szükség az ipari országokban. Ennek megvalósítása érdekében a tagállamoknak hosszú 
távú politikát kell kidolgozniuk több ágazatban, így például a lakásépítés, a földhasználat és a 
közlekedés területén, hogy elkerüljék az olyan infrastruktúrákba való további befektetéseket, 
amelyek nem egyeztethetők össze az éghajlat védelmére irányuló célokkal. Ez összhangban 
van a kibocsátáskereskedelmi rendszerre irányuló javaslattal is, amely szintén tartalmaz a 
2020 utáni csökkentésre vonatkozó ütemtervet. 

Módosítás 4

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, 
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.

(10) A tagállamok így fel tudják majd 
használni a 2008–2012-es időszakban 
végrehajtott csökkentésekért kiadott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási egységeket, 
amelyek a tagállamok mindegyike által az 
ebben az időszakban elfogadott, megújuló 
energiával és kereslet oldali 
hatékonysággal kapcsolatos
projekttípusokból származnak, kivéve a 
nagy vízenergia-projekteket. 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, 
megújuló energiával és kereslet oldali 
hatékonysággal kapcsolatos
projekttípusokból (projektkategóriából) 
származnak, kivéve a nagy vízenergia-
projekteket.

Or. en
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Indokolás

Nem lenne következetes kompenzációt biztosítani az olyan ipari ágazatoknak, amelyek 
hajlamosak a szénszivárgásra, amikor a kibocsátáskereskedelmi rendszerben ugyanezen 
ágazatok védelmére külön intézkedéseket terveznek. Az ezen ágazatokban a tiszta fejlesztési 
mechanizmusokkal kapcsolatos beruházásokból származó egységek elismerése valójában a 
szénszivárgást előmozdító pénzügyi ösztönzőt jelent.

Módosítás 5

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 jóváhagyott.
Az elfogadás gyakorlatával egészen 2020-
ig, illetve ha ennél korábban megszületik, 
egy esetleges közösségi megállapodás 
megkötéséig kell élni.

(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, megújuló 
energiával és kereslet oldali 
hatékonysággal kapcsolatos
projekttípusok esetében, amelyeket a 
2008–2012-es időszakban az összes 
tagállam jóváhagyott, kivéve a nagy 
vízenergia-projekteket. Az elfogadás 
gyakorlatával egészen 2020-ig, illetve ha 
ennél korábban megszületik, egy esetleges 
közösségi megállapodás megkötéséig kell 
élni.

Or. en

Indokolás

Nem lenne következetes kompenzációt biztosítani az olyan ipari ágazatoknak, amelyek 
hajlamosak a szénszivárgásra, amikor a kibocsátáskereskedelmi rendszerben ugyanezen 
ágazatok védelmére külön intézkedéseket terveznek. Az ezen ágazatokban a tiszta fejlesztési 
mechanizmusokkal kapcsolatos beruházásokból származó egységek elismerése valójában a 
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szénszivárgást előmozdító pénzügyi ösztönzőt jelent.

Módosítás 6

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.

törölve

Or. en

Módosítás 7

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, 

(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, 
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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 
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.

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 
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. E megállapodás létrejöttéig 
a 2012 után az előírásoknak való 
megfelelésre felhasznált CDM-egységek 
értékét 50%-kal csökkenteni kell.

Or. en

Indokolás

A 20%-os csökkentésre vonatkozó forgatókönyv szerint a nem a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hatálya alá tartozó ágazatokban a teljes csökkenés 2005 és 2020 között 1200 Mt. A 
Bizottság javaslata legfeljebb 700 Mt esetleges kompenzációt jelentene a közös 
végrehajtás/tiszta fejlesztési mechanizmus keretében, ami az ezekben az ágazatokban 
szükséges csökkentés több mint 50%-a. Korlátozott mértékben támogatható az a javaslat, 
amely arra irányul, hogy e kompenzáció további használata a 2012 utáni időszakra szóló 
megállapodás létrejötte nélkül is lehetséges legyen, de a minőséggel és az addicionalitással 
kapcsolatos jól megalapozott aggályok miatt javasolt, hogy az EU kibocsátását érintő minden 
egyes tonna kompenzációjához két hitelesített kibocsátáscsökkentőre legyen szükség.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A Közösségnek jelentősen hozzá kell 
járulnia az üvegházhatást okozó gázok 
csökkentéséhez azokban az országokban, 
amelyek az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményének részes felei, de nem 
szerepelnek annak I. mellékletében (az I. 
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mellékletben nem szereplő részes felek). 
Az üvegházhatást okozó gázoknak az I. 
mellékletben nem szereplő részes felek 
országaiban történő csökkentésére 
irányuló erőfeszítésekhez való 
hozzájárulásnak egy olyan világszintű 
kibocsátási ütemterven kell alapulnia, 
amelynek célja az éghajlatváltozás terén a 
felmelegedésnek az iparosodás előtti 
szinthez képest 2 °C-ra való korlátozása, 
továbbá a 2012 utáni időszakra szóló 
nemzetközi megállapodástól kell függenie. 
Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésével 
kapcsolatos külső közösségi 
kötelezettségvállalást meg kell osztani a 
tagállamok között, figyelembe véve az egy 
főre jutó bruttó hazai terméket. A 
tagállamoknak megfelelő forrásokat kell 
rendelkezésre bocsátaniuk üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának 
csökkentésével kapcsolatos külső 
kötelezettségvállalásaik teljesítésére, 
többek között a kibocsátási egységek 
2003/87/EK irányelv szerinti árveréséből 
befolyó bevételek jelentős részének e célra 
való előirányozása révén.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport negyedik értékelő jelentése azt 
a következtetést vonja le, hogy a globális felmelegedés kevesebb mint 2 °C-ra történő 
korlátozásához a fejlődő országokban jelentős eltérésre van szükség a szokásos ütemtervtől. 
Az ipari országoknak átfogó nemzetközi megállapodás létrejötte esetén saját kötelező hazai 
csökkentéseiken túl hozzá kell járulniuk a kibocsátás fejlődő országokban szükséges 
korlátozásához. 
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Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az ebben a határozatban foglaltak 
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.

