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INDOKOLÁS
1.

A JAVASLAT HÁTTERE

•

A javaslat indokai és céljai

Az európai zöld megállapodásról szóló közlemény1 új növekedési stratégiát indított el az EU
számára, amelynek célja, hogy a mostani és a jövőbeni generációk életminőségét javítva az
EU-t modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággal rendelkező méltányos és
virágzó társadalommá alakítsa át, ahol 2050-re megszűnik a nettó üvegházhatásúgázkibocsátás, és a gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő. Az európai zöld megállapodás
megerősíti a Bizottság azon törekvését, hogy Európa 2050-re az első klímasemleges
kontinenssé váljon.
Az éghajlatváltozás kezelése sürgető kihívás. A légkör folyamatosan melegszik, és ez már
most is hatással van a polgárokra. Az európai polgárok komoly problémának tartják az
éghajlatváltozást, és fokozott fellépést sürgetnek2. Az éghajlatváltozás egyre súlyosabb hatást
gyakorol bolygónk ökoszisztémáira és biológiai sokféleségére, csakúgy mint egészségünkre
és élelmiszerrendszereinkre. Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (a továbbiakban:
IPCC) az iparosodás előtti szinthez képest mért 1,5 °C-os globális hőmérséklet-emelkedés
hatásairól és a kapcsolódó globális üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról szóló
különjelentésében megerősíti, hogy az éghajlatváltozás hatásai a globális átlaghőmérséklet
emelkedésével gyorsan növekednek, és rámutat arra, hogy az éghajlatváltozás miatt
bekövetkező akár 2 °C-os emelkedés világszerte drámai hatásokat váltana ki. A jelentés
becslése szerint ahhoz, hogy a hőmérséklet-emelkedés mértékét 1,5 °C-ra korlátozzuk,
globális szinten 2050 körül el kell érni a nulla nettó szén-dioxid-kibocsátást, és az évszázad
során valamivel később az összes többi üvegházhatást okozó gáz tekintetében is el kell érni a
semlegességet. E sürgető kihívásból adódóan, és a „Tiszta bolygót mindenkinek – Európai
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges
gazdaságról” című közleményben3 rögzítetteknek megfelelően, és amint azt az európai zöld
megállapodásról szóló közlemény is megerősíti, az EU-nak fokozott fellépés révén kell
globális vezető szerepet vállalnia egyrészt azzal, hogy 2050-re a gazdaság valamennyi
ágazatára kiterjedően klímasemlegessé válik, másrészt azzal, hogy 2050-re az esetlegesen
fennmaradó CO2-kibocsátás mellett kompenzál minden egyéb fennmaradó üvegházhatásúgázkibocsátást is.
Az Európai Parlament és az Európai Tanács egyaránt jóváhagyta az EU hosszú távú
klímasemlegességi célkitűzését.
Az Európai Parlament 2019. március 14-i, éghajlatváltozásról szóló állásfoglalásában4
jóváhagyta az EU azon célkitűzését, hogy 2050-re elérje a nulla nettó üvegházhatásúgázkibocsátást. Ezenfelül 2019. november 28-i állásfoglalásaiban hangsúlyozta, hogy az EU-nak
globális vezetőként, a világ többi vezető gazdaságával együtt arra kell törekednie, hogy a
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COM(2019) 640 final.
Az éghajlatváltozással foglalkozó 2019. áprilisi 490. Eurobarométer tematikus felmérés szerint az uniós
polgárok 93 %-a súlyos problémának tartja az éghajlatváltozást, és az uniós lakosság számottevő
többsége fokozott fellépést sürget az éghajlatváltozás kapcsán.
COM(2018) 773 final.
Az Európai Parlament 2019. március 14-i állásfoglalása az éghajlatváltozásról: európai hosszú távú
stratégiai jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról a Párizsi
Megállapodással összhangban (2019/2582(RSP)).
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lehető leghamarabb, de legkésőbb 2050-re elérje az üvegházhatásúgáz-kibocsátások nulla
nettó szintjét5, továbbá megállapította, hogy éghajlati és környezeti vészhelyzet áll fenn6. Az
Európai Parlament emellett nyomatékosan kérte a Bizottságot, hogy teljeskörűen értékelje
valamennyi idevágó jogalkotási és költségvetési javaslat éghajlati és környezeti hatását,
továbbá biztosítsa, hogy a javaslatok maradéktalanul összeegyeztethetők legyenek a globális
felmelegedés mértékének 1,5 °C alá való korlátozására irányuló célkitűzéssel, és hogy ne
járuljanak hozzá a biológiai sokféleség csökkenéséhez; valamint felszólított a mezőgazdasági,
kereskedelmi, közlekedési, energiaügyi és infrastrukturális beruházási politikák mélyreható
reformjára. Az európai zöld megállapodásról szóló 2020. január 15-i állásfoglalásában az
Európai Parlament a klímasemleges társadalom legkésőbb 2050-ig történő szükségszerű
megvalósítását kérte, és azt, hogy tegyék ezt európai sikertörténetté7.
Az Európai Tanács a 2019–2024-es időszakra szóló stratégiai menetrendjében8 szereplő négy
fő prioritás egyikeként a klímasemleges, zöld, méltányos és szociális Európa megvalósítását
tűzte ki. Az Európai Tanács 2019. december 12-i következtetéseiben – tekintettel a
rendelkezésre álló legújabb tudományos eredményekre és arra, hogy fokozni kell a globális
éghajlat-politikai fellépést – jóváhagyta azt a célkitűzést, hogy az EU a Párizsi
Megállapodásban9 kitűzött célokkal összhangban 2050-re klímasemleges legyen. Az Európai
Tanács elismerte, hogy előnyös támogató keretet kell létrehozni, valamint hogy az átálláshoz
jelentős köz- és magánberuházásokra lesz szükség. Az Európai Tanács arra a következtetésre
jutott, hogy minden releváns uniós jogszabálynak és szakpolitikának összhangban kell lennie
a klímasemlegességi célkitűzés megvalósításával, és hozzá kell járulnia ahhoz, tiszteletben
tartva az egyenlő versenyfeltételeket; továbbá felkérte a Bizottságot annak megvizsgálására,
hogy ehhez szükség van-e a hatályos szabályok kiigazítására.
Az EU átfogó szakpolitikai keretet hozott létre az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése
céljából. A klímasemlegesség érdekében már megkezdte a gazdaság korszerűsítését és
átalakítását. Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 1990 és 2018 között 23 %-kal csökkent10,
miközben a gazdaság 61 %-kal nőtt. További intézkedésekre van szükség, és a kitűzött cél
eléréséhez minden ágazatnak hozzá kell járulnia, mivel a jelenlegi szakpolitikák 2050-re
várhatóan csak 60 %-kal csökkentenék az üvegházhatásúgáz-kibocsátást, melynek
következtében továbbra is sok a tennivaló a klímasemlegesség elérése érdekében.
Ebben az összefüggésben e javaslat célja, hogy létrehozza az EU klímasemlegességének
megvalósítását szolgáló keretet. Arra törekszik, hogy a klímasemlegességhez vezető út
kialakítása révén irányt mutasson és fokozza a vállalkozások, a munkavállalók, a beruházók
és a fogyasztók uniós kötelezettségvállalás iránti bizalmát és biztonságérzetét, csakúgy mint
az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot, ezzel is hozzájárulva a jólét fenntartásához és a
munkahelyteremtéshez. Ennek érdekében célja, hogy az IPCC, valamint a biológiai
sokféleséggel
és
az
ökoszisztéma-szolgáltatásokkal
foglalkozó
kormányközi
tudománypolitikai platform (IPBES) tudományos megállapításaival összhangban
jogszabályban rögzítse az EU 2050-re teljesítendő klímasemlegességi célkitűzését, valamint
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Az Európai Parlament 2019. november 28-i állásfoglalása az ENSZ 2019. évi, Madridban
(Spanyolország) tartandó éghajlatváltozási konferenciájáról (COP25) (2019/2712(RSP)).
Az Európai Parlament 2019. november 28-i állásfoglalása az éghajlati és környezeti vészhelyzetről
(2019/2930(RSP)).
Az Európai Parlament 2020. január 15-i állásfoglalása az európai zöld megállapodásról
(2019/2956(RSP)).
https://www.consilium.europa.eu/media/39917/a-new-strategic-agenda-2019-2024-hu.pdf.
A megállapodást az EU 2016. október 5-én erősítette meg és 2016. november 4- én lépett hatályba.
A nemzetközi hajózás kivételével az összes gazdasági ágazat tekintetében, bizottsági szolgálati
munkadokumentum SWD(2019) 396.

2

HU

hozzájáruljon a Párizsi Megállapodás végrehajtásához, többek között ahhoz a hosszú távú
célhoz, hogy az iparosodás előtti szinthez viszonyított globális hőmérséklet-emelkedés
mértéke határozottan 2 °C alatt maradjon, törekedve arra, hogy ne érje el az 1,5 °C-t se. A
javaslat a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásához is hozzá kíván járulni. A javaslat
megállapítja az Unió 2050-ig megvalósítandó klímasemlegességéhez vezető teljesítési pálya
kialakításához szükséges feltételeket is, továbbá rendelkezik a klímasemlegesség teljesítése
érdekében tett előrelépés rendszeres értékeléséről, az azonosított teljesítési pálya
ambíciószintjéről, és azokról a mechanizmusokról, amelyeket a nem megfelelő ütemű
előrehaladás, illetve a 2050-re megvalósítandó uniós klímasemlegességi célkitűzés
tekintetében fellépő következetlenségek esetében kell alkalmazni.
Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére irányuló erőfeszítések ellenére az
éghajlatváltozás már most is hatással van az EU környezetére, polgáraira és gazdaságára, és
ez a jövőben is így lesz. Alapvető jelentőségű az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással –
többek között az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálattal, a rezilienciaépítéssel, a
megelőzéssel és a felkészültséggel kapcsolatos fokozott erőfeszítések révén – és a méltányos
átállás biztosításával kapcsolatos további, ambiciózusabb fellépés.
•

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

A javaslat célja, hogy hosszú távú iránymeghatározással, a 2050-ig megvalósítandó
klímasemlegességi célkitűzés uniós jogban való rögzítésével, az alkalmazkodási erőfeszítések
fokozásával, egy 2050-ig tartó teljesítési pálya meghatározását és felülvizsgálatát célzó eljárás
kialakításával, rendszeres értékeléssel, valamint a nem kielégítő előrehaladás vagy a
következetlenségek esetén követendő eljárással egészítése ki a jelenlegi szakpolitikai keretet.
Egyúttal felkéri a Bizottságot arra, hogy a klímasemlegességi célkitűzéssel és az azonosított
teljesítési pályával való összhang tekintetében vizsgálja felül a meglévő szakpolitikákat és
uniós jogszabályokat. Az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról szóló (EU)
2018/1999 rendelettel való összhangot a rendelet e javaslatba foglalt kapcsolódó módosításai
biztosítják. Az európai zöld megállapodás keretében már több kezdeményezést is elfogadtak,
köztük az európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó beruházási tervet11 és a Méltányos
Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló rendeletet12. Egyéb kezdeményezések is
előkészítés alatt állnak, és ezek is hozzá fognak járulni e rendelet célkitűzéseinek
megvalósításához. A kezdeményezések közé tartozik az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodásra vonatkozó új, ambiciózusabb uniós stratégia, az európai éghajlati paktum
elindítása, a zöld és a digitális átalakulás kettős kihívásának kezelését célzó uniós ipari
stratégia, a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv, valamint a fenntarthatóság
vállalatirányítási keretrendszerekbe való fokozott beillesztését előmozdító fenntartható
finanszírozási stratégia.
A meglévő szakpolitikai eszközök és a 2030-ig tartó időszak kilátásai közötti kapcsolatot
illetően a Bizottságnak értékelést követően javaslatokat kell tennie az Unió 2030-ra kitűzött
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési célértékének növelésére, biztosítva annak a 2050-re
kitűzött klímasemlegességi célkitűzéssel való összhangját. 2020 szeptemberéig a Bizottság
hatásvizsgálattal alátámasztott tervet terjeszt elő annak érdekében, hogy 2030-ra felelős
módon megvalósítható legyen az 1990-hez képest számított, Unión belüli üvegházhatásúgázkibocsátás csökkentésére irányuló célérték legalább 50 %-ra, de lehetőleg 55 %-ra történő
növelése. Ennek megfelelően a Bizottság javaslatot fog előterjeszteni e rendelet módosítására,
11
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Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Méltányos Átállást Támogató Alap
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és felülvizsgálatot követően szükség esetén 2021 júniusáig javaslatot tesz az összes releváns
kapcsolódó szakpolitikai eszköz felülvizsgálatára.
A 2030 és 2050 közötti időszakra vonatkozóan a Bizottságnak módjában áll majd, hogy
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, olyan
uniós szintű teljesítési pályát meghatározva, melynek nyomán lépésről lépésre teljesíthető a
2050-es célkitűzés.
Az éghajlatváltozás jelentette globális kihívás globális fellépést tesz szükségessé. Noha a
globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás kevesebb mint 10 %-áért felelős EU nem képes arra,
hogy mások közreműködése nélkül oldja meg az éghajlatváltozás jelentette problémát, vezető
szerepet tölt be a nulla nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátású gazdaságra való globális
átállásban. Tekintettel arra, hogy a Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek megvalósítása
érdekében világszerte elért eredmények nem elégségesek, az EU vezetésére minden eddiginél
nagyobb szükség van. Azzal, hogy a maga számára ambiciózus célértékeket tűz ki, az EU
továbbra is irányító szerepet tölt be a nemzetközi tárgyalásokon annak érdekében, hogy a
jelentős kibocsátók már az ENSZ 2020-as glasgow-i éghajlatváltozási konferenciája előtt is
fokozzák törekvéseiket. Az EU világszerte folytatja ambiciózus klímapolitikájának
előmozdítását és végrehajtását – többek között erős klímadiplomáciája keretében –, és
valamennyi partnerével intenzíven együttműködik a közös erőfeszítések fokozása érdekében,
gondoskodva mindeközben az egyenlő versenyfeltételekről is.
•

Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

Amint azt a Bizottság az európai zöld megállapodásról szóló közleményében is hangsúlyozta,
valamennyi uniós fellépésnek és szakpolitikának össze kell dolgoznia annak érdekében, hogy
segítse az EU-t a klímasemlegességre és a fenntartható jövőre való sikeres és méltányos
átállásban. E kezdeményezés számos más szakpolitikai területhez – többek között az Unió
külső politikáihoz is – kapcsolódik. A Bizottság bejelentette, hogy javítani fogja a minőségi
jogalkotásra vonatkozó iránymutatásait és támogató eszközeit, hogy azokkal jobban lehessen
kezelni a fenntarthatósággal és innovációval kapcsolatos kérdéseket, azzal a céllal, hogy az
összes uniós kezdeményezés megfeleljen a károkozás elkerülésére vonatkozó
környezetvédelmi vállalásnak.
A javasolt rendeletben meghatározott, tagállamokhoz intézett bizottsági ajánlások szempontja
kiegészíti az európai szemeszter összefüggésében kiadott ajánlásokat. Míg az európai
szemeszter a makrogazdasági és strukturális reform kérdéseire összpontosít – melyek az
éghajlattal kapcsolatos kérdéseket is felölelik –, e kezdeményezés olyan konkrét szakpolitikai
fejleményekkel foglalkozik, amelyek nincsenek összhangban a klímasemlegességi
célkitűzéssel vagy a klímasemlegesség felé vezető teljesítési pályával.
2.

JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

•

Jogalap

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 191–193. cikke
megerősíti és meghatározza az EU éghajlatváltozás területén meglévő hatásköreit. E javaslat
jogalapja az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése. Az EUMSZ 191. cikke és 192. cikkének
(1) bekezdése értelmében az Európai Uniónak többek között a következő célkitűzések
eléréséhez kell hozzájárulnia: a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása,
valamint a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére, és különösen az
éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló intézkedések ösztönzése nemzetközi szinten.
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•

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

Az éghajlatváltozás jellegénél fogva határokon átnyúló kihívás, amelyet nem lehet csupán
nemzeti vagy helyi fellépéssel megoldani. Az összehangolt uniós fellépés, amellett hogy
fokozza az éghajlat-politikai fellépést, hatékonyan kiegészítheti és megerősítheti a nemzeti és
helyi szintű intézkedéseket. Az éghajlat-politikai fellépést európai és lehetőség szerint
globális szinten is össze kell hangolni, és az uniós fellépést a szubszidiaritás elve is
alátámasztja. Az EU az éghajlatváltozás kezelése érdekében 1992 óta dolgoz ki közös
megoldásokat és ösztönzi a globális intézkedéseket. Konkrétabban, az uniós szintű
fellépésnek arra kell irányulnia, hogy biztosítsa a hosszú távú éghajlat-politikai célkitűzések
költséghatékony megvalósítását, csakúgy mint a méltányosságot és a környezeti integritást.
Az EU 2050-re teljesítendő klímasemlegességi célkitűzése összefüggésében kialakított
erőteljes kormányzás segíteni fog annak biztosításában, hogy az EU továbbra is jó úton
haladjon a cél elérése felé. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos uniós
szintű fellépés lehetővé teszi az alkalmazkodási politikák és intézkedések integrálását a
kulcsfontosságú ágazatokba, a kormányzás különböző szintjeibe és az uniós szakpolitikákba.
•

Arányosság

A javaslat megfelel az arányosság elvének, mivel nem lépi túl a klímasemlegesség teljesítését
célzó keret meghatározásához szükséges mértéket. A javaslat célja, hogy irányt mutasson az
EU klímasemlegességének megvalósításához vezető úton, valamint az értékelési és
jelentéstételi
folyamat
meghatározásának
köszönhetően
biztosítsa
az
EU
kötelezettségvállalása iránti bizalmat, csakúgy mint az átláthatóságot és az
elszámoltathatóságot. A javaslat felkéri a tagállamokat, hogy a klímasemlegességi célkitűzés
közös teljesítése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket, ugyanakkor nem ír elő
konkrét szakpolitikákat vagy intézkedéseket, így az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2030-ig
történő csökkentésére megállapított célértékek teljesítésére szolgáló keretszabályozás révén
rugalmasságot biztosít a tagállamok számára. Mechanizmust hoz létre a meglévő
szakpolitikák és uniós jogszabályok felülvizsgálatára, illetve kiegészítő intézkedések
meghozatalára, ám részletes javaslatokat jelenleg nem tartalmaz. Ehhez hasonlóan a javaslat
kellően rugalmas annak érdekében, hogy az EU növelje az éghajlatváltozás hatásaihoz való
alkalmazkodóképességét.
•

A jogi aktus típusának megválasztása

A javaslat célkitűzéseit rendelet révén lehet a legjobban megvalósítani. Ez biztosítja a
rendelkezések közvetlen alkalmazhatóságát. A tagállamoknak olyan követelményeket kell
teljesíteniük, amelyek hozzájárulnak a hosszú távú célkitűzés megvalósításához. Ezen
túlmenően számos rendelkezés a Bizottságra (értékelés, jelentéstétel, ajánlások, kiegészítő
intézkedések, felülvizsgálat) és az Európai Környezetvédelmi Ügynökségre irányul, ezért
azok tagállami átültető intézkedésekkel nem hajthatók végre. Nem jogalkotási helyett
jogalkotási megközelítésre van szükség ahhoz, hogy a hosszú távú célkitűzés beépüljön az
uniós jogba.
3.

AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL
FOLYTATOTT
KONZULTÁCIÓK
ÉS
A
HATÁSVIZSGÁLATOK
EREDMÉNYEI

•

Konzultáció az érdekelt felekkel

A „Tiszta bolygót mindenkinek” című közlemény előkészítése során a Bizottság 2018. július
17. és október 9. között nyilvános konzultációt folytatott, melyre több mint 2 800 válasz
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érkezett az érdekelt felek széles körétől. A Bizottság 2018. július 10–11-én az érdekelt felek
számára külön rendezvényt szervezett. A Bizottság a „Tiszta bolygót mindenkinek” című
közlemény előkészítése során folytatott nyilvános konzultációja megállapította, hogy az EU
mind a magánszemélyek, mind a szervezetek részéről jelentős támogatást élvez ahhoz, hogy
2050-re egyensúly valósuljon meg az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és -elnyelés között. A
„Tiszta bolygót mindenkinek” című közlemény összefüggésében folytatott konzultációs
tevékenységekről készült összefoglaló jelentés a COM(2018) 773 bizottsági közleményt13
alátámasztó részletes elemzés mellékletét képezi. A „Tiszta bolygót mindenkinek” című
közlemény elfogadása nyomán a tagállamok, az intézmények, a helyi és regionális hatóságok,
a szociális partnerek, a vállalkozások, az ipar, az érdekelt felek és a polgárok bevonásával egy
évig tartó széles körű vitára került sor. E kiterjedt társadalmi szerepvállalás eredményes vitát
tett lehetővé, és az EU 2050-re megvalósítandó törekvésével kapcsolatosan általános
egyetértés alakult ki14. Ezen túlmenően a Bizottság 2020. január 28-án nyilvános rendezvényt
szervezett a különböző érdekelt felek széles körének részvételével, melyen megvitatták az
európai zöld megállapodás, azaz az európai klímarendelet végrehajtását. Az előadók
megosztották az európai klímarendelet tartalmával kapcsolatos álláspontjukat, áttekintették az
európai zöld megállapodás társadalmi és pénzügyi vonatkozásait, és válaszoltak a résztvevők
kérdéseire. A Bizottság a kezdeményezéssel kapcsolatosan egy ütemtervet is közzétett, melyet
négy héten át, 2020. január 9. és február 6. között lehetett véleményezni. A vitarendezvényen
részt vett érdekelt felek közül sokan adtak visszajelzést. Összesen 926 válasz érkezett. A
hozzászólók között volt az ipari ágazatokat – például az energia- a gépjármű- és az
acélágazatot – képviselő számos európai és nemzeti szövetség, csakúgy mint
magánvállalkozások, nem kormányzati szervezetek és sok uniós polgár is. A konzultáció
során hét tagállam (Dánia, Franciaország, Hollandia, Németország, Portugália, Spanyolország
és Svédország), valamint Norvégia juttatta kifejezésre álláspontját.
•

Hatásvizsgálat

A „Tiszta bolygót mindenkinek” című közlemény alátámasztására a Bizottság szolgálatai
részletes elemzést15 készítettek. Az összes kulcsfontosságú gazdasági ágazatot – köztük az
energia-, a közlekedési, az ipari és a mezőgazdasági szektort – elemezve feltérképezték, hogy
miként valósítható meg a klímasemlegesség. A jelenlegi szakpolitikák 2030 után is hatást
fognak gyakorolni, melynek következtében a kibocsátáscsökkentés 2050-re várhatóan 60 %
körül alakul. Mindez azonban nem elégséges ahhoz, hogy az EU megfelelően hozzájáruljon a
Párizsi Megállapodásban meghatározott hőmérsékleti célok eléréséhez. Különböző
forgatókönyveket elemeztek, melyek nyomán 2050-re teljesíthető a nulla nettó
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra való átállás, ezekhez figyelembe vették a meglévő (bár egyes
esetekben még csak kialakulóban lévő) technológiai megoldásokat, a polgárok
szerepvállalását és a kulcsfontosságú területek – köztük az iparpolitika, a körforgásos
gazdaság, a pénzügyi szektor, a kutatás és innováció – közötti összehangolt fellépéseket,
valamint a társadalom minden tagjával szemben méltányos átállás igényét. Az értékelés
alapját a tudományos szakirodalom, a különböző érdekelt felek széles körének észrevételei,
valamint egy olyan integrált modellezés képezi, amely segít jobban megérteni az energia, az
ipar, az épületek, a közlekedés, a mezőgazdaság, az erdészet és a hulladékgazdálkodás
13
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A COM(2018) 773 bizottsági közleményt alátámasztó részletes elemzés 7.1 melléklete,
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf.
Az éghajlatváltozással foglalkozó 2019. áprilisi 490. Eurobarométer tematikus felmérés szerint a
válaszadók 92 %-a – és tagállamonként tíz megkérdezettből több mint nyolc – egyetért azzal, hogy
ahhoz, hogy az EU gazdasága 2050-re klímasemleges legyen, a lehető legalacsonyabb szintre kell
csökkenteni az üvegházhatásúgáz-kibocsátást, és kompenzálni kell a fennmaradó kibocsátásokat.
A
COM(2018)
773
bizottsági
közleményt
alátámasztó
részletes
elemzés,
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf.
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átalakulását és az e szektorok közötti összetett kölcsönhatásokat. Tekintettel arra, hogy a
közelmúltban (2018 novemberében) teljes körű elemzés készült a 2050-es klímasemlegességi
célkitűzés vonatkozásairól, és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás uniós stratégiáját is
értékelés alá vonták, nincs szükség hatásvizsgálatra.
•

Alapjogok

A javaslat tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja különösen az Európai Unió
Alapjogi Chartája által elismert elveket. A javaslat hozzájárul különösen az Európai Unió
Alapjogi Chartájának16 37. cikkében megfogalmazott, a fenntartható fejlődés elvével
összhangban álló magas színvonalú környezetvédelemre irányuló célkitűzéshez.
4.

KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A tagállami költségvetésekre gyakorolt közvetett hatások az üvegházhatásúgáz-kibocsátás
csökkentését és az egyéb mérséklő vagy alkalmazkodást célzó nemzeti szakpolitikák és
intézkedések megválasztásától függenek majd, és jellemzően a kapcsolódó eszközöknek az
üvegházhatású gázok további szükséges kibocsátáscsökkentése érdekében történő
felülvizsgálatára vagy új eszközök előterjesztésére irányuló lehetséges kiegészítő javaslatok
nyomán fognak alakulni; ezeket az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2030-ig történő
csökkentésére vonatkozó uniós célérték növelésére irányuló, hatásvizsgálattal alátámasztott
terv fogja ismertetni.
E javaslat végrehajtása során a Bizottságon belül szükség lesz humánerőforrásátcsoportosításra, valamint az Európai Környezetvédelmi Ügynökség személyzetének
kismértékű bővítésére; ezeket a csatolt pénzügyi kimutatás is feltünteti.

5.

