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207. felhívja illetékes bizottságait, hogy a következő parlamenti ciklusban kövessék nyomon a fenti aján
lások végrehajtását, beleértve a Bizottság következő hivatali idejére vonatkozó biztosjelölt-meghallgatások, és 
a nemzeti parlamentekben lévő partnereikkel fenntartott kapcsolataik keretében történő nyomon követést; 
felhívja az Európai Parlament harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségeit, és a 
multilaterális parlamenti közgyűlések európai parlamenti résztvevőit, hogy rendszeresen vessék fel az éghaj
latváltozás kérdését és az összes ország részéről foganatosítandó fellépések és kezdeményezések szükséges
ségét a harmadik országok képviselőivel fenntartott kapcsolataikban; 

* 
* * 

208. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek, valamint az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye titkárságának, ez 
utóbbi felé azzal a kéréssel, hogy azt továbbítsák valamennyi EU-n kívüli szerződő félnek és a keretegyez
ményben említett megfigyelőnek. 

A. MELLÉKLET 

VÁLOGATÁS AZ EU POZITÍV ÉGHAJLATI HOZZÁJÁRULÁST TARTALMAZÓ KÖRNYEZETI  
JOGSZABÁLYAIBÓL  

Hatályos jogszabályok: 

– a Tanács 91/676/EGK irányelve (1) (1991. december 12.) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennye
zéssel szembeni védelméről 

– a Tanács 92/43/EGK irányelve (2) (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok 
és növények védelméről, valamint az ezzel összefüggő jogi aktusok 

– a Tanács 93/12/EGK irányelve (3) (1993. március 23.) egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmáról, vala
mint az ezzel összefüggő jogi aktusok 

– a Tanács 96/61/EK irányelve (4) (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről, valamint az ezzel összefüggő jogi aktusok 

– az Európai Parlament és a Tanács 98/70/EK irányelve (5) (1998. október 13.) a benzin és a dízelüzema
nyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint az ezzel összefüggő 
jogi aktusok 

– az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (6) (2000. október 23.) a vízpolitika terén a 
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról 

– az Európai Parlament és a Tanács 2001/80/EK irányelve (7) (2001. október 23.) a nagy tüzelőberendezé
sekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról, valamint az 
ezzel összefüggő jogi aktusok 

– az Európai Parlament és a Tanács 2002/91/EK irányelve (8) (2002. december 16.) az épületek energiatelje
sítményéről 
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– az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (1) (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról, valamint az ezzel összefüggő jogi aktusok 

– az Európai Parlament és a Tanács 2003/105/EK irányelve (2) (2003. december 16.) a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról 

– az Európai Parlament és a Tanács 2004/12/EK irányelve (3) (2004. február 11.) a csomagolásról és a 
csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról 

– az Európai Parlament és a Tanács 549/2004/EK rendelete (4) (2004. március 10.) az egységes európai 
égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról 

– az Európai Parlament és a Tanács 2005/32/EK irányelve (5) (2005. július 6.) az energiafelhasználó 
termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 
92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosítá
sáról 

– az Európai Parlament és a Tanács 2006/40/EK irányelve (6) (2006. május 17.) a gépjárművek légkondicio
náló rendszereiből eredő kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 
ezzel összefüggő jogi aktusok 

– az Európai Parlament és a Tanács 1982/2006/EK határozata (7) (2006. december 18.) az Európai Közösség 
kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról 
(2007–2013) 

– az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (8) (2007. június 20.) a könnyű személygépjár
művek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a 
járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről, valamint az ezzel összefüggő jogi aktusok 

Közzétételre váró szövegek: 

– a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereske
delmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló 2009/…/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (2008/0013(COD)) 

– az üvegházhatást okozó gázkibocsátásnak a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségválla
lásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről szóló …/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat (2008/0014(COD)) 

– a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, 
a 2001/80/EK, a 2004/35/EK és a 2006/12/EK irányelv és az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló 
2009/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2008/0015(COD)) 
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– a megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról szóló 2009/…/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (2008/0016(COD)) 

– az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek szén
dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében történő meghatá
rozásáról szóló …/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2007/0297(COD)) 

– a benzinre, a benzinre, a dízelüzemanyagokra és a gázolajra vonatkozó műszaki előírások, illetőleg az 
üvegházhatást okozó kibocsátott gázok mennyiségének ellenőrzését és mérséklését célzó mechanizmus 
bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra 
vonatkozó műszaki előírások tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(2007/0019(COD)) 

B. MELLÉKLET 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉGHAJLATVÁLTOZÁSRA ÉS ENERGIÁRA VONATKOZÓ 
ÁLLÁSFOGLALÁSAI 

– az éghajlatváltozásról tartandó Buenos Aires-i konferenciára (COP-10) vonatkozó európai uniós stratégi
áról szóló 2004. november 17-i állásfoglalás (1) 

– a Buenos Aires-i éghajlat-változási konferencia eredményeiről szóló 2005. január 13-i állásfoglalás (2) 
– a kormányzati szakértők éghajlatváltozásról szóló szemináriumáról szóló 2005. május 12-i 

állásfoglalás (3) 
– a globális éghajlatváltozás legyőzéséről szóló 2005. november 16-i állásfoglalás (4) 
– az éghajlatváltozásról szóló 2006. január 18-i állásfoglalás (5) 
– az „Energiahatékonyság, avagy többet kevesebbel” című zöld könyvről szóló 2006. június 1-jei állásfog

lalás (6) 
– a repülés éghajlatváltozásra gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló 2006. július 4-i állásfoglalás (7) 
– a nairobi éghajlat-változási konferencián követendő európai uniós stratégiáról (COP 12 és COP/MOP 2) 

szóló 2006. október 26-i állásfoglalás (8) 
– az „Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, versenyképességéért és biztonságáért” című zöld 

könyvről szóló 2006. december 14-i állásfoglalás (9) 
– az éghajlatváltozásról szóló 2007. február 14-i állásfoglalás (10) 
– az Európai Unió és az éghajlatváltozás által leginkább sebezhető, szegény fejlődő országok közötti, éghaj

latváltozás elleni globális szövetség kiépítéséről szóló 2008. október 21-i állásfoglalás (11) 
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