(15) Az ebben a határozatban foglaltak 
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. E 
jelentéseknek valamennyi főbb ágazatra 
vonatkozóan előrejelzéseket kell adniuk az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának a tervezett intézkedések 
következtében történő csökkentése 
tekintetében, a 2050-re kitűzött 
csökkentési célok elérése érdekében. 
Kétévente fel kell mérni a tervezett 
haladást, 2016-ban pedig teljes körűen 
értékelni kell a határozatban foglalt 
kötelezettségek végrehajtásának
eredményeit. A kétévenkénti értékelések 
részeként a Bizottság értékeli és jelentést 
készít arról, hogy milyen előrelépés történt 
annak biztosítása terén, hogy a különböző 
közösségi politikák (például a 
mezőgazdaság, a termékekkel kapcsolatos 
követelmények, a strukturális politikák, a 
kutatás területén) hozzájáruljanak az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez.

Or. en
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Módosítás 10

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 szolidaritás és a 
Közösség egészén belüli fenntartható 
növekedés kívánalmát.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport negyedik értékelő jelentése azt 
a következtetést vonja le, hogy ahhoz, hogy a globális felmelegedést 50%-os valószínűséggel 
az iparosodás előtti szinthez képest kevesebb mint 2 °C-ra lehessen korlátozni, az ipari 
országoknak 1990-hez képest 25-40%-kal csökkenteniük kell kibocsátásaikat. Továbbá a 
fejlődő országokban is jelentős eltérésre van szükség a szokásos ütemtervtől. Az ipari 
országoknak saját hazai csökkentési céljaikon túl, és nem azok kompenzálása révén kell 
hozzájárulniuk a kibocsátás fejlődő országokban szükséges korlátozásához. 

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A hatékonyság érdekében ennek a 
határozatnak gondoskodnia kell egy olyan 
mechanizmusról, amelynek révén az 
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üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 
irányuló éves célt túllépő tagállamokra a 
2003/87/EK irányelv szerint a 
létesítményekre alkalmazandó 
szankciókkal azonos szankciókat lehet 
alkalmazni, továbbá arról, hogy az ennek 
megfelelő szén-dioxid-egyenértékes 
mennyiség kerüljön levonásra a 
kibocsátási egységek említett irányelv 
szerinti következő árveréséből. A 
szankciókból származó bevételeket az 
éghajlatváltozás hatásait csökkentő 
intézkedések finanszírozására szolgáló 
közösségi alap javára kell írni.

Or. en

Indokolás

Az átfogó uniós cél eléréséhez fontos, hogy a tagállamok betartsák ezt a határozatot. A 
kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében meghatározott létesítményekre alkalmazandó 
mechanizmushoz hasonló hatékony megfelelési mechnizmusra van szükség.

Módosítás 12

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 tagállami szerepvállalás 
meghatározásának szabályait rögzíti a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó üvegházhatásúgáz-kibocsátási 
forrásokkal kapcsolatban a 2013-at követő
időszakra vonatkozó közösségi 
kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalások teljesítésének 
vonatkozásában. A nemzetközi tengeri 
szállításból származó kibocsátás is a 
határozat hatálya alá tartozik, amíg be 
nem kerül a 2003/87/EK irányelv vagy 
bármely más olyan közösségi jogi eszköz 
hatálya alá, amely a nemzetközi tengeri 
szállításból származó, üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának 
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csökkentésére irányul.

Or. en

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A Közösség 2020-ra a nem a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó 
forrásokból származó, üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását olyan mértékben 
korlátozza, amely megfelel az 1990-es 
szinthez képest 2020-ra az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának 30%-kal való 
csökkentésére irányuló teljes közösségi 
célkitűzés egyharmadának.*
_________
* Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 
vonatkozó, ennek megfelelő korlátokat és 
mennyiségeket a Bizottság számítja ki 
tagállamonként szén-dioxid-egyenérték tonnában.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport negyedik értékelő jelentése azt 
a következtetést vonja le, hogy ahhoz, hogy a globális felmelegedést 50%-os valószínűséggel 
az iparosodás előtti szinthez képest kevesebb mint 2 °C-ra lehessen korlátozni, az ipari 
országoknak 1990-hez képest 25-40%-kal csökkenteniük kell kibocsátásaikat. Az államfők 
többször is megerősítették a 30%-os csökkentésre irányuló célkitűzést, amelynek az EU 
éghajlattal kapcsolatos céljainak elérésére irányuló tagállami tervezési intézkedések 
kiindulópontját kell képeznie. 
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Módosítás 14

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 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 a Bizottság számítja ki 
tagállamonként szén-dioxid-egyenérték tonnában.

Or. en

Módosítás 15

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 -1.
mellékletben rögzített határértékeket.*

_______
* Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 
vonatkozó, ennek megfelelő korlátokat és 
mennyiségeket a Bizottság számítja ki 
tagállamonként szén-dioxid-egyenérték tonnában.
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Or. en

Módosítás 16

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 nem használja fel éves
hazai kibocsátási kvótáját, a hazai 
kibocsátások és a kvóta közötti 
különbséget átviheti a következő évre.

Or. en

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben az éghajlatváltozásról 
szóló jövőbeli nemzetközi megállapodás 
késedelmet szenved, az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának évente 
lineárisan csökkennie kell az e határozat 
mellékletében megállapított maximális 
szintig, amely megfelel az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának az 1990-hez 
szinthez képest 20%-kal történő 
csökkentésére irányuló teljes közösségi 
erőfeszítés egyharmadának.