EGYÉB ELEMEK

•

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel
szabályai

A tagállamoktól származó átlátható és rendszeres jelentések, a részletes bizottsági értékelések
és az előrehaladás értékelését biztosító mechanizmusok egyaránt alapvető jelentőséggel
bírnak annak érdekében, hogy az EU továbbra is jó úton haladjon a 2050-re kitűzött uniós
klímasemlegességi célkitűzés elérése felé. A kezdeményezés alapját az integrált nemzeti
energia- és klímatervek esetében alkalmazandó eljárás, továbbá az üvegházhatásúgázkibocsátásra és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információkra vonatkozóan az
energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról szóló (EU) 2018/1999 rendeletben
meghatározott szilárd átláthatósági keret képezi. Az előrehaladás rendszeres értékeléséhez a
Bizottság többek között a tagállamok által az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról
szóló rendeletnek megfelelően benyújtott információkra és beszámolókra fog támaszkodni. Ez
magában foglalja az üvegházhatásúgáz-kibocsátásssal, a szakpolitikákkal és intézkedésekkel,
valamint az előrejelzésekkel és az alkalmazkodással kapcsolatos információkat. A Bizottság
ezeket az információkat a környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálataihoz és a
környezetvédelmi cselekvési programok nyomon követéséhez is fel fogja használni. A
tagállamoktól kapott információkat kiegészíthetik a módszeres helyszíni és távérzékelős
légköri megfigyelések is, köztük a Kopernikusz program révén rendelkezésre bocsátott
információk. A Bizottság rendszeresen értékelni fogja, hogy a teljesítési pálya aktualizálásra
16
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szorul-e, felül fogja vizsgálni a szakpolitikákat és a jogszabályokat, és nem megfelelő
előrehaladás esetén intézkedéseket fog hozni.
•

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

A 2. cikk minden ágazat és az összes üvegházhatású gáz – azaz nem kizárólag a szén-dioxid –
tekintetében megállapítja az Unión belül 2050-re teljesítendő uniós klímasemlegességi
célkitűzést. Kitér arra, hogy a Párizsi Megállapodás 4. cikkének (4) bekezdésével
összhangban a megállapodás részes felei közé tartozó fejlett országoknak továbbra is vezető
szerepet kell betölteniük azzal, hogy az egész gazdaságra kiterjedő abszolút
kibocsátáscsökkentési célértékekre vállalnak kötelezettséget. A javaslat elismeri, hogy az
üvegházhatásúgáz-kibocsátást elsődlegesen annak forrásánál kell megelőzni, azonban
üvegházhatásúgáz-elnyelésre is szükség lesz az olyan ágazatokból származó fennmaradó
üvegházhatású gázok kompenzálásához, amelyek számára a dekarbonizáció rendkívül nagy
kihívást jelent. Természetes elnyelőként az erdők, a talaj, valamint a mezőgazdasági
földterületek és a vizes élőhelyek fenntartása és további növelése alapvető jelentőséggel bír,
és költséghatékonysági fejlesztésüket követően alkalmazni kell az olyan széneltávolítási
technológiákat, mint a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás, illetve a szén-dioxid-leválasztás és hasznosítás. E cikk előírja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, hogy
uniós és nemzeti szinten egyaránt tegyék meg a szükséges intézkedéseket e célkitűzés közös
teljesítésének érdekében. Az uniós szintű intézkedések a célkitűzés eléréséhez szükséges
intézkedések fontos részét fogják képezni.
Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését kísérő teljesítési pálya uniós szintű
meghatározása elősegíti az EU 2050-re kitűzött klímasemlegességi célkitűzésének elérését (3.
cikk). A Párizsi Megállapodás ütemtervével összhangban a Bizottság ötévente felül fogja
vizsgálni az uniós teljesítési pályát. A Párizsi Megállapodás értelmében a felek rendszeres
időközönként áttekintik a megállapodás végrehajtását, és „globális értékelés” keretében
értékelik a megállapodás célja és hosszú távú célkitűzései tekintetében közösen elért
eredményeket. A Bizottság a globális értékeléseket követő hat hónapon belül felülvizsgálja a
teljesítési pályát.
A 4. cikk az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással foglalkozik. A hatásainak mérséklésre
irányuló erőfeszítések ellenére az éghajlatváltozás már most is jelentős stresszforrás Európaszerte – és ez várhatóan a jövőben is így lesz –, ezért alapvető fontosságúak az
alkalmazkodóképesség fokozása, a reziliencia megerősítése és a kiszolgáltatottság
csökkentése érdekében tett fokozott erőfeszítések, amelyekhez jó alapot kínál az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás egyes konkrét céljaival már jelenleg is foglalkozó
uniós jog. E tekintetben alapvető fontosságú az alkalmazkodási stratégiák és tervek
kidolgozása és végrehajtása. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás új uniós stratégiája
közvetlenül e cél elérésének elősegítését szolgálja.
A Bizottság a Párizsi Megállapodás ütemterveivel összhangban ötévente értékelni fogja az
elért eredményeket (5–7. cikk). Az egyes globális értékeléseket megelőzően a Bizottság
értékelést és jelentést készít a klímasemlegességi célkitűzés teljesítése, illetve az
alkalmazkodás terén a tagállamokkal közösen elért eredményekről, valamint arról, hogy az
uniós intézkedések összhangban állnak-e a klímasemlegességi célkitűzéssel, illetve
megfelelőek-e az alkalmazkodóképesség fokozása, a reziliencia megerősítése és a
kiszolgáltatottság csökkentése szempontjából. Ha az értékelés arra enged következtetni, hogy
az uniós intézkedések következetlenek, nem megfelelőek vagy az előrehaladás nem kielégítő,
a Bizottság megteszi a szükséges intézkedéseket. A Bizottság ezenfelül a vonatkozó nemzeti
intézkedéseket is rendszeres értékelésnek veti alá, és azokban az esetekben, ha
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következetlenségeket állapít meg vagy arra a következtetésre jut, hogy az intézkedések nem
megfelelőek, ajánlásokat fog kiadni.
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2020/0036 (COD)
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 rendelet
(az európai klímarendelet) módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1)
bekezdésére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére17,
tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére18,
rendes jogalkotási eljárás keretében,
mivel:
(1)

A Bizottság 2019. december 11-i, „Az európai zöld megállapodás” című
közleményében19 új növekedési stratégiát határozott meg az EU számára, amelynek
célja, hogy az EU-t modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággal
rendelkező méltányos és virágzó társadalommá alakítsa át, ahol 2050-re megszűnik a
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és a gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő. A
stratégia célja továbbá az EU természeti tőkéjének védelme, megőrzése és fejlesztése,
valamint a polgárok egészségének és jóllétének védelme a környezettel kapcsolatos
kockázatokkal és hatásokkal szemben. Ugyanakkor az átállásnak méltányosnak és
inkluzívnak kell lennie, hogy a folyamatból senki ne maradjon ki.

(2)

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (a továbbiakban: IPCC) az iparosodás
előtti szinthez képest mért 1,5 °C-os globális hőmérséklet-emelkedés hatásairól és a
kapcsolódó globális üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról szóló különjelentése20
szilárd tudományos alapot nyújt az éghajlatváltozás kezeléséhez, továbbá alátámasztja,
hogy erőteljesebb éghajlat-politikai fellépésre van szükség. Megerősíti, hogy sürgősen
csökkenteni kell
az
üvegházhatásúgáz-kibocsátást,
valamint
hogy az
éghajlatváltozásnak betudható hőmérséklet-emelkedés mértékét 1,5 °C-ra kell

17

HL C […]., […], […]. o.
HL C […]., […], […]. o.
A Bizottság közleménye – Az európai zöld megállapodás, COM(2019) 640 final, 2019. december 11.
IPCC, 2018: Az 1,5° C-os globális felmelegedés. Az IPCC az iparosodás előtti szinthez képest mért 1,5
°C-os globális hőmérséklet-emelkedés hatásairól és a kapcsolódó globális üvegházhatásúgázkibocsátási pályákról szóló különjelentése, az éghajlatváltozás veszélyeire adott globális válasz
megerősítésével, a fenntartható fejlődéssel és a szegénység felszámolására irányuló erőfeszítésekkel
összefüggésben. [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A.
Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I.
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor és T. Waterfield (szerk.)].
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korlátozni, különösen annak érdekében, hogy csökkenjen a szélsőséges időjárási
események valószínűsége. A biológiai sokféleséggel és az ökoszisztémaszolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi tudománypolitikai platform (a
továbbiakban: IPBES) 2019-es globális értékelő jelentése21 szerint világszerte csökken
a biológiai sokféleség, melynek harmadik legjelentősebb okozója az
éghajlatváltozás22.
(3)

Egy hosszú távú célkitűzés rögzítése alapvető fontosságú a gazdasági és társadalmi
átalakulás, a munkahelyteremtés, a növekedés és az Egyesült Nemzetek fenntartható
fejlődési céljainak teljesítése, valamint az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási
Keretegyezménye Feleinek Konferenciája 21. ülését követően létrejött, az
éghajlatváltozásról szóló 2015. évi Párizsi Megállapodásban (a továbbiakban: Párizsi
Megállapodás) meghatározott hőmérsékleti cél felé való méltányos és költséghatékony
elmozdulás szempontjából.

(4)

A Párizsi Megállapodás azt a hosszú távú célt tűzte ki, hogy az iparosodás előtti
szinthez viszonyított globális hőmérséklet-emelkedés mértéke határozottan 2 °C alatt
maradjon, törekedve arra, hogy 1,5 °C-ra korlátozódjon23. A megállapodás emellett
kiemeli az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz való alkalmazkodás jelentőségét24,
valamint annak fontosságát, hogy a finanszírozási források áramlása igazodjon az
alacsony üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és az éghajlatváltozás hatásaival szemben
reziliens fejlesztésre irányuló folyamatokhoz25.

(5)

Az Unió és a tagállamok éghajlat-politikai fellépésének célja, hogy a 2030-ig tartó
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend összefüggésében és a Párizsi
Megállapodás célkitűzéseinek megvalósítására törekedve megvédje az embereket, a
bolygónkat, jóllétünket, boldogulásunkat, egészségünket, élelmiszerrendszereinket,
valamint az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség integritását az éghajlatváltozás
jelentette kockázatokkal szemben, bolygónk tűrőképességének határain belül a lehető
legjobb életszínvonalat érje el, valamint növelje az éghajlatváltozás hatásaival
szembeni rezilienciát és csökkentse a társadalom éghajlatváltozással szembeni
kiszolgáltatottságát.

(6)

A klímasemlegesség megvalósításához valamennyi gazdasági ágazatnak hozzá kell
járulnia. Tekintettel az energiatermelés és -fogyasztás üvegházhatásúgáz-kibocsátásra
gyakorolt hatásának jelentőségére, a jól működő belső energiapiacon alapuló,
fenntartható, megfizethető és biztonságos energiarendszerre való átállás alapvető
fontossággal bír. A digitális transzformáció, a technológiai innováció, a kutatás és a
fejlesztés szintén fontos mozgatórugói a klímasemlegességi célkitűzés elérésének.

(7)

Az Unió ambiciózus éghajlat-politikát folytat, és keretszabályozást vezetett be a 2030ra kitűzött üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési célérték elérése érdekében. E
célértéket végrehajtó jogszabályok közé tartozik többek között az Európai Parlament
és a Tanács 2003/87/EK irányelve26, amely létrehozza az üvegházhatást okozó gázok

21

IPBES 2019: Globális értékelő jelentés a biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal
kapcsolatban.
Európai Környezetvédelmi Ügynökség: Európai környezet – helyzetkép és kilátások 2020-ban
(Luxembourg: az Európai Unió Kiadóhivatala, 2019).
A Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.
A Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja.
A Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja.
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).
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kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerét, az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2018/842 rendelete27, amely meghatározza a 2030-ig teljesítendő éves
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések tagállami célértékeit, valamint az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2018/841 rendelete28, amely előírja a tagállamok számára,
hogy egyensúlyba hozzák a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátást és -elnyelést.
(8)

Ezenfelül a Bizottság a „Tiszta bolygót mindenkinek – Európai hosszú távú stratégiai
jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról” című,
2018. november 28-i közleményében olyan jövőképet ismertetett, amelyben egy
társadalmilag igazságos és költséghatékony átmenet révén az Unióban 2050-re
elérhetővé válik az üvegházhatásúgáz-kibocsátás nulla nettó szintje.

(9)

Az Unió a „Tiszta energia minden európainak” csomag29 révén ambiciózus
dekarbonizációs menetrendet követ, elsősorban egy erőteljes energiaunió
létrehozásával, amely magában foglalja a 2012/27/EU30 és az (EU) 2018/200131
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 2030-ra kitűzött energiahatékonysági és
megújulóenergia-alkalmazási célokat, másrészt a vonatkozó jogszabályok – többek
között a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv32 – megerősítésével.

(10)

Az Unió globális vezető szerepet tölt be a klímasemlegességre való átállásban, és
szilárd elhatározása, hogy a rendelkezésére álló valamennyi eszköz – köztük a
klímadiplomácia – révén elősegítse a fokozott globális törekvéseket és megerősítse az
éghajlatváltozásra adott globális választ.