Or. en
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Indokolás

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport tanácsával összhangban lévő 
30%-os csökkentési célt vesszük e határozat kiindulópontjának, míg a 20%-os csökkentés 
tartalék lehetőség marad arra az esetre, ha a nemzetközi megállapodás késedelmet szenved.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) 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 
irányul, a Bizottság 2015-ig 
intézkedéseket fogad el az e kibocsátások 
nemzeti szinten történő csökkentésével 
kapcsolatos kötelezettségek 
megállapítására. Az ezen határozat nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
vonatkozó intézkedéseket a 9. cikk (2) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk

A 2020–2050 közötti időszakra vonatkozó 
kibocsátási szintek
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Azokban az ágazatokban, amelyek nem 
tartoznak a 2003/87/EK irányelv hatálya 
alá, az üvegházhatást okozó gázok 
közösségi kibocsátásának 2020 után 
továbbra is évről évre lineárisan 
csökkennie kell, ami 2050-re az 1990-es 
szinthez képest 80%-os csökkenést 
eredményez, a végső cél pedig a fosszilis 
tüzelőanyagokból származó, 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának megszüntetése az Európai 
Unióban. A Bizottság 2012-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

Justification

Az Európai Tanács 2007. márciusi ülésén azt jelezte, hogy 2050-ig 60-80%-os csökkentésre 
van szükség az ipari országokban. Ennek megvalósítása érdekében a tagállamoknak hosszú 
távú politikát kell kidolgozniuk több ágazatban, így például a lakásépítés, a földhasználat és a 
közlekedés területén, hogy elkerüljék az olyan infrastruktúrákba való további befektetéseket, 
amelyek nem egyeztethetők össze az éghajlat védelmére irányuló célokkal. Ez összhangban 
van a kibocsátáskereskedelmi rendszerre irányuló javaslattal is, amely szintén tartalmaz a 
2020 utáni csökkentésre vonatkozó ütemtervet. 

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A hitelesített kibocsátáscsökkentők
(CER) és a kibocsátáscsökkentési egységek
(ERU), amelyeket a 2003/87/EK irányelv 
értelmében a 2008–2012-es időszakra a 
tagállamok mindegyike által jóváhagyott 
projekttípusokból származó és 2012. 

a) A hitelesített kibocsátáscsökkentők
(CER) és a kibocsátáscsökkentési egységek
(ERU), amelyeket a 2003/87/EK irányelv 
értelmében a 2008–2012-es időszakra a 
tagállamok mindegyike által jóváhagyott, 
megújuló energiával és kereslet oldali 
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december 31-ig végrehajtott 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatban
adtak ki;

hatékonysággal kapcsolatos
projekttípusokból származó és 2012. 
december 31-ig végrehajtott 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatban 
adtak ki, kivéve a nagy vízenergia-
projektekből származó CER-eket;

Or. en

Indokolás

Nem lenne következetes kompenzációt biztosítani az olyan ipari ágazatoknak, amelyek 
hajlamosak a szénszivárgásra, amikor a kibocsátáskereskedelmi rendszerben ugyanezen 
ágazatok védelmére külön intézkedéseket terveznek. Az ezen ágazatokban a tiszta fejlesztési 
mechanizmusokkal kapcsolatos beruházásokból származó egységek elismerése valójában a 
szénszivárgást előmozdító pénzügyi ösztönzőt jelent.

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A 2013. január 1-jétől végrehajtott 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatban 
kiadott hitelesített kibocsátáscsökkentők
(CER), amelyeket 2008 és 2012 között 
jegyeztek be azon projekttípusok 
vonatkozásában, amelyeket a 2003/87/EK 
irányelv értelmében a 2008–2012-es 
időszakra a tagállamok mindegyike 
jóváhagyott;

b) A 2013. január 1-jétől végrehajtott 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatban 
kiadott hitelesített kibocsátáscsökkentők
(CER), amelyeket 2008 és 2012 között 
jegyeztek be azon, megújuló energiával és 
kereslet oldali hatékonysággal kapcsolatos
projekttípusok vonatkozásában, amelyeket 
a 2003/87/EK irányelv értelmében a 2008–
2012-es időszakra a tagállamok 
mindegyike jóváhagyott, kivéve a nagy 
vízenergia-projektekből származó CER-
eket;

Or. en

Indokolás

Nem lenne következetes kompenzációt biztosítani az olyan ipari ágazatoknak, amelyek 
hajlamosak a szénszivárgásra, amikor a kibocsátáskereskedelmi rendszerben ugyanezen 
ágazatok védelmére külön intézkedéseket terveznek. Az ezen ágazatokban a tiszta fejlesztési 
mechanizmusokkal kapcsolatos beruházásokból származó egységek elismerése valójában a 
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szénszivárgást előmozdító pénzügyi ösztönzőt jelent.

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) A legkevésbé fejlett országokban 
végrehajtott kibocsátáscsökkentő 
projektekből eredő kibocsátáscsökkentés 
nyomán kiadott hitelesített 
kibocsátáscsökkentők (CER) azon 
projekttípusok vonatkozásában, amelyeket 
a 2003/87/EK irányelv értelmében a 2008–
2012-es időszakra a tagállamok 
mindegyike jóváhagyott. Mindezek 2020-
ig, illetve ha ennél az időpontnál korábban 
létrejön, a Közösséggel kötött 
megállapodás ratifikálásáig használhatók 
fel;

(c) A legkevésbé fejlett országokban 
végrehajtott kibocsátáscsökkentő 
projektekből eredő kibocsátáscsökkentés 
nyomán kiadott hitelesített 
kibocsátáscsökkentők (CER) azon, 
megújuló energiával és kereslet oldali 
hatékonysággal kapcsolatos
projekttípusok vonatkozásában, amelyeket 
a 2003/87/EK irányelv értelmében a 2008–
2012-es időszakra a tagállamok 
mindegyike jóváhagyott. Mindezek 2020-
ig, illetve ha ennél az időpontnál korábban 
létrejön, a Közösséggel kötött 
megállapodás ratifikálásáig használhatók 
fel, kivéve a nagy vízenergia-projektekből
származó CER-eket;

Or. en

Indokolás

Nem lenne következetes kompenzációt biztosítani az olyan ipari ágazatoknak, amelyek 
hajlamosak a szénszivárgásra, amikor a kibocsátáskereskedelmi rendszerben ugyanezen 
ágazatok védelmére külön intézkedéseket terveznek. Az ezen ágazatokban a tiszta fejlesztési 
mechanizmusokkal kapcsolatos beruházásokból származó egységek elismerése valójában a 
szénszivárgást előmozdító pénzügyi ösztönzőt jelent.