(11)

Az Európai Parlament a klímasemleges társadalom legkésőbb 2050-ig való
szükségszerű megvalósítását kérte, és azt, hogy tegyék ezt európai sikertörténetté33,
továbbá megállapította, hogy éghajlati és környezeti vészhelyzet áll fenn 34. Az Európai
Tanács 2019. december 12-i következtetéseiben35 jóváhagyta azt a célkitűzést, hogy az
EU a Párizsi Megállapodásban kitűzött célokkal összhangban 2050-re klímasemleges
legyen, és emellett elismerte, hogy előnyös támogató keretet kell létrehozni, valamint
hogy az átálláshoz jelentős köz- és magánberuházásokra lesz szükség. Az Európai

27

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/842 rendelete (2018. május 30.) a Párizsi
Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig
kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátáscsökkentések meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról (HL L 156.,
2018.6.19., 26. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/841 rendelete (2018. május 30.) a földhasználathoz, a
földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és
-elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő
beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU határozat módosításáról (HL L
156., 2018.6.19., 1. o.).
COM(2016) 860 final, 2016. november 30.
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról,
a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a megújuló
energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról (HL L 328., 2018.12.21., 82. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az épületek
energiahatékonyságáról (HL L 153., 2010.6.18., 13. o.).
Az Európai Parlament 2020. január 15-i állásfoglalása az európai zöld megállapodásról
(2019/2956(RSP)).
Az Európai Parlament 2019. november 28-i állásfoglalása az éghajlati és környezeti vészhelyzetről
(2019/2930(RSP)).
Az Európai Tanács EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9 ülésén 2019. december 12-én elfogadott
következtetések.
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Tanács ezenfelül felkérte a Bizottságot, hogy 2020-ban mielőbb készítsen javaslatot az
EU hosszú távú stratégiájára vonatkozóan, hogy azt a Tanács elfogadhassa és
benyújthassa az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez.

HU

(12)

Az Uniónak arra kell törekednie, hogy az Unión belül 2050-re természetes és
technológiai megoldások révén egyensúly alakuljon ki az üvegházhatást okozó gázok
egész gazdaságra kiterjedő, emberi eredetű kibocsátása és elnyelése között. Az Unió
egészére vonatkozó 2050-es klímasemlegességi célkitűzés teljesítésére a
tagállamoknak közösen kell törekedniük, és a tagállamoknak, az Európai
Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak meg kell tenniük a célkitűzés eléréséhez
szükséges intézkedéseket. Az uniós szintű intézkedések a célkitűzés eléréséhez
szükséges intézkedések fontos részét fogják képezni.

(13)

Az Uniónak 2050 után is folytatnia kell éghajlat-politikai fellépését és meg kell őriznie
nemzetközi vezető szerepét ezen a területen annak érdekében, hogy a Párizsi
Megállapodásban meghatározott hőmérsékleti célok teljesítésére törekedve és az IPCC
tudományos ajánlásait követve megvédje az embereket és bolygót az éghajlatváltozás
veszélyeitől.

(14)

Az alkalmazkodás kulcsfontosságú eleme az éghajlatváltozásra adott hosszú távú
globális válasznak. Következésképpen a tagállamoknak és az Uniónak a Párizsi
Megállapodás 7. cikke értelmében növelniük kell az alkalmazkodóképességet,
erősíteniük kell az ellenálló képességet, csökkenteniük kell az éghajlatváltozással
szembeni kiszolgáltatottságot, és maximalizálniuk kell az egyéb környezetvédelmi
szakpolitikákkal kapcsolatos járulékos előnyöket. A tagállamoknak nemzeti szintű
átfogó alkalmazkodási stratégiákat és terveket kell elfogadniuk.

(15)

A klímasemlegességi célkitűzés eléréséhez szükséges uniós és nemzeti szintű
intézkedések meghozatalakor a tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak
és a Bizottságnak figyelembe kell vennie a klímasemlegességre való átállás
hozzájárulását a polgárok jóllétéhez, a társadalom prosperitásához és a gazdaság
versenyképességéhez; az energia- és élelmezésbiztonságot és ezek megfizethetőségét;
a tagállamok közötti és azokon belüli méltányosságot és szolidaritást, tekintettel
gazdasági képességeikre, nemzeti körülményeikre és a hosszú távon bekövetkező
konvergencia iránti igényre; a méltányos és társadalmilag igazságos átállás igényét; az
elérhető legjobb tudományos eredményeket, különösen az IPCC által közzétett
megállapításokat; az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok beruházási és
tervezési döntésekbe való integráltságának igényét; a költséghatékonyságot és a
technológiasemlegességet az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése és elnyelése,
valamint a reziliencia megerősítése összefüggésében; a környezeti integritás és a
törekvések alakulását.

(16)

A klímasemlegességre való átálláshoz a teljes szakpolitikai spektrumnak változáson
kell keresztülmennie, és mind a gazdaság összes ágazatának, mind a társadalom
egészének közös erőfeszítésére is szükség van, amint azt a Bizottság „Az európai zöld
megállapodás” című közleménye is alátámasztja. Az Európai Tanács 2019. december
12-i következtetéseiben rámutatott, hogy minden releváns uniós jogszabálynak és
szakpolitikának összhangban kell lennie a klímasemlegességi célkitűzés
megvalósításával, és hozzá kell járulnia ahhoz, tiszteletben tartva az egyenlő
versenyfeltételeket, továbbá felkérte a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy ehhez
szükség van-e a hatályos szabályok kiigazítására.

(17)

A Bizottság „Az európai zöld megállapodás” című közleményében bejelentette, hogy
értékelést követően szándékában áll javaslatot előterjeszteni az Unió 2030-ra kitűzött
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üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési célértékének növelésére, biztosítva annak a
2050-re kitűzött klímasemlegességi célkitűzéssel való összhangját. E közleményében a
Bizottság hangsúlyozta, hogy minden uniós szakpolitikának és minden ágazatnak
hozzá kell járulnia a klímasemlegességi célkitűzéshez. Átfogó hatásvizsgálat alapján
és figyelembe véve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 rendelete36
szerint a Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti energia- és klímatervek elemzését,
a Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül kell vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át kell tekintenie az 1990-és szinthez képest
számított, 2030-ig megvalósítandó 50–55 %-os új kibocsátáscsökkentési célérték
teljesítésének opcióit. Abban az esetben, ha a Bizottság szükségesnek tartja az Unió
2030-as célértékének módosítását, e rendelet megfelelő módosítása céljából
javaslatokat nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenfelül a
Bizottságnak 2021. június 30-ig értékelnie kell, hogy a célértéket végrehajtó uniós
jogszabályokat miként kellene módosítani annak érdekében, hogy 1990-hez képest
50–55 %-os kibocsátáscsökkentést lehessen elérni.

HU

(18)

A Bizottságnak rendszeresen értékelnie kell az előrehaladást annak biztosítására, hogy
az Unió és a tagállamok továbbra is jó úton haladjanak a klímasemlegességi célkitűzés
elérése felé. A Bizottságnak a Szerződésekkel összhangban meg kell tennie a
szükséges intézkedéseket, amennyiben a klímasemlegességi célkitűzés teljesítése,
illetve az alkalmazkodás terén a tagállamok közösen elért eredményei nem kielégítőek
vagy az uniós intézkedések nem állnak összhangban a klímasemlegességi
célkitűzéssel, illetve nem bizonyulnak megfelelőnek az alkalmazkodóképesség
fokozása, a reziliencia megerősítése és a kiszolgáltatottság csökkentése szempontjából.
A Bizottságnak hasonlóképpen rendszeresen értékelnie kell a vonatkozó nemzeti
intézkedéseket, és ha arra a következtetésre jut, hogy egy tagállam intézkedései
nincsenek összhangban a klímasemlegességi célkitűzéssel vagy nem bizonyulnak
megfelelőnek az alkalmazkodóképesség fokozása, a reziliencia megerősítése és az
éghajlatváltozással szembeni kiszolgáltatottság csökkentése szempontjából,
ajánlásokat kell kiadnia.

(19)

A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy átfogó és objektív értékelését a
független szakértők széles körétől származó, a legfrissebb tudományos, technikai és
társadalmi-gazdasági eredményeket figyelembe vevő releváns információkra alapozza,
ideértve a tagállamok által benyújtott információkat és beszámolókat, az Európai
Környezetvédelmi Ügynökség jelentéseit, valamint a rendelkezésre álló legjobb
tudományos bizonyítékokat, köztük az IPCC jelentéseit. Figyelembe véve, hogy a
Bizottság elkötelezte magát annak feltárása mellett, hogy az európai zöld
megállapodással összefüggésben az uniós taxonómiát miként használhatja fel a
közszektor, az említett információknak az (EU) 2020/... rendelettel [a taxonómiai
rendelettel] összhangban ki kell terjedniük a környezeti szempontból fenntartható
uniós és tagállami beruházásokkal kapcsolatos információkra is, amint ezek
rendelkezésre fognak állni. A Bizottságnak amennyire lehetséges európai statisztikák
és adatok használatára kell törekednie, szakértői vizsgálat bevonásával. Az Európai
Környezetvédelmi Ügynökségnek – adott esetben és éves munkaprogramjával
összhangban – segítenie kell a Bizottság munkáját.

36

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 rendelete (2018. december 11.) az energiaunió és az
éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a
2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi
irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).
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(20)

A polgárok és a közösségek jelentős szerepet játszanak a klímasemlegesség irányába
történő elmozdulás motorjaként, ezért elő kell segíteni a nyilvánosság és a társadalom
éghajlat-politikai fellépésekbe való intenzív bevonását. A Bizottságnak ebből adódóan
a társadalom minden részével együtt kell működnie a klímasemleges és az
éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens társadalom érdekében való aktív
szerepvállalásuk és a társadalmi fellépés előmozdítása céljából, többek között az
európai éghajlati paktum elindítása révén.

(21)

A kiszámíthatóság és a bizalom minden gazdasági szereplő – köztük a vállalkozások, a
munkavállalók, a beruházók és a fogyasztók – számára való megteremtése, a
klímasemlegességre való átállás visszafordíthatatlanságának és a lépésről lépésre
megvalósuló kibocsátáscsökkentés elérésének biztosítása, valamint az intézkedések és
az elért eredmények klímasemlegességi célkitűzéssel való összhangja értékelésének
elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a
2050-re Unió-szerte megvalósítandó nulla nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást
szolgáló teljesítési pálya meghatározása végett. Különösen fontos, hogy a Bizottság az
előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői
szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016.
április 13-i intézményközi megállapodásnak37 megfelelően kerüljön sor. A
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel
biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel
egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt
vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó
szakértői csoportjainak ülésein.

(22)

A minőségi jogalkotás elvei melletti elkötelezettségével összhangban az
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése tekintetében a Bizottság törekszik az uniós
eszközök koherenciájára. A klímasemlegességi célkitűzés teljesítése terén tett
előrelépés mérésére szolgáló rendszerhez és a célkitűzés érdekében hozott
intézkedések következetességéhez az (EU) 2018/1999 rendeletben meghatározott
irányítási keret szolgál alapul. Lényeges, hogy a rendszeres jelentéstétel rendszerét és
a Bizottság által a jelentés alapján folytatott értékelés és fellépés ütemezését hozzá kell
igazítani a tagállamokra vonatkozó, az (EU) 2018/1999 rendeletben meghatározott
információbenyújtási és beszámolási követelményekhez. Az (EU) 2018/1999
rendeletet ezért módosítani kell annak érdekében, hogy vonatkozó rendelkezései
tartalmazzák a klímasemlegességi célkitűzést.

(23)

Az éghajlatváltozás jellegéből adódóan határokon átnyúló kihívás, így uniós szinten
összehangolt fellépésre van szükség a nemzeti szakpolitikák hatékony kiegészítéséhez
és megerősítéséhez. Mivel e rendelet céljait, nevezetesen az Unió
klímasemlegességének 2050-re való teljesítését, a tagállamok önállóan nem tudják
kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban annak léptéke és hatásai miatt e
cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló
szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben
foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez
szükséges mértéket,

37

HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
Tárgy és hatály
E rendelet keretet hoz létre az üvegházhatásúgáz-kibocsátás visszafordíthatatlan és fokozatos
csökkentésére és a természetes vagy egyéb nyelőnkénti eltávolítás Unió-szerte történő
elősegítésére.
E rendelet a Párizsi Megállapodás 2. cikkében meghatározott hosszú távú hőmérsékleti cél
elérése érdekében rögzíti az Unióban 2050-re kötelezően megvalósítandó klímasemlegességi
célkitűzést, és a Párizsi Megállapodás 7. cikkében meghatározott globális alkalmazkodási cél
elérése érdekében megteremti az eredmények elérésére szolgáló keretet.
E rendelet az (EU) 2018/1999 rendelet V. mellékletének 2. részében felsorolt üvegházhatású
gázok emberi eredetű kibocsátására és természetes vagy egyéb nyelőnkénti eltávolítására
alkalmazandó.
2. cikk
Klímasemlegességi célkitűzés
(1)

Az uniós jogban szabályozott üvegházhatást okozó gázok Unión belüli kibocsátását
és elnyelését legkésőbb 2050-ig egyensúlyba kell hozni, melynek következtében a
kibocsátások az említett időpontra elérik a nulla nettó szintet.

(2)

Az érintett uniós intézmények és a tagállamok – a tagállamok közötti méltányosság
és szolidaritás előmozdításának fontosságát szem előtt tartva – uniós, illetve nemzeti
szinten megteszik azokat a szükséges intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően
közösen teljesíthető az (1) bekezdésben meghatározott klímasemlegességi célkitűzés.