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl és 
amennyiben az éghajlatváltozásról szóló 
nemzetközi megállapodás létrejötte 

(2) Nemzetközi megállapodás létrejöttéig a 
3. cikkben foglalt kötelezettségek
teljesítése érdekében felhasznált CER-ek 
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késedelmet szenvedne, a tagállamok a 3. 
cikkben foglalt kötelezettségeik teljesítése 
érdekében további kibocsátási egységeket 
használhatnak fel a 2003/87/EK irányelv 
11a. cikkének (5) bekezdésében említett 
megállapodásoknak megfelelő egyéb 
kibocsátáscsökkentő tevékenységekből 
vagy projektekből származó kibocsátási 
egységekből. 

értékét 50%-kal csökkenteni kell.

Or. en

Indokolás

A legújabb tanulmányok jelentős kételyeket vetnek fel a kibocsátás tiszta fejlesztési 
mechanizmus/közös végrehajtás révén történő csökkentésének integritásával és 
addicionalitásával kapcsolatban. Amennyiben a kompenzáció nem kiegészítő jellegű és 
„valóságos”, az előírásoknak való megfelelésre történő felhasználása a hazai kibocsátás 
csökkentése helyett végeredményben negatív hatást fog gyakorolni az éghajlatra. Az új 
nemzetközi megállapodás létrejöttéig azt javasoljuk, hogy a 2012 után felhasznált ilyen 
egységek értékét 50%-kal csökkenteni kell.

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az éghajlatváltozással kapcsolatos 
nemzetközi megállapodás létrejöttét 
követően a tagállamok kizárólag a 
megállapodást ratifikáló harmadik
országok hitelesített kibocsátáscsökkentőit 
(CER) használhatják fel.

(3) Az éghajlatváltozással kapcsolatos 
nemzetközi megállapodás létrejöttét 
követően a tagállamok kizárólag a 4a. cikk 
szerinti kötelezettségeikhez használhatják 
fel a hitelesített kibocsátáscsökkentőket 
(CER). Ezek a CER-ek kizárólag a
megállapodást ratifikáló harmadik
országokból származhatnak.

Or. en



PE407.712v01-00 24/39 PR\726643HU.doc

HU

Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyes tagállamokban a kibocsátási 
egységek (1), (2) és (3) bekezdésnek 
megfelelő felhasználása éves szinten nem 
haladja meg az egyes tagállamokban a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó forrásokból származó kibocsátások 
2005-ben megállapított mennyiségének
3%-át.

(4) Az egyes tagállamokban a kibocsátási 
egységek (1) bekezdésnek megfelelő 
felhasználása éves szinten nem haladja 
meg az egyes tagállamokban a 2003/87/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
forrásokból származó kibocsátások 2005-
ben megállapított mennyiségének 1%-át.

A tagországok e mennyiség fel nem 
használt részét átruházhatják más 
tagországokra.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport negyedik értékelő jelentése azt 
a következtetést vonja le, hogy ahhoz, hogy a globális felmelegedést 50%-os valószínűséggel 
az iparosodás előtti szinthez képest kevesebb mint 2 °C-ra lehessen korlátozni, az ipari 
országoknak 1990-hez képest 25-40%-kal csökkenteniük kell kibocsátásaikat. Továbbá a 
fejlődő országokban is jelentős eltérésre van szükség a szokásos ütemtervtől. Az ipari 
országoknak saját hazai csökkentési céljaikon túl, és nem azok kompenzálása révén kell 
hozzájárulniuk a kibocsátás fejlődő országokban szükséges korlátozásához.

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk

A kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
külső közösségi kötelezettségvállalások

(1) Az éghajlatváltozásról szóló átfogó 
nemzetközi megállapodás létrejötte után a 
Közösség és a tagállamok 2013-tól 
kezdődően finanszírozzák az 
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üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának mérhető, ellenőrizhető, 
kézzelfogható és kötelező csökkentését 
azokban az országokban, amelyek az 
ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményének részes felei, de nem 
szerepelnek annak I. mellékletében (az I. 
mellékletben nem szereplő részes felek).
(2) Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésével 
kapcsolatos külső közösségi 
kötelezettségvállalás 2013-ban 250 millió 
szén-dioxid-egyenérték tonna, ez az érték 
lineárisan növekszik 850 millió tonnára 
2020-ig.
(3) A Bizottság intézkedéseket hoz az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésével 
kapcsolatos külső közösségi 
kötelezettségvállalások tagállamok közötti 
megosztása érdekében, figyelembe véve az 
egy főre jutó bruttó hazai terméket. Az 
ezen határozat nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
9. cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
(4) A tagállamok a (3) bekezdésben foglalt 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos külső 
kötelezettségvállalásaikat az alábbiak 
szerint hajthatják végre:
a) Közvetlen támogatás, illetve egy vagy 
több kétoldalú és/vagy többoldalú alapban 
való részvétel, melyek kizárólagos célja az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
politikák és intézkedések finanszírozása az 
I. mellékletben nem szereplő részes felek 
országaiban.
b) Az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményének keretében 
nemzetközi éghajlatváltozási 
megállapodásban meghatározottak szerint 
erdőirtásból és erdőpusztulásból eredő, 
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üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez nyújtott 
támogatás.
c) Olyan szén-dioxid-kibocsátási egységek 
vásárlása, mint a tiszta fejlesztési 
mechanizmusokból (CDM) vagy más, az 
ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményének keretében létrejött
nemzetközi éghajlatváltozási 
megállapodás értelmében végrehajtott 
mechanizmusokból származó egységek, a 
6. cikk (5) bekezdésében foglaltak szerint.
A (3) bekezdésben előírt megfelelés 
érdekében és az 5a. cikkben 
meghatározott közösségi alapban használt 
projekteknek, programoknak és/vagy 
politikáknak ki kell zárniuk a nagy 
vízenergia- és nukleárisenergia-
projekteket, kiegészítő jellegűnek kell 
lenniük, és mérhető, kézzelfogható és 
ellenőrizhető kibocsátáscsökkentést kell 
eredményezniük.
A b) vagy c) pontnak megfelelően szerzett 
szén-dioxod-kibocsátási egységeket csak a 
(3) bekezdésben leírt 
kötelezettségvállalásnak való megfelelés 
céljából lehet beszámítani, az egységek 
törlési számlára történő átruházását 
követően.
(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kibocsátásnak az I. mellékletben nem 
szereplő részes felek országaiban történő 
csökkentésére vonatkozó politikáik a 
projektek méltányosabb földrajzi 
eloszlását eredményezzék.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport negyedik értékelő jelentése azt 
a következtetést vonja le, hogy a globális felmelegedés kevesebb mint 2 °C-ra történő 
korlátozásához a fejlődő országokban jelentős eltérésre van szükség a szokásos ütemtervtől. 
Az ipari országoknak átfogó nemzetközi megállapodás létrejötte esetén saját kötelező hazai 
csökkentéseiken túl hozzá kell járulniuk a kibocsátás fejlődő országokban szükséges 
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korlátozásához.