(3)

A Bizottság a 2. cikk (1) bekezdésében megállapított klímasemlegességi célkitűzés
fényében 2020 szeptemberéig felülvizsgálja az Unió 2030-ra vonatkozó, az
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) bekezdése szerinti éghajlat-politikai
célértékét, továbbá áttekinti az 1990-es szinthez képest számított, 2030-ig
megvalósítandó 50–55 %-os új célérték teljesítésének opcióit. Ha megállapítása
értelmében a szóban forgó célérték módosításra szorul, a Bizottság adott esetben
javaslatokat terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé.

(4)

A Bizottság 2021. június 30-ig felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó célértékét
végrehajtó uniós jogszabályokat miként kellene módosítani annak érdekében, hogy
az 1990-es szinthez képest számított 50–55 %-os kibocsátáscsökkentés teljesíthető
legyen, és hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) bekezdésében megállapított
klímasemlegességi célkitűzés, majd mérlegeli a szükséges intézkedések
meghozatalát, beleértve jogalkotási javaslatok Szerződésekkel összhangban történő
elfogadását.
3. cikk
A klímasemlegesség megvalósításának teljesítési pályája

(1)

HU

A Bizottság felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a 9. cikknek megfelelően e
rendelet kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 2.
cikk (1) bekezdésében meghatározott klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig való
elérését célzó uniós szintű teljesítési pálya meghatározásával. A Bizottság a Párizsi
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Megállapodás 14. cikke szerinti globális értékelést követően legkésőbb hat hónapon
belül felülvizsgálja a teljesítési pályát.
(2)

A teljesítési pálya a 2. cikk (3) bekezdésében megállapított, az Unió 2030-ra
vonatkozó éghajlat-politikai célértékéből indul ki.

(3)

A Bizottság a teljesítési pályát az (1) bekezdésnek megfelelően állapítja meg,
melynek során figyelembe veszi a következőket:
a)

költséghatékonyság és gazdasági hatékonyság;

b)

az Unió gazdaságának versenyképessége;

c)

a rendelkezésre álló legjobb technológia;

d)

energiahatékonyság, az energia megfizethetősége, az energiaellátás biztonsága;

e)

méltányosság és szolidaritás a tagállamok között és azokon belül;

f)

az idővel bekövetkező környezeti hatékonyság és előrehaladás biztosításának
szükségessége;

g)

beruházási igények és lehetőségek;

h)

a méltányos és társadalmilag igazságos átállás biztosításának szükségessége;

i)

a Párizsi Megállapodás hosszú távú célkitűzéseinek és az Egyesült Nemzetek
Éghajlatváltozási Keretegyezménye végső céljának elérését szolgáló
nemzetközi fejlemények és erőfeszítések;

j)

a rendelkezésre álló legjobb és legfrissebb tudományos bizonyítékok, beleértve
az IPCC legaktuálisabb jelentéseit is.
4. cikk
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás

(1)

Az érintett uniós intézmények és a tagállamok a Párizsi Megállapodás 7. cikkével
összhangban folyamatos előrelépésről gondoskodnak az alkalmazkodóképesség
növelése, a reziliencia megerősítése és az éghajlatváltozással szembeni
kiszolgáltatottság csökkentése terén.

(2)

A tagállamok alkalmazkodási stratégiákat és terveket dolgoznak ki, amelyek az
éghajlatra és a kiszolgáltatottságra vonatkozó megbízható viszonyítási alapértékeken
alapuló átfogó kockázatkezelési kereteket és eredményértékeléseket tartalmaznak.
5. cikk
Az Unió által elért eredmények és meghozott intézkedések értékelése

(1)

HU

A Bizottság 2023. szeptember 30-ig, majd azt követően ötévente értékeli az (EU)
2018/1999 rendelet 29. cikkének (5) bekezdésében előírt értékeléssel együtt:
a)

a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott és a 3. cikk (1) bekezdésében említett
teljesítési pálya révén kifejezett klímasemlegességi célkitűzés teljesítése terén a
tagállamok által közösen elért eredményeket;

b)

a 4. cikkben említett alkalmazkodás terén a tagállamok által közösen elért
eredményeket.
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A Bizottság az értékelés következtetéseit az energiaunió helyzetéről szóló, az (EU)
2018/1999 rendelet 35. cikkének megfelelően az adott naptári évben elkészített
jelentéssel együtt benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
(2)

A Bizottság 2023. szeptember 30-ig, majd azt követően ötévente felülvizsgálja:
a)

az uniós intézkedéseknek a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott és a 3. cikk
(1) bekezdésében említett teljesítési pálya révén kifejezett klímasemlegességi
célkitűzéssel való összhangját;

b)

a 4. cikkben említett alkalmazkodás terén elért haladás biztosítását szolgáló
uniós intézkedések megfelelőségét.

(3)

Amennyiben az (1) és (2) bekezdésben említett értékelés alapján a Bizottság úgy
találja, hogy az uniós intézkedések nem egyeztethetők össze a 2. cikk (1)
bekezdésében meghatározott klímasemlegességi célkitűzéssel, illetve nem
megfelelőek a 4. cikkben említett előrehaladás biztosításához, vagy hogy az
éghajlatsemlegességi célkitűzés elérése vagy a 4. cikkben említett alkalmazkodás
terén elért haladás nem megfelelő, a 3. cikk (1) bekezdésében említett teljesítési
pálya felülvizsgálatával egyidejűleg a Szerződésekkel összhangban megteszi a
szükséges intézkedéseket.

(4)

A Bizottság minden intézkedéstervezetet vagy jogalkotási javaslatot a 2. cikk (1)
bekezdésében meghatározott, a 3. cikk (1) bekezdésében említett teljesítési pálya
révén kifejezett klímasemlegességi célkitűzés fényében értékel az elfogadás előtt, és
az értékelés eredményét az elfogadáskor nyilvánosságra hozza.
6. cikk
A nemzeti intézkedések értékelése

(1)

A Bizottság 2023. szeptember 30-ig, majd azt követően ötévente értékeli:
a)

az (EU) 2018/1999 rendelet szerint benyújtott nemzeti energia- és klímatervek
vagy kétévenkénti eredményjelentések alapján a 2. cikk (1) bekezdésében
meghatározott klímasemlegességi célkitűzés teljesítése szempontjából
relevánsnak ítélt nemzeti intézkedések összhangját a 3. cikk (1) bekezdésében
említett teljesítési pálya által kifejezett célkitűzéssel;

b)

a 4. cikkben említett alkalmazkodás terén elért haladás biztosítását szolgáló
megfelelő nemzeti intézkedések megfelelőségét.

A Bizottság az értékelés következtetéseit az energiaunió helyzetéről szóló, az (EU)
2018/1999 rendelet 35. cikkének megfelelően az adott naptári évben elkészített
jelentéssel együtt benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
(2)

Amennyiben a Bizottság az 5. cikk (1) bekezdése szerint értékelt, közösen elért
eredmények figyelembevételével úgy tálalja, hogy valamely tagállam intézkedései
nem állnak összhangban a 3. cikk (1) bekezdésében említett teljesítési pálya által
kifejezett célkitűzéssel vagy nem megfelelőek a 4. cikkben említett alkalmazkodás
terén elérendő haladás biztosításához, ajánlásokat tehet az érintett tagállamnak. A
Bizottság ezen ajánlásokat nyilvánosságra hozza.

(3)

A (2) bekezdésnek megfelelően tett ajánlás esetén a következő elvek alkalmazandók:
a)

HU

az érintett tagállam kellő mértékben figyelembe veszi az ajánlást a tagállamok
közötti, valamint az Unió és a tagállamok közötti szolidaritás szellemében;
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b)

az érintett tagállam az (EU) 2018/1999 rendelet 17. cikke szerint, az ajánlás
kiadásának évét követő évben benyújtott első eredményjelentésében
meghatározza, milyen módon vette kellő mértékben figyelembe az ajánlást. Ha
az érintett tagállam úgy dönt, hogy nem foglalkozik az ajánlással vagy annak
egy jelentős részével, azt a Bizottság felé meg kell indokolnia;

c)

az ajánlásoknak ki kell egészíteniük az európai szemeszter keretében kiadott
legutóbbi országspecifikus ajánlásokat.
7. cikk
A bizottsági értékelésre vonatkozó közös rendelkezések

(1)

(2)

A 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett nemzeti intézkedéseken kívül a
Bizottság az 5. és 6. cikkben említett értékelését legalább a következőkre alapozza:
a)

az (EU) 2018/1999 rendelet értelmében benyújtott és bejelentett információk;

b)

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) jelentései;

c)

európai statisztikák és adatok, beleértve a kedvezőtlen éghajlati hatásokból
eredő veszteségekre vonatkozó adatokat is, amennyiben rendelkezésre állnak;
valamint

d)

a rendelkezésre álló legjobb tudományos bizonyítékok, beleértve az IPCC
legutóbbi jelentéseit is; valamint

e)

a környezeti szempontból fenntartható uniós és tagállami beruházásokkal,
többek között – amennyiben rendelkezésre állnak – az (EU) 2020/... rendelettel
[taxonómiai rendelet] összhangban álló beruházásokkal kapcsolatos további
információk.

Az EEA éves munkaprogramjával összhangban segíti a Bizottságot az 5. és 6.
cikkben említett értékelés elkészítésében.
8. cikk
A nyilvánosság részvétele

A Bizottság a társadalom minden részével együttműködik a klímasemleges és az
éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens társadalom érdekében való aktív szerepvállalás
és társadalmi fellépés előmozdítása céljából. A Bizottság minden szinten – többek között
nemzeti, regionális és helyi szinten, valamint a szociális partnerekkel, a polgárokkal és a civil
társadalommal – elősegíti a bevált gyakorlatok cseréjét, és meghatározza az e rendelet
célkitűzéseinek eléréséhez hozzájáruló intézkedéseket. Ezenkívül a Bizottság támaszkodhat az
(EU) 2018/1999 rendelet 11. cikkének megfelelően a tagállamok által kialakított többszintű
éghajlat- és energiapolitikai párbeszédekre is.
9. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)

HU

A 3. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk
határozza meg.
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(2)

A Bizottságnak a 3. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi
aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időtartamra szól [OP: e
rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődően.

(3)

A 3. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására
vonatkozó felhatalmazást az Európai Parlament és a Tanács bármikor visszavonhatja.
A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást.
A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon,
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a
már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás
minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban
foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt
szakértőkkel.

(5)

A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)

A 3. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép
hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését
követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene
kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást
emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két
hónappal meghosszabbodik.
10. cikk
Az (EU) 2018/1999 rendelet módosításai

Az (EU) 2018/1999 rendelet a következőképpen módosul:
1.

az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„a) az .../... rendelet [klímarendelet] 2. cikkében meghatározott uniós
klímasemlegességi célkitűzésnek, az energiaunió célkitűzéseinek és céljainak, a 2021től 2030-ig tartó első tízéves időszak tekintetében pedig különösen az Unió 2030-ra
vonatkozó energia- és éghajlat-politikai céljainak elérésére szolgáló stratégiák és
intézkedések végrehajtása;”

2.

a 2. cikk 7. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„7. „előrejelzések”: az üvegházhatású gázok emberi eredetű, forrásonkénti
kibocsátásaira és nyelőnkénti eltávolítására vonatkozó előrejelzések, illetve az
energiarendszer fejleményei, beleértve a legalább mennyiségi becsléseket is a jelentési
évet közvetlenül követő hat olyan egymás utáni évre vonatkozóan, amelyek utolsó
számjegye 0 vagy 5;”;

3.

a 3. cikk (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„f) az e bekezdés b) pontjában említett célkitűzések teljesítése érdekében tervezett
szakpolitikák és intézkedések hatásainak értékelése, beleértve azok összhangját az
…/… rendelet [klímarendelet] 2. cikkében meghatározott uniós klímasemlegességi
célkitűzéssel, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás hosszú távú csökkentésének Párizsi
Megállapodás szerinti célkitűzéseivel és a 15. cikkben említett hosszú távú
stratégiákkal;”;
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4.

a 8. cikk (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
„e) az a mód, ahogy a meglévő és tervezett szakpolitikák és intézkedések
hozzájárulnak az …/… rendelet [klímarendelet] 2. cikkében meghatározott uniós
klímasemlegességi célkitűzés megvalósításához.”;

5.

a 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„11. cikk
Többszintű éghajlat- és energiapolitikai párbeszéd
Minden tagállam a nemzeti szabályok szerint gondoskodik a többszintű éghajlat- és
energiapolitikai párbeszédről oly módon, hogy a helyi hatóságok, a civil társadalmi
szervezet, az üzleti közösség, a beruházók és más érdekelt felek, továbbá a lakosság
is lehetőséget kapjon az abban való aktív részvételre, megvitathassa az …/…
rendelet [klímarendelet] 2. cikkében meghatározott uniós klímasemlegességi
célkitűzés megvalósítását és a különböző előirányzott energia- és éghajlat-politikai
forgatókönyveket, a hosszú távúakat is beleértve, és áttekinthesse az elért haladást,
kivéve, ha a tagállam már rendelkezik egy ugyanilyen célt szolgáló struktúrával. Az
említett párbeszéd keretében az integrált nemzeti energia- és klímatervek is
megvitathatók.”;

6.

a 15. cikk (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„c) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás hosszú távú csökkentésének és fokozottabb
nyelőnkénti eltávolításának a megvalósítása valamennyi ágazatban, összhangban az
…/… rendelet [klímarendelet] 2. cikkében meghatározott uniós klímasemlegességi
célkitűzéssel;”;

7.

az I. melléklet 1. része a következőképpen módosul:
a)

az A. szakasz 3.1.1. pontjának i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„i. A 2.1.1. pontban említett, az (EU) 2018/842 rendelet alapján meghatározott cél
elérését célzó szakpolitikák és intézkedések, valamint az (EU) 2018/841 rendeletnek
való megfelelést célzó szakpolitikák és intézkedések, amelyek az eltávolítás fokozása
érdekében felölelik az összes fontos kibocsátó ágazatot, szem előtt tartva az …/…
rendelet [klímarendelet] 2. cikkében meghatározott klímasemlegességi célkitűzést”;
b)

a B. szakasz a következő 5.5. ponttal egészül ki:

„5.5. A tervezett szakpolitikák és intézkedések hozzájárulása az …/… rendelet
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott uniós klímasemlegességi célkitűzés
megvalósításához”;
8.

a VI. melléklet c) pontjának viii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:
„viii. a szakpolitikaának vagy intézkedésnek az …/… rendelet [klímarendelet] 2.
cikkében meghatározott uniós klímasemlegességi célkitűzés, valamint a 15. cikkben
említett hosszú távú stratégia megvalósításához való hozzájárulásának értékelése;”.
11. cikk
Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon
lép hatályba.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

HU

a Tanács részéről
az elnök
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PÉNZÜGYI KIMUTATÁS
1.

A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

1.1.

A javaslat/kezdeményezés címe
Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a klímasemlegesség elérését célzó keret
létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 rendelet (az európai klímarendelet)
módosításáról

1.2.

Az érintett szakpolitikai terület(ek) (Programklaszter)
Éghajlat-politikai fellépés
34. cím (2014–2020-as többéves pénzügyi keret) – 9. cím (2021–2027-es többéves
pénzügyi keret)

1.3.

A javaslat/kezdeményezés a következőre irányul:
 új intézkedés
 kísérleti projektet/előkészítő intézkedést követő új intézkedés38
 jelenlegi intézkedés meghosszabbítása
 egy vagy több intézkedés összevonása vagy átalakítása egy másik/új

intézkedéssé
1.4.

A javaslat/kezdeményezés indoklása

1.4.1.

Rövid vagy hosszú távon kielégítendő
végrehajtásának részletes ütemtervével

szükséglet(ek)

a

kezdeményezés

Az európai zöld megállapodás megerősíti a Bizottság azon törekvését, hogy Európa
2050-re az első klímasemleges kontinenssé váljon. Az Európai Parlament és az
Európai Tanács egyaránt jóváhagyta az EU hosszú távú klímasemlegességi
célkitűzését. E javaslat célja, hogy létrehozza, többek között egy teljesítési pálya
meghatározásával, az uniós klímasemlegesség megvalósításának keretét. A javaslat
végrehajtásához az érintett uniós intézményeknek és a tagállamoknak meg kell
hozniuk a szükséges intézkedéseket. A tagállamoknak nagyobb mértékben kell
integrálniuk a hosszú távú perspektívát az irányítási rendelet szerinti terveikbe és
jelentéseikbe. A Bizottságnak különböző feladatokat kell ellátnia, például a
felülvizsgált cél eléréséhez felül kell vizsgálnia a 2030-as célkitűzést és valamennyi
vonatkozó szakpolitikai eszközt, meg kell határoznia egy teljesítési pályát, értékelnie
kell a jelenlegi szakpolitikai keret koherenciáját, ötévente értékelést kell készítenie,
ajánlásokat kell tennie és uniós szintű kiegészítő intézkedéseket kell meghatároznia.
1.4.2.

Az Unió részvételéből származó hozzáadott érték (adódhat többek között a
koordinációból eredő előnyökből, a jogbiztonságból, a fokozott hatékonyságból vagy
a kiegészítő jellegből). E pontban „az Unió részvételéből származó hozzáadott érték”
azt az uniós részvételből adódó értéket jelenti, amely többletként jelentkezik ahhoz az
értékhez képest, amely a tagállamok egyedüli fellépése esetén jött volna létre.
Az uniós szintű fellépés okai (előzetes) Az éghajlatváltozás határokon átnyúló
kihívás, amelyet nem lehet csupán tagállami vagy helyi fellépéssel megoldani.
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A költségvetési rendelet 58. cikke (2) bekezdésének a) vagy b) pontjában említettek szerint.
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Az Unió számára várható hozzáadott érték (utólagos) Az összehangolt uniós fellépés
– amellett hogy fokozza az éghajlat-politikai fellépést – hatékonyan kiegészítheti és
megerősítheti a nemzeti és helyi szintű intézkedéseket.
1.4.3.

Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága
Az EU átfogó szakpolitikai keretet hozott létre az üvegházhatásúgáz-kibocsátás
csökkentése érdekében. A klímasemlegesség érdekében már megkezdte a gazdaság
korszerűsítését és átalakítását. Az üvegházhatásúgáz-kibocsátást 1990 és 2018 között
23 %-kal csökkentette, miközben a gazdaság 61 %-kal nőtt. Ugyanakkor a jelenlegi
szakpolitikák 2050-re várhatóan csak 60 %-kal csökkentik az üvegházhatásúgázkibocsátást, ezért továbbra is sok a tennivaló a klímasemlegesség 2050-ig való
elérése érdekében.

1.4.4.

Egyéb releváns eszközökkel való összeegyeztethetőség és lehetséges szinergia
A javaslat célja, hogy hosszú távú iránymeghatározással, a 2050-ig megvalósítandó
klímasemlegességi célkitűzés uniós jogban való rögzítésével, az alkalmazkodáshoz
szükséges erőfeszítések fokozásával, egy 2050-ig tartó teljesítési pálya
meghatározásával és felülvizsgálatával, rendszeres értékeléssel, valamint a nem
kielégítő előrehaladás vagy következetlenségek esetén követendő eljárással
egészítése ki a jelenlegi szakpolitikai keretet. Egyúttal megbízza a Bizottságot azzal,
hogy a klímasemlegességi célkitűzéssel és a teljesítési pályával való összhang
tekintetében vizsgálja felül a meglévő szakpolitikákat és uniós jogszabályokat. A
javaslat értelmében a Bizottságnak értékelést követően javaslatot kell előterjesztenie
az Unió 2030-as üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési célértékének növelésére,
biztosítva annak a 2050-re kitűzött klímasemlegességi célkitűzéssel való összhangját.
A javaslat összhangban van az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról szóló
((EU) 2018/1999) rendelettel és annak módosításaival.
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1.5.

Időtartam és pénzügyi hatás
 határozott időtartam
–  időtartam: ÉÉÉÉ [HH/NN]-tól/-től ÉÉÉÉ [HH/NN]-ig
–  pénzügyi hatás: ÉÉÉÉ-tól/-től ÉÉÉÉ-ig a kötelezettségvállalási előirányzatok
esetében és ÉÉÉÉ-tól/-től ÉÉÉÉ-ig a kifizetési előirányzatok esetében
 határozatlan időtartam
– Végrehajtás 2020-tól kezdve határozatlan időre szóló indítási időszakkal,
– azt követően: rendes ütem.

1.6.

Tervezett irányítási módszer(ek)
 Bizottság általi közvetlen irányítás
–  a Bizottság szervezeti egységein keresztül, ideértve az uniós küldöttségek
személyzetét
–  végrehajtó ügynökségen keresztül
 Megosztott irányítás a tagállamokkal
 Közvetett irányítás a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak a
következőkre történő átruházásával:
–  harmadik országok vagy az általuk kijelölt szervek
–  nemzetközi szervezetek és ügynökségeik (nevezze meg)
–  az EBB és az Európai Beruházási Alap
–  a költségvetési rendelet 70. és 71. cikkében említett szervek
–  közjogi szervek
–  magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervek, amennyiben megfelelő
pénzügyi garanciákat nyújtanak
–  valamely tagállam magánjoga alapján működő, köz- és magánszféra közötti
partnerség végrehajtásával megbízott és megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtó
szervek
–  az EUSZ V. címének értelmében a KKBP terén konkrét fellépések
végrehajtásával megbízott, és a vonatkozó alap-jogiaktusban meghatározott
személyek.
–

Egynél több irányítási módszer feltüntetése esetén kérjük, adjon részletes felvilágosítást a „Megjegyzések”
rovatban.

Megjegyzések
A Bizottságot az Európai Környezetvédelmi Ügynökség fogja támogatni éves
munkaprogramjával összhangban a jelentések elkészítésében, valamint az alkalmazkodás
terén elért haladás e rendelet szerinti nyomon követésében és értékelésében.
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2.

IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

2.1.

A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések
Gyakoriság és feltételek

A javaslat alapját az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó szilárd átláthatósági
keret, az integrált nemzeti energia- és klímatervek, valamint többek között az
energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról szóló rendeletben található,
éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk képezik, megelőzve, hogy a
tagállamok további jelentéstételi folyamatokat vezessenek be. A Bizottság általi
értékelés időpontja igazodik a Párizsi Megállapodás határidejeihez és az irányítási
rendeletben előírt felülvizsgálathoz. A bizottsági ajánlások folyamata
összekapcsolódik a Bizottság szóban forgó ötévenkénti értékelésével.
2.2.

Irányítási és kontrollrendszer(ek)

2.2.1.

Az irányítási módszer(ek), a finanszírozás végrehajtási mechanizmusai, a kifizetési
módok és a javasolt kontrollstratégia indokolása
Nem alkalmazandó – A javaslat nem pénzügyi programot hajt végre, hanem hosszú
távú szakpolitikát fogalmaz meg. Az irányítási módszer, a finanszírozás végrehajtási
mechanizmusai, a kifizetési módok és a hibaarányokkal összefüggő kontrollstratégia
nem alkalmazandó. E javaslat végrehajtása nyomán szükség lesz a Bizottságon belül
humánerőforrás átcsoportosítására, valamint az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség (EEA) személyzetének csekély mértékű bővítésére. A megfelelő
eljárások biztosítottak.

2.2.2.

A felismert kockázatokkal és a csökkentésükre létrehozott belső kontrollrendszerekkel
kapcsolatos információk
A tagállamok késedelmet szenvedhetnek az energiaunió és az éghajlat-politika
irányításáról szóló rendelet szerinti tervezési és jelentéstételi kötelezettségeik
teljesítése során. Az éghajlati információkkal kapcsolatos (az éghajlati
nyomonkövetési rendszerről szóló rendelet szerinti, az irányítási rendelet részeként)
meglévő és jól működő jelentéstételi rendszereknek köszönhetően működnek az
annak biztosítására szolgáló eljárások, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásáról
szóló jelentések időben beérkezzenek és ellenőrzött minőségük legyenek, hogy a
hiányosságokat orvosolják és hogy a jelentéstételi kötelezettségeiknek eleget nem
tevő tagállamok segítséget kapjanak.
Előfordulhat, hogy az uniós vagy nemzeti szintű intézkedések nem megfelelőek a
klímasemlegesség elérése szempontjából vagy hogy az elért eredmények nem
elégségesek. Ezért a javaslat az eredmények rendszeres értékelését, felülvizsgálatot,
ajánlásokat és kiegészítő intézkedéseket irányoz elő. A javaslat ezenkívül értékelést
irányoz elő és javaslatot tesz az Unió 2030-ig tartó időszakra vonatkozó
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentésére vonatkozó célérték csökkentésére,
valamint teljesítési pályát határoz meg.
A kezdeményezés nem teremt olyan jelentős új kockázatokat, amelyekre ne terjedne
ki a meglévő belső ellenőrzési keretrendszer.
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2.2.3.

A kontroll költséghatékonyságának becslése és indokolása (a „kontroll költségei ÷ a
kezelt kapcsolódó források értéke” hányados) és a hibakockázat várható szintjeinek
értékelése (kifizetéskor és záráskor)
A kezdeményezés nem teremt olyan jelentős új kontrollt/kockázatokat, amelyekre ne
terjedne ki a meglévő belső ellenőrzési keretrendszer.
Tüntesse fel a meglévő vagy tervezett megelőző és védintézkedéseket, pl. a csalás elleni stratégiából.

A költségvetési rendelet alkalmazásán túl nincs tervbe véve egyéb konkrét
intézkedés.

HU

6

HU

3.

A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

3.1.

A többéves pénzügyi keret érintett fejezete és a költségvetés érintett kiadási
sora/sorai
Költségvetési sor

A
többéves
pénzügyi
keret
fejezete

Szám: 5 (7)
[Fejezet: Európai Közigazgatás]

34 01 01 01 / 20 02 01 02
34 01 02 01 / 20 02 06 01

39
40
41

HU

Kiadás

Hozzájárulás

típusa

diff./nem
diff.39

nem
diff.

EFTAországoktól40

tagjelölt
országoktól41

NEM

NEM

harmadik
országoktól

a
költségvetési
rendelet [21.
cikke (2)
bekezdésének
b) pontja]
értelmében

NEM

NEM

Diff. = Differenciált előirányzatok / Nem diff. = Nem differenciált előirányzatok.
EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás.
Tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek.
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3.2.

A kiadásokra gyakorolt becsült hatás

3.2.1.