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok a 280/2004/EK határozat 
3. cikke értelmében benyújtott éves 
jelentéseikben beszámolnak a 3. cikkben 
foglaltak végrehajtásából fakadó éves 
kibocsátások szintjéről, a kibocsátási 
egységek 4. cikk szerinti felhasználásáról
és földrajzi eloszlásáról, valamint az 
üvegházhatást okozó gázok külső 
kibocsátásának 4a. cikk értelmében 
végrehajtott csökkentéséről és annak 
földrajzi eloszlásáról.
E jelentések valamennyi főbb ágazatra 
vonatkozóan előrejelzéseket tartalmaznak 
a kibocsátás tervezett intézkedések 
következtében történő csökkentése 
tekintetében a 2020-ra és 2050-re kitűzött 
csökkentési célok elérése érdekében.

Or. en

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság értékeli az EU ágazati 
politikáinak az üvegházhatást okozó 
gázok Közösség által történő 
kibocsátására gyakorolt hatását, valamint 
a kibocsátáscsökkentés e politikákkal 
összefüggő lehetőségeit. A Bizottság adott 
esetben javaslatokat tesz annak 
biztosítására, hogy ezek a politikák 
megfelelő módon hozzájáruljanak a 2020-
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ra és 2050-re kitűzött csökkentési célok 
teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk

Megfelelési mechanizmus

(1) Amennyiben egy tagállam esetében a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá nem 
tartozó forrásokból származó 
üvegházhatású gáz kibocsátása 
meghaladja az e határozat 3. cikkében az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 
meghatározott éves határértéket, a 
tagállam a 2003/87/EK irányelv 16. 
cikkében meghatározott összegnek 
megfelelő többletkibocsátási bírságot fizet. 
A többletkibocsátási bírságot az 
éghajlatváltozás hatásait csökkentő 
intézkedések finanszírozására szolgáló 
közösségi alapba kell befizetni.
(2) A Bizottság intézkedéseket tesz az (1) 
bekezdésben említett közösségi alap 
létrehozása érdekében. Az ezen határozat 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
vonatkozó intézkedéseket a 9. cikk (2) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a 
szén-dioxid-egyenérték tonnában 
kifejezett határértékét meghaladó értékek 
összegét le kell vonni a tagállam által a 
2008/87/EK irányelv 10. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően később 
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elárverezett egységekből.

Or. en

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett 
megállapodás létrejöttét követő évtől 
kezdődően a 3. cikk (1) bekezdése 
értelmében tovább kell csökkenteni a 
Közösségen belül a 2003/87/EK irányelv 
hatálya alá nem tartozó forrásokból 
származó üvegházhatású gázok 
kibocsátását. A csökkentés mértéke 
megfelel az összes forrásból származó 
kibocsátás további összes csökkentésére 
vonatkozóan a Közösség számára a 
nemzetközi megállapodásban előírt 
kötelezettségvállalás, valamint az 
üvegházhatást okozó gázok teljes 
kibocsátáscsökkentésével kapcsolatban 
2020-ra előirányzott közösségi részvállalás 
szorzatának, mely utóbbihoz a tagállamok 
a 3. cikk értelmében a 2003/87/EK irányelv 
hatálya alá nem tartozó forrásokból 
származó üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésével járulnak 
hozzá.

2. Az (1) bekezdésben említett 
megállapodás létrejöttét követő évtől 
kezdődően a 3. cikk (1) bekezdése 
értelmében tovább kell csökkenteni a 
Közösségen belül a 2003/87/EK irányelv 
hatálya alá nem tartozó forrásokból 
származó üvegházhatású gázok 
kibocsátását. A csökkentés mértéke 
megfelel az összes forrásból származó 
kibocsátás további összes csökkentésére 
vonatkozóan a Közösség számára a 
nemzetközi megállapodásban előírt 
kötelezettségvállalás – amennyiben e 
kötelezettségvállalás mértéke meghaladja 
a közösségi célkitűzést, amely az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának az 
1990-es értékhez viszonyított 30%-os 
csökkentését írja elő 2020-ra –, valamint 
az üvegházhatást okozó gázok teljes 
kibocsátáscsökkentésével kapcsolatban 
2020-ra előirányzott közösségi részvállalás 
szorzatának, mely utóbbihoz a tagállamok 
a 3. cikk értelmében a 2003/87/EK irányelv 
hatálya alá nem tartozó forrásokból 
származó üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésével járulnak 
hozzá.

Or. en
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Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a melléklet kibocsátási 
határértékeit az első albekezdésben 
foglaltaknak megfelelően módosítja. Az 
ezen határozat nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására vonatkozó 
intézkedést a 9. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

A Bizottság a -1. melléklet kibocsátási 
határértékeit az első albekezdésben 
foglaltaknak megfelelően módosítja. Az 
ezen határozat nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására vonatkozó 
intézkedést a 9. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok növelhetik azoknak a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett 
kibocsátáscsökkentési egységeknek a 
felhasználását, amelyek az (1) 
bekezdésben említett és az (5) bekezdés 
szerinti megállapodást ratifikáló 
harmadik országokból származnak a (2) 
bekezdésnek megfelelően végrehajtott 
további csökkentés legfeljebb 50%-ának 
erejéig.

törölve

A tagországok e mennyiség fel nem 
használt részét átruházhatják más 
tagországokra.

Or. en
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Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság adott esetben a 
projektegységek további típusainak 
tagállami felhasználásáról, illetve a 
nemzetközi megállapodás értelmében 
létrejött egyéb mechanizmusok tagállami
felhasználásáról rendelkező 
intézkedéseket fogad el.

5. A Bizottság adott esetben javaslatokat 
nyújt be a Parlamentnek és a Tanácsnak a
projektegységek további típusainak 
tagállami felhasználására, illetve a 
nemzetközi megállapodás értelmében 
létrejött egyéb mechanizmusok tagállami
felhasználására vonatkozóan, a 4a.
cikkben előírt megfelelés érdekében. 

Az ezen határozat nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozó 
intézkedéseket a 9. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 34

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK 
KIBOCSÁTÁSA AZ EGYES 

TAGÁLLAMOKBAN, A 3. CIKKNEK 
MEGFELELŐEN

ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK 
KIBOCSÁTÁSA AZ EGYES 

TAGÁLLAMOKBAN, A 3. CIKKNEK 
MEGFELELŐEN, ha a nemzetközi 
megállapodás létrejötte késedelmet 

szenved

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport negyedik értékelő jelentése azt 
a következtetést vonja le, hogy ahhoz, hogy a globális felmelegedést 50%-os valószínűséggel 
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az iparosodás előtti szinthez képest kevesebb mint 2 ºC-ra lehessen korlátozni, az ipari 
országoknak 1990-hez képest 25-40%-kal csökkenteniük kell kibocsátásaikat. Az államfők 
többször is megerősítették a 30%-os csökkentésre irányuló célkitűzést, amelynek az EU 
éghajlattal kapcsolatos céljainak elérésére irányuló tagállami tervezési intézkedések 
kiindulópontját kell képeznie. 
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INDOKOLÁS

Háttér

2007 márciusában az Európai Tanács az éghajlattal kapcsolatos célkitűzésekben állapodott 
meg. Nemzetközi megállapodás részeként az EU az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának az 1990-es szinthez viszonyított 30%-os csökkentését vállalná 2020-ra 
Nemzetközi megállapodás nélkül az EU függetlenül is legalább 20%-os csökkentést érne el. A 
javaslat az ún. uniós klímacsomag része, melyet a Bizottság terjesztett elő a fenti döntések 
végrehajtása érdekében. Az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS) az EU 
kibocsátásának nagyjából felét fedi le 2013 és 2020 között. A terhek közös vállalására 
vonatkozó határozatra irányuló javaslat lefedi a többi ágazatot (mint a közlekedés, épületek, 
szolgáltatások, kisebb ipari létesítmények, mezőgazdaság és hulladékgazdálkodás), a kettő 
együtt alkotja az uniós kibocsátási plafont. 

Csökkentési cél

A Bizottság javaslata az üvegházhatást okozó gázok 2020-ig 20%-kal történő csökkentésén 
alapul, amely arány 30%-ra nőhet, ha a 2012 utánra vonatkozó nemzetközi megállapodás 
véglegesítésre kerül. 

Mindazonáltal az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport negyedik 
értékelő jelentése azt a következtetést vonja le, hogy ahhoz, hogy a globális felmelegedést 
50%-os valószínűséggel az iparosodás előtti szinthez képest kevesebb mint 2  ºC-ra lehessen 
korlátozni, az ipari országoknak 1990-hez képest 25-40%-kal kell csökkenteniük 
kibocsátásaikat. Ezt az arányt az Egyesült Államokon kívül minden ipari ország kifejezetten 
elismerte az ENSZ 2007 decemberében Bali szigetén rendezett, éghajlatváltozásról szóló 
konferenciáján. A 20%-os csökkentési cél jóval a szükséges célkitűzés szintje alatt marad. 
Továbbá az Európai Parlament kérte (pl. 2006. október 26.), hogy az uniós belső politikák 
30%-on alapuljanak. 

Ezért az előadó azt javasolja, hogy az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi 
munkacsoport tanácsával összhangban lévő 30%-os csökkentési célt vegyük e határozat 
kiindulópontjának, míg a 20%-os csökkentés tartalék lehetőség marad arra az esetre, ha a 
nemzetközi megállapodás késedelmet szenved. Így a tervezési és végrehajtási intézkedések a 
kezdettől fogva a 30%-os csökkentés felé irányulnának az EU tagországaiban. A célkitűzés 
lazítása később nem ütközne nehézségbe, ha a 2012 utánra vonatkozó megállapodásra nem 
kerül sor időben. Ha azonban a tagállamok csupán 20%-os csökkentésre készülnek, és ehhez 
mérten tervezik az intézkedéseket, sokkal nehezebb lesz azokat utólag szigorítani. 

A tiszta fejlesztési mechanizmusok (CDM) és a közös végrehajtás (JI) használata 

A bizottsági javaslat nagyvonalúan szabja meg a hazai csökkentési célok EU-n kívüli 
kibocsátáscsökkentéssel való kompenzálásának szintjét: 2005-ben 3% a nem a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó ágazatokban, még a nemzetközi 
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megállapodás elmaradása esetén is, a 20%-os csökkentési cél mellett.