A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése

A többéves pénzügyi keret
fejezete

5 (7)

„Igazgatási kiadások”

millió EUR (három tizedesjegyig)
2020

Humánerőforrás
Egyéb igazgatási kiadások
A többéves pénzügyi keret 7.
FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok
ÖSSZESEN

(Összes
kötelezettségváll
alási előirányzat
=
Összes
kifizetési
előirányzat)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2027
után

ÖSSZES
EN

0,300

0,450

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

4,350

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,400

0,350

0,500

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

4,750

millió EUR (három tizedesjegyig)
2020

A többéves pénzügyi keret
FEJEZETEIHEZ tartozó
előirányzatok ÖSSZESEN

HU

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2027
után

ÖSSZE
SEN

Kötelezettségvállalási
előirányzatok

0,350

0,500

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

4,750

Kifizetési
előirányzatok

0,350

0,500

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

4,750
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3.2.2.

Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása
–  A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után igazgatási jellegű előirányzatok
felhasználását.
–  A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási jellegű előirányzatok felhasználását vonja
maga után:

millió EUR (három tizedesjegyig)
Évek

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ÖSSZESEN

A többéves
pénzügyi keret 5.
(7.) FEJEZETE
Humánerőforrás

4,350

0,300

0,450

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

Egyéb igazgatási
kiadások

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,400

A
többéves
pénzügyi keret 7.
FEJEZETÉNEK
részösszege

0,350

0,500

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

4,750

0,350

0,500

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

4,750

ÖSSZESEN

A humánerőforrással és más igazgatási jellegű kiadásokkal kapcsolatos előirányzat-igényeket az adott főigazgatóság rendelkezésére álló,
az intézkedés irányításához rendelt előirányzatokkal és/vagy az adott főigazgatóságon belüli átcsoportosítással kell teljesíteni. A források
adott esetben a költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz
rendelt további allokációkkal.
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3.2.2.1. Becsült humánerőforrás-szükségletek
–  A javaslat/kezdeményezés nem igényel humánerőforrást.
–  A javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrás-igénnyel jár:
A becsléseket teljes munkaidős egyenértékben kell kifejezni
2020

Évek

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

4

4

4

4

4

4

 A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)
Központ és a bizottsági képviseletek

2

3

4

4

Küldöttségek
Kutatás
 Külső munkatársak teljes munkaidős egyenértékben (FTE) kifejezve – AC, AL, END, INT és JED 42
7. fejezet
A többéves
pénzügyi keret
7.
FEJEZETÉHEZ
tartozó
előirányzatokból
finanszírozva

– a központban

–a
küldöttségeknél

– a központban

A
programkeretből
finanszírozva 43

–a
küldöttségeknél

Kutatás
Egyéb (kérjük megnevezni)
ÖSSZESEN

2

3

4

4

4

4

A humánerőforrás-igényeknek az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt és/vagy az adott
főigazgatóságon belül átcsoportosított személyzettel kell eleget tenni. A források adott esetben a meglévő költségvetési
korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további
allokációkkal.

Az elvégzendő feladatok leírása:
Tisztviselők
alkalmazottak

és

Külső munkatársak

42

43

HU

ideiglenes

A kiegészítő humánerőforrás (2022-re 4 teljes munkaidős egyenérték – tisztviselő)
iránti igény szigorú értelemben véve a klímarendelet megszövegezésre, intézményközi
jóváhagyására és a Főigazgatóság általi további felügyeletre korlátozódik, kizárva a
koordinációs/kommunikációs dimenziót. A klímarendelethez kapcsolódó jogalkotási és
nem jogalkotási kezdeményezéseknek a munkateherre gyakorolt további hatásai
szerteágazóbbak, és máshol kerülnek leképezésre.
n/a

AAC = szerződéses alkalmazott; AL = helyi alkalmazott; END = kirendelt nemzeti szakértő; INT =
kölcsönmunkaerő (átmeneti alkalmazott); JPD = küldöttségi pályakezdő szakértő.
Az operatív előirányzatokból finanszírozott külső munkatársakra vonatkozó részleges felső határérték (korábban:
BA-tételek).
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3.2.3.

Harmadik felek részvétele a finanszírozásban
A javaslat/kezdeményezés
–  nem irányoz elő harmadik felek általi társfinanszírozást.
–  előirányoz harmadik felek általi társfinanszírozást az alábbi becslések szerint:
előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)
Évek

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ÖSSZESEN

Tüntesse
fel
a
társfinanszírozó szervet
Társfinanszírozott
előirányzatok
ÖSSZESEN

3.3.

A bevételre gyakorolt becsült hatás
–  A javaslatnak/kezdeményezésnek nincs pénzügyi hatása a bevételre.
–  A javaslatnak/kezdeményezésnek van pénzügyi hatása – a bevételre gyakorolt hatása a
következő:

HU

–



a javaslat a saját forrásokra gyakorol hatást

–



a javaslat az egyéb bevételekre gyakorol hatást
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PÉNZÜGYI KIMUTATÁS – „ÜGYNÖKSÉGEK”
1.

A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

1.1.

A javaslat/kezdeményezés címe
Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a klímasemlegesség elérését célzó keret
létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 rendelet (az európai klímarendelet) módosításáról

1.2.

Az érintett szakpolitikai terület(ek)
Éghajlat-politikai fellépés
34. cím (2014–2020-as többéves pénzügyi keret) 09. cím (2021–2027-es többéves pénzügyi
keret)

1.3.

A javaslat a következőre irányul:
 új intézkedés
 kísérleti projektet/előkészítő intézkedést követő új intézkedés 44
 jelenlegi intézkedés meghosszabbítása
 egy vagy több intézkedés összevonása egy másik/új intézkedéssé

1.4.

Célkitűzés(ek)

1.4.1.

Általános célkitűzés(ek)
A javasolt rendelet célja, hogy 2050-ig megvalósítandó kötelező uniós klímasemlegességi
célkitűzés rögzítésével létrehozza az uniós klímasemlegesség megvalósításának keretét,
biztosítsa a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére
vonatkozó jelenlegi célérték felülvizsgálatát, valamint meghatározzon egy 2050-ig tartó
teljesítési pályát, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó intézkedést és irányítási
folyamatot, amely megfelelő pályára állítja az EU-t a célok eléréséhez.
A javaslat az európai zöld megállapodás középpontjában áll, és egyike az Ursula von der
Leyen elnök politikai iránymutatásában meghatározott hat fő célnak.

1.4.2.

Konkrét célkitűzés(ek)
1. sz. konkrét célkitűzés: klímasemlegesség a jól működő uniós szén-dioxid-piac és a többi
ágazat kibocsátáscsökkentését célzó méltányos tagállami működési keret révén
A tevékenységalapú irányítás / tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó
érintett tevékenység(ek) Az európai zöld megállapodás

44
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A költségvetési rendelet 58. cikke (2) bekezdésének a) vagy b) pontjában említettek szerint.
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1.4.3.

Várható eredmény(ek) és hatás(ok)
Tüntesse fel, milyen hatásokat gyakorolhat a javaslat/kezdeményezés a kedvezményezettekre/célcsoportokra.

A javaslat célja, hogy létrehozza az uniós klímasemlegesség megvalósításának keretét. A
„Tiszta bolygót mindenkinek” című közleményt alátámasztó, részletes elemzés az összes
kulcsfontosságú gazdasági ágazat figyelembevételével megvizsgálja a klímasemlegesség
elérésének módját. Az említett ágazatokra gyakorolt hatások azokból a későbbi esetleges
kiegészítő javaslatokból adódnak, amelyek a meglévő jogszabályok és szakpolitikák
felülvizsgálatára, illetve további szakpolitikák kidolgozására irányulnak. Az érintettek körét a
nemzeti szinten a tagállamok által a szakpolitika végrehajtása céljából kiválasztott nemzeti
intézkedések természete és hatálya fogja meghatározni.
Az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról szóló rendeletben szereplő
nyomonkövetési és jelentéstételi eljárásokon alapuló eljárásokkal a tájékoztatás minőségének
és átláthatóságának javítása mellett a minimális szintre csökkenthetők a tagállamok
adminisztratív terhei. A javaslat további célja az értékelésnek a Párizsi Megállapodás
határidejeivel való összehangolása.

1.4.4.

Teljesítménymutatók
Határozza meg az előrehaladás és az eredmények nyomon követésére szolgáló mutatókat.

A javaslat végrehajtása biztosítani fogja, hogy az EU és a tagállamok jó úton haladjanak a
klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig való elérése felé, és fokozza majd az alkalmazkodáshoz
szükséges erőfeszítéseiket.
A végrehajtás nyomon követését lehetővé tevő mutatók a következők:
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkenésének mértéke az EU-ban (az (EU) 2018/1999
rendeletben bejelentettek szerint)
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó fellépés (az (EU) 2018/1999 rendeletben
bejelentettek szerint), valamint alkalmazkodási stratégiával és tervvel rendelkező tagállamok
száma (a javaslatban meghatározottak szerint)
1.5.

A javaslat/kezdeményezés indoklása

1.5.1.

Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek) a kezdeményezés végrehajtásának
részletes ütemtervével
A javaslat végrehajtásához az érintett uniós intézményeknek és a tagállamoknak meg kell
hozniuk a szükséges intézkedéseket. A tagállamoknak nagyobb mértékben kell integrálniuk a
hosszú távú perspektívát az irányítási rendelet szerinti terveikbe és jelentéseikbe. A
Bizottságnak különböző feladatokat kell ellátnia, például felül kell vizsgálnia a 2030-as
célkitűzést és valamennyi vonatkozó szakpolitikai eszközt a felülvizsgált cél eléréséhez, meg
kell határoznia egy teljesítési pályát, értékelnie kell a jelenlegi szakpolitikai keret
koherenciáját, ötévente értékelést kell készítenie, ajánlásokat kell tennie és uniós szintű
kiegészítő intézkedéseket kell meghatároznia.

1.5.2.

HU

Az Unió részvételéből származó hozzáadott érték (adódhat többek között a koordinációból
eredő előnyökből, a jogbiztonságból, a fokozott hatékonyságból vagy a kiegészítő jellegből). E
pontban „az Unió részvételéből származó hozzáadott érték” azt az uniós részvételből adódó
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értéket jelenti, amely többletként jelentkezik ahhoz az értékhez képest, amely a tagállamok
egyedüli fellépése esetén jött volna létre.
Az éghajlatváltozás határokon átnyúló kihívás, amelyet nem lehet csupán nemzeti vagy helyi
fellépéssel megoldani. Az összehangolt uniós fellépés – amellett, hogy fokozza az éghajlatpolitikai fellépést – hatékonyan kiegészítheti és megerősítheti a nemzeti és helyi szintű
intézkedéseket.
1.5.3.

Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága
Az EU átfogó szakpolitikai keretet hozott létre az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése
érdekében. A klímasemlegesség érdekében már megkezdte a gazdaság korszerűsítését és
átalakítását. Az üvegházhatásúgáz-kibocsátást 1990 és 2018 között 23 %-kal csökkentette,
miközben a gazdaság 61 %-kal nőtt. Ugyanakkor a jelenlegi szakpolitikák 2050-re várhatóan
csak 60 %-kal csökkentik az üvegházhatásúgáz-kibocsátást, ezért továbbra is sok a tennivaló a
klímasemlegesség elérése érdekében.

1.5.4.

A többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség és egyéb megfelelő eszközökkel való
lehetséges szinergiák
A javaslat célja, hogy a jelenlegi szakpolitikai keretet hosszú távú iránymeghatározással, a
2050-ig megvalósítandó klímasemlegességi célkitűzés uniós jogban való rögzítésével, az
alkalmazkodáshoz szükséges erőfeszítések fokozásával, egy 2050-ig tartó teljesítési pálya
meghatározásával és naprakésszé tételével, rendszeres értékeléssel, valamint egy olyan
eljárással egészítése ki, amelyet a nem kielégítő előrehaladás vagy a felmerülő
következetlenségek esetén kell követni. A javaslat értelmében a Bizottságnak értékelést
követően javaslatot kell előterjesztenie az Unió 2030-as üvegházhatásúgázkibocsátáscsökkentési célértékének növelésére, biztosítva annak a 2050-re kitűzött klímasemlegességi
célkitűzéssel való összhangját. A javaslat összhangban van az energiaunió és az éghajlatpolitika irányításáról szóló rendelettel.

1.5.5.

A rendelkezésre álló különböző finanszírozási lehetőségek értékelése, ideértve az
átcsoportosítási lehetőségeket is
-

HU
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1.6.

A javaslat/kezdeményezés időtartama és pénzügyi hatása
 határozott időtartam
–  A javaslat/kezdeményezés időtartama: ÉÉÉÉ [HH/NN]-tól/-től ÉÉÉÉ [HH/NN]-ig
–  Pénzügyi hatás: ÉÉÉÉ-tól/-től ÉÉÉÉ-ig
 határozatlan időtartam
– Végrehajtás 2020-tól kezdve határozatlan időre szóló indítási időszakkal,
– azt követően: rendes ütem

1.7.

Tervezett irányítási módszer(ek)
 Bizottság általi közvetlen irányítás
–  végrehajtó ügynökségeken keresztül
 Megosztott irányítás a tagállamokkal
 Közvetett irányítás a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak a
következőkre történő átruházásával:
 nemzetközi szervezetek és ügynökségeik (nevezze meg)
az EBB és az Európai Beruházási Alap
 a 70. és 71. cikkben említett szervek
 közjogi szervek
 magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervek, amennyiben megfelelő pénzügyi
garanciákat nyújtanak
 valamely tagállam magánjoga alapján működő, köz- és magánszféra közötti partnerség
végrehajtásával megbízott és megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtó szervek
 az EUSZ V. címének értelmében a KKBP terén konkrét fellépések végrehajtásával
megbízott, és a vonatkozó alap-jogiaktusban meghatározott személyek.