A 20%-os csökkentésre vonatkozó forgatókönyv szerint a nem a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hatálya alá tartozó ágazatokban a teljes csökkenés 2005 és 2020 között 1200 Mt. A 
Bizottság javaslata legfeljebb 700 Mt esetleges kompenzációt jelentene a közös 
végrehajtás/tiszta fejlesztési mechanizmus keretében, ami az ezekben az ágazatokban 
szükséges csökkentés több mint 50%-a. 

A közös végrehajtásból/tiszta fejlesztési mechanizmusból származó egységek nagyarányú 
felhasználása nincs összhangban az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi 
munkacsoport negyedik értékelő jelentésében megjelölt ütemtervvel, mely az ipari országok 
számára azt javasolja, hogy maradjanak a 2 fokos célkitűzés határain belül. Az 1990-es 
szinthez képest 25–40%-os csökkentésre van szükség. Ezt a tiszta fejlesztési mechanizmusok 
klímacsomagban játszott szerepéről szóló, az előadó által szervezett munkaértekezlet (2008. 
június 3.) is megerősítette. Ennek egyik legfontosabb következtetése az volt, hogy az ipari 
országoknak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 25-40%-kal kellene csökkenteniük 
az 1990-es szinthez képest, míg a fejlődő országoknak kibocsátásukat saját szokásos 
szintjükhöz képest 15-30%-kal kellene korlátozniuk. Az ipari országokban a kibocsátás tiszta 
fejlesztési mechanizmusból származó egységekkel való kompenzálása azt jelentené, hogy a 
fejlődő országoknak a tiszta fejlesztési mechanizmusokból származó kibocsátáscsökkentésen 
felül kell 15-30%-ot teljesíteniük. 

A közös végrehajtásból/tiszta fejlesztési mechanizmusból származó egységek nagyarányú 
felhasználása megakadályozza, hogy az EU élvezze a fosszilis tüzelőanyagok használatának 
csökkentéséből származó előnyöket: a biztonságosabb energiaellátást és a jobb 
levegőminőséget. Az EU-n belüli csökkentés teljesítése erősebben ösztönzi az innovációt. A 
járulékos előnyök értéke növekszik az olajárak emelkedése esetén. A Bizottság elemzésében 
szereplő, a fosszilis tüzelőanyagokból származó energia költségén történő 50 milliárd eurós 
megtakarítást a hordónkénti 60 dolláros ár alapján számították ki, holott az ár mára 
meghaladja a hordónkénti 120 dollárt, az előrejelzések pedig hordónkénti 200 dolláros árat 
becsülnek a következő évekre. 

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport megfontolásaival összhangban 
és az innovációk erősebb ösztönzésére az előadó a kompenzáció mértékének 3%-ról 1%-ra 
történő csökkentését javasolja a kibocsátáskereskedelmi rendszeren kívüli ágazatok 2005-ös 
kibocsátásához viszonyítva.

A legújabb tanulmányok jelentős kételyeket vetnek fel a kibocsátás tiszta fejlesztési 
mechanizmusok/közös végrehajtás révén történő csökkentésének integritásával és 
addicionalitásával kapcsolatban. Amennyiben a kompenzáció nem kiegészítő jellegű és 
„valóságos”, az előírásoknak való megfelelésre történő felhasználása a hazai kibocsátás 
csökkentése helyett végeredményben negatív hatást fog gyakorolni az éghajlatra. 

Az új nemzetközi megállapodás létrejöttéig az előadó azt javasolja, hogy a 2012 után 
felhasznált ilyen egységek értékét 50%-kal csökkenteni kell. A 2012 utánra vonatkozó, 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodás véglegesítését követően további 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos külső kötelezettségvállalások javasoltak, helyettesítendő 
a tiszta fejlesztési mechanizmusból/közös végrehajtásból származó kompenzációt mint a 
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fejlődő országokban történő csökkentés támogatásának eszközét.

Az előadó úgy gondolja továbbá, hogy nem lenne következetes kompenzációt biztosítani az 
olyan ipari ágazatoknak, amelyek hajlamosak a szénszivárgásra, amikor a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben ugyanezen ágazatok védelmére külön intézkedéseket 
terveznek. Az ezen ágazatokban a tiszta fejlesztési mechanizmusokkal kapcsolatos 
beruházásokból származó egységek elismerése valójában a szénszivárgást előmozdító 
pénzügyi ösztönzőt jelentene. 

Ezért az előadó javaslata szerint a tiszta fejlesztési mechanizmusból/közös végrehajtásból 
származó kompenzációnak nem csak a mennyiségét, hanem a típusait is szigorítani kell. A 
2012 utánra vonatkozó, éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodás véglegesítése előtt 
nem tudható, hogy 2012 után a tiszta fejlesztési mechanizmusból származó kompenzáció 
mely típusai lesznek engedélyezve és állnak majd rendelkezésre, mivel ez az átfogó 
tárgyalások témáját képezi. Az előadó azt javasolja, hogy csak a megújuló energiával és a 
kereslet oldali hatékonysággal kapcsolatos projekttípusok legyenek elfogadhatók.

A kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos további külső közösségi kötelezettségek

Az előadó kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos önálló külső kötelezettségvállalást javasol, 
mely a 2012 utánra vonatkozó éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodás 
véglegesítése után lépne életbe. Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport 
negyedik értékelő jelentése azt a következtetést vonja le, hogy a globális felmelegedés 
kevesebb mint 2 °C-ra történő korlátozásához a fejlődő országokban jelentős eltérésre van 
szükség a szokásos üzletmeneten alapuló ütemtervtől. Az előadó azon az állásponton van, 
hogy a fejlett országoknak hozzá kell járulniuk a kibocsátás fejlődő országokban szükséges 
korlátozásához. Az éghajlat védelmében a fejlődő országokban végrehajtott beruházások 
fejlett országok által történő társfinanszírozása kiegészítést jelent saját kötelező hazai 
csökkentéseiken túl, és nem használható saját kibocsátásuk kompenzálására.  Ezért a fejlődő 
országokban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez nyújtott 
támogatáshoz való uniós hozzájárulás tekintetében új kötelezettségvállalást kell kidolgozni, a 
nemzetközi megállapodás megszületését követően.  A kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
külső kötelezettségvállalásokat az egy főre jutó GDP alapján kell a tagállamok között 
megosztani, és annak kötelezőnek kell lennie.

A külső kibocsátáscsökkentés nagysága, mely a 2013-as évi 250 szén-dioxid-egyenérték Mt-
tól kezdődik és 2020-ra évi 850 szén-dioxid-egyenérték Mt-ig nő, a Wuppertal Institute és az 
Ecofys által készített elemzésen alapszik. Az ő becslésük szerint az I. mellékletben szereplő 
országok saját kibocsátásának 30%-kal történő csökkentésén felül az I. mellékletben nem 
szereplő országok jelenlegi kibocsátását megközelítőleg 5,7 Gt-val kell csökkenteni. Ha ezen 
erőfeszítések felét az I. mellékletben szereplő országok finanszírozzák, és a finanszírozás az 
1990-es kibocsátási szint szerint oszlik meg, az EU-ra eső rész 880 szén-dioxid-egyenérték 
Gt. 

A 2020 utáni csökkentésre vonatkozó ütemterv 

Az Európai Tanács 2007. márciusi ülésén jelezte, hogy 2050-ig 60-80%-os csökkentésre van 
szükség. Ennek megvalósítása érdekében a tagállamoknak hosszú távú politikát kell 
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kidolgozniuk több ágazatban, így például a lakásépítés, a földhasználat és a közlekedés 
területén, hogy elkerüljék az olyan infrastruktúrákba való további befektetéseket, amelyek 
nem egyeztethetők össze az éghajlat védelmére irányuló célokkal. A kibocsátáskereskedelmi 
rendszerre irányuló javaslat szintén tartalmaz a 2020 utáni csökkentésre vonatkozó 
ütemtervet. Az EU kibocsátásának 2020 után is folytatódó csökkentését biztosítandó, a 
javaslatot ki kell egészíteni az azt követő időszakra vonatkozó ütemtervvel, mely az éves 
kibocsátást 2050-re 80%-kal csökkenti az 1990-es szinthez viszonyítva. 

Végrehajtás

A Bizottság javaslata szerint a tagállamok 2020-ig évről évre lineárisan csökkentik a nem a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó kibocsátásaikat. A következő évről 
előrehozhatnak kibocsátási kvótáik 2%-ának megfelelő mennyiséget, vagy továbbvihetik azt a 
következő évre.
Az átfogó uniós cél eléréséhez fontos, hogy a tagállamok betartsák a jogilag kötelező erejű 
kibocsátási kvótáikat. De a megfelelőség biztosítására csupán a Szerződés megsértése miatti 
rendes eljárás áll rendelkezésre, amely túlságosan lassú és nehézkes ilyen esetekben. 

Ezért gyorsabban alkalmazható szankciókra van szükség. Az előadó olyan bírságok 
bevezetését javasolja, amilyenek már léteznek a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá 
tartozó létesítmények esetében. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó 
létesítményekre vonatkozó követelményekkel összhangban és azokon felül javasolt, hogy 
ugyanannyi tonnát vonjanak le az ugyanazon tagállam által a kibocsátáskereskedelmi rendszer 
keretében elárverezett egységekből. Ez a rendelkezés a EU teljes kibocsátási plafonját 
érintetlenül hagyná. 

Hatály

A kibocsátáskereskedelmi rendszerben nem szereplő ágazatoknak a terhek közös vállalására 
vonatkozó határozat hatálya alá kell tartozniuk. A légiforgalmi ágazat a közeljövőben a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer része lesz. A nemzetközi tengeri kibocsátásokra a Bizottság 
egyik javaslata sem vonatkozik, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan bizonyított, hogy 
jelentősen hozzájárulnak a kibocsátáshoz, és hogy az Európai Parlament többször is 
intézkedéseket kért a tengeri kibocsátások kezelésére. Az előadó javasolja, hogy a nemzetközi 
tengeri szállításból származó kibocsátás is tartozzon e határozat hatálya alá, amíg nem kerül a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer vagy más közösségi jogi eszköz hatálya alá. 
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MELLÉKLET

List of related stakeholder meetings on Effort Sharing decision with
Rapporteur Satu Hassi

Governments and Permanent Representations:

Belgian Permanent Representation

Czech Environment Minister Martin Bursik

Danish Permanent Representation

Finnish Environment Minister Kimmo Tiilikainen

Finnish Permanent Representation and other Finnish Government representatives (3 times)

French Ecology, Energy and Sustainable Development Minister Jean-Louis Borloo

French Permanent Representation

Netherlands Permanent Representation

Slovenian Environment Minister Janez Podobnik (2 times)

Slovenian Permanent Representation

Swedish Environment Minister Andreas Carlgren

Swedish Permanent Representation

United Kingdom Permanent Representation (2 times)

European Commission:

Commissioners Barroso, Dimas, Verheugen & Piebalgs

DG Environment, civil servants responsible for Effort sharing decision (several times)

Industries and Non-Governmental Organisations
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American Chamber of Commerce

Austrian Economic Chamber

Association of Finnish Steel and Metal Producers (2 times)

BASF Chemicals

Carbon Markets Association (CMA)

Climate Action Network (2 times)

Confederation of British Industry's (CBI)

Confederation of Danish Industries & BUSINESSEUROPE

Confederation of Finnish Industries (EK) (2 times)

EURELECTRIC

European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES) (2 times)

European Lime Association

European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) & Vapo (2 times)

European Trade Union Confederation (ETUC)

Finnish Energy Industries

Finnish Forest Industries Federation (2 times)

French and German Chambers of Commerce and Industry

Friends of the Earth (2 times)

Greenpeace

International Emissions Trading Association (IETA)

Others:

The Grand Committee of the Finnish Parliament

European Economic and Social Committee (ECOSOC) Effort Sharing Rapporteur Mr Morkis
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