Megjegyzések
A Bizottságot az Európai Környezetvédelmi Ügynökség fogja támogatni éves munkaprogramjával
összhangban a klímasemlegesség elérése terén tett eredményekről szóló, ötévenkénti értékelő
jelentések elkészítésében, valamint az alkalmazkodás terén elért haladás e rendelet szerinti nyomon
követésében és értékelésében. Az EEA e feladatokat jelenlegi megbízatása részeként fogja ellátni az
EEA többéves és éves munkaprogramját meghatározó egységes programozási dokumentummal
összehangban (az (EU) 2019/715 rendelet – pénzügyi keretszabályzat – 32. cikke).
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2.

IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

2.1.

A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések
Gyakoriság és feltételek

A javaslat alapját az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó szilárd átláthatósági keret, valamint az energiaunió és az éghajlat-politika
irányításáról szóló rendeletben található, éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk képezik, megelőzve, hogy a tagállamok további
jelentéstételi folyamatokat vezessenek be. A Bizottság általi értékelés időpontja igazodik a Párizsi Megállapodás határidejeihez és az
irányítási rendeletben előírt felülvizsgálathoz. A bizottsági ajánlások folyamata összekapcsolódik a Bizottság szóban forgó ötévenkénti
értékelésével.
2.2.

Irányítási és kontrollrendszer(ek)

2.2.1.

Az irányítási módszer(ek), a finanszírozás végrehajtási mechanizmusai, a kifizetési módok és a javasolt kontrollstratégia indokolása

HU

A tagállamok késedelmet szenvedhetnek az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról szóló rendelet szerinti tervezési és jelentéstételi
kötelezettségeik teljesítése során. Az éghajlati információkkal kapcsolatos (az éghajlati nyomonkövetési rendszerről szóló rendelet szerinti,
az irányítási rendelet részeként) meglévő és jól működő jelentéstételi rendszereknek köszönhetően működnek az annak biztosítására
szolgáló eljárások, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásáról szóló jelentések időben beérkezzenek és ellenőrzött minőségük legyenek,
hogy a hiányosságokat orvosolják és hogy a jelentéstételi kötelezettségeiknek eleget nem tevő tagállamok segítséget kapjanak.
Előfordulhat, hogy az uniós vagy nemzeti szintű intézkedések nem megfelelőek a klímasemlegesség eléréséhez vagy hogy az elért
eredmények nem elégségesek. Ezért a javaslat az eredmények rendszeres értékelését, felülvizsgálatot, ajánlásokat és kiegészítő
intézkedéseket irányoz elő. A javaslat ezenkívül értékelést irányoz elő és javaslatot tesz az Unió 2030-ig tartó időszakra vonatkozó
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentésére vonatkozó célérték csökkentésére, valamint teljesítési pályát határoz meg.
Az Ügynökség többletkiadásaira vonatkozó kontrollstratégiát illetően valamennyi decentralizált ügynökség szorosan együttműködik a
Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatával annak biztosítása érdekében, hogy a belső kontrollrendszer valamennyi területén eleget tegyenek
a megfelelő előírásoknak. Ezek a rendelkezések fognak vonatkozni az Ügynökség szerepére is e javaslat tekintetében.
Ezenkívül az Európai Parlament – a Tanács ajánlása alapján és az Európai Számvevőszék megállapításainak figyelembevételével – minden
pénzügyi évben megvizsgálja, hogy megadható-e a felmentés az Ügynökségek számára a költségvetésük végrehajtására vonatkozóan.
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2.2.2.

A felismert kockázatokkal és a csökkentésükre létrehozott belső kontrollrendszerekkel kapcsolatos információk
Az EEA által a javaslattal összefüggésben végrehajtandó fellépésekből következő előirányzatok jogszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes felhasználása terén ez a kezdeményezés nem teremt olyan jelentős új kockázatokat, amelyekre ne terjedne ki a meglévő belső
ellenőrzési keretrendszer. Az e javaslat keretében végrehajtandó intézkedések 2022-ben kezdődnek meg az új többéves pénzügyi keret teljes
időtartamára.

2.2.3.

HU

A kontroll költséghatékonyságának becslése és indokolása (a „kontroll költségei ÷ a kezelt kapcsolódó források értéke” hányados) és a
hibakockázat várható szintjeinek értékelése (kifizetéskor és záráskor)
Az irányítási és kontrollrendszert az EEA működését jelenleg szabályozó rendeletek biztosítják. Ez a szerv szorosan együttműködik a
Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatával annak biztosítása érdekében, hogy a belső kontroll keretrendszerének valamennyi területén
betartsák a megfelelő előírásokat.
Az Európai Parlament – a Tanács ajánlása alapján – minden évben megadja az EEA számára a felmentést költségvetésük végrehajtására
vonatkozóan.
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2.3.

A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések
Tüntesse fel a meglévő vagy tervezett megelőző és védintézkedéseket, pl. a csalás elleni stratégiából.

A csalás, a korrupció és bármely egyéb jogellenes tevékenység elleni fellépés érdekében az EEA vonatkozásában is megszorítások nélkül
alkalmazandók az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU,
Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásai. Az EEA saját csalás elleni stratégiával és ebből következő cselekvési tervvel
rendelkezik. Ezenkívül az EEA-t létrehozó rendelet meghatározza az EEA költségvetésének végrehajtására és ellenőrzésére, valamint az
alkalmazandó pénzügyi szabályozásra vonatkozó rendelkezéseket, ideértve a csalás és más szabálytalanságok megelőzésére irányuló
rendelkezéseket is.

3.

A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

3.1.

A többéves pénzügyi keret érintett fejezete/fejezetei és a költségvetés érintett kiadási sora/sorai
 Jelenlegi költségvetési sorok
A többéves pénzügyi keret fejezetei, azon belül pedig a költségvetési sorok sorrendjében.
Költségvetési sor
A többéves pénzügyi
keret fejezete

Szám

Hozzájárulás

Kiadás típusa

diff./nem diff.

EFTAországoktól45

tagjelölt
országoktól46

harmadik
országoktól

a költségvetési
rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b)
pontja értelmében

diff.

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

07 02 06 00 (09 10 02)
02 (03)
34 02 03 (09 02 03)
 Létrehozandó új költségvetési sorok: n/a

45
46

HU

EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás.
Tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek.
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3.2.

A kiadásokra gyakorolt becsült hatás

3.2.1.

A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése

HU

millió EUR (három tizedesjegyig)

A többéves pénzügyi keret
fejezete

2 (3)

EEA: 07 02 06 (09 10 02)

1. cím:

2. cím:

3. cím:

Az [EEA]-hoz tartozó
előirányzatok ÖSSZESEN

2. fejezet: Fenntartható növekedés; természeti erőforrások
(3. fejezet: Természeti erőforrások és környezetvédelem – 2021-től)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ÖSSZESEN

Kötelezettségvállalási
előirányzatok

(1)

0,000

0,000

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,870

Kifizetési
előirányzatok

(2)

0,000

0,000

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,870

Kötelezettségvállalási
előirányzatok

(1a)

0,000

0,000

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,300

Kifizetési
előirányzatok

(2 a)

0,000

0,000

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,300

Kötelezettségvállalási
előirányzatok

(3a)

Kifizetési
előirányzatok

(3b)

0,000

0,000

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

1,170

0,000

0,000

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

1,170

Kötelezettségvállalási
előirányzatok

=1+1a
+3a

Kifizetési
előirányzatok

=2+2a

A többéves pénzügyi keret
fejezete

+3b

5 (7)

„Igazgatási kiadások” – külön
Főigazgatóságra gyakorolt hatásról
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pénzügyi

kimutatás

az

Éghajlatpolitikai

HU

HU
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millió EUR (három tizedesjegyig)

A többéves pénzügyi keret
1–5. (1–7.) FEJEZETÉHEZ tartozó
előirányzatok ÖSSZESEN*

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ÖSSZESEN

Kötelezettségvállalási
előirányzatok

0,000

0,000

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

1,170

Kifizetési előirányzatok

0,000

0,000

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

1,170

* Megjegyzendő, hogy az EEA többletszükségleteit a LIFE költségvetése és az ügynökség költségvetési tétele közötti átcsoportosítással kell
teljesíteni.
3.2.2.

HU

Az EEA előirányzataira gyakorolt becsült hatás
–  A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után operatív előirányzatok felhasználását
–  A javaslat/kezdeményezés az alábbi operatív előirányzatok felhasználását vonja maga után:
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3.2.3.

Az EEA humánerőforrására gyakorolt becsült hatás

3.2.3.1. Összefoglalás
–  A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után igazgatási jellegű
előirányzatok felhasználását.
–  A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási jellegű előirányzatok
felhasználását vonja maga után:
millió EUR (három tizedesjegyig)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ÖSSZESEN

Ideiglenes
alkalmazottak (AD
besorolási fokozat)

Ideiglenes
alkalmazottak
(AST besorolási
fokozat)
Szerződéses
alkalmazottak*

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,870

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,870

Kirendelt nemzeti
szakértők

ÖSSZESEN

* A szerződéses alkalmazottakra vonatkozó 55 000 EUR átlagköltség alapján, az EEA
együtthatóval történő kiigazítást követően, vagyis 1,319*55 000=72 545 EUR a 2. címben
szereplő általános költségek kivételével.
Személyzettel kapcsolatos követelmények (teljes munkaidős egyenérték):
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ÖSSZESEN

Ideiglenes
alkalmazottak (AD
besorolási fokozat)

Ideiglenes
alkalmazottak
(AST besorolási
fokozat)
Szerződéses
alkalmazottak*

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kirendelt nemzeti
szakértők

ÖSSZESEN

HU
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HU
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3.2.3.2. A felügyeletet
szükségletek

ellátó

főigazgatóságnál

felmerülő,

becsült

humánerőforrás-

–  A javaslat/kezdeményezés nem igényel humánerőforrást.
–  A javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrás-igénnyel jár:
A becsléseket egész számmal (vagy legfeljebb egy tizedesjeggyel) kell kifejezni
20202021 2022 2023 20242025 2026 2027
 A létszámtervben szereplő álláshelyek
(tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)
XX 01 01 01 (a központban és a
bizottsági képviseleteken)

2

3

4

4

4

4

4

4

2

3

4

4

4

4

4

4

XX 01 01 02 (a küldöttségeknél)
XX 01 05 01 (közvetett kutatás)
10 01 05 01 (közvetlen kutatás)

 Külső munkatársak (teljes munkaidős
egyenértékben kifejezve)47
XX 01 02 01 (AC, END, INT a teljes
keretből)
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT és
JPD a küldöttségeknél)
XX
01
04
éé48

-a
központokban49
-a
küldöttségeknél

XX 01 05 02 (AC, END, INT –
közvetett kutatás)
10 01 05 02 ((AC, END, INT –
közvetlen kutatás)
Egyéb költségvetési sor (kérjük
megnevezni)
ÖSSZESEN

34 az érintett szakpolitikai terület vagy költségvetési cím 2020-ban.
09 az érintett szakpolitikai terület vagy költségvetési cím a 2021–27-es időszakban.
47

48

49

HU

AAC = szerződéses alkalmazott; AL = helyi alkalmazott; END = kirendelt nemzeti szakértő; INT =
kölcsönmunkaerő (átmeneti alkalmazott); JPD = küldöttségi pályakezdő szakértő.
Az operatív előirányzatokból finanszírozott külső munkatársakra vonatkozó részleges felső határérték
(korábban: BA-tételek).
Főként a strukturális alapok, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai
Halászati Alap (EHA) vonatkozásában.

26

HU

A humánerőforrás-igényeknek az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés
irányításához rendelt és/vagy az adott főigazgatóságon belül átcsoportosított személyzettel
kell eleget tenni. A források adott esetben a meglévő költségvetési korlátok betartása mellett
kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt
további allokációkkal.

HU
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3.2.4.

A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség
–  A javaslat/kezdeményezés összeegyeztethető a jelenlegi többéves pénzügyi
kerettel.
–  A javaslat/kezdeményezés miatt szükséges a többéves pénzügyi keret
vonatkozó fejezetének átprogramozása.
–  A javaslat/kezdeményezés miatt szükség van a rugalmassági eszköz
alkalmazására vagy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára.

3.2.5.

Harmadik felek részvétele a finanszírozásban
–  A javaslat/kezdeményezés
társfinanszírozást.

nem

irányoz

elő

harmadik

felek

általi

– A javaslat/kezdeményezés az alábbi becsült társfinanszírozást irányozza elő:

3.3.

A bevételre gyakorolt becsült hatás
–  A javaslatnak/kezdeményezésnek nincs pénzügyi hatása a bevételre.
–  A javaslatnak/kezdeményezésnek van pénzügyi hatása – a bevételre gyakorolt
hatása a következő:

HU

–



a javaslat a saját forrásokra gyakorol hatást

–



a javaslat az egyéb bevételekre gyakorol hatást

–



kérjük, adja meg, hogy a bevétel kiadási sorhoz van-e rendelve
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