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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján az éghajla t
védelméről szóló T/l 1716 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 4. §-ának az alábbi módosítását javaslom :

4. §

(1) Az üvegházhatású gázok magyarországi kibocsátását csökkenteni kell az ENS Z
Éghajlat-változási Keretegyezmény szabályainak és az Éghajlat-változási Kormányközi
Testület módszertanának alkalmazásával az 1990-es bázisév nyel ők nélkül számított
összkibocsátásának (99,16585 millió széndioxid egyenérték tonna) és a 2005-ös bázisév
nyelők nélkül számított összkibocsátásának (80,38223 millió széndioxid egyenérté k
tonna) figyelembe vételével .
(2) A csökkentés eredményeként a Magyar Köztársaság által elszámolt éve s
üvegházhatású gáz kibocsátás nem haladhatja meg az alábbi értékeket az adott években :
a) 2020-ra [60] 80 millió széndioxid egyenérték tonna (az 1990-es bázisév

kibocsátásához képest [40] 20%-os csökkenés[, a 2005-ös bázisév kibocsátásához
képest 25,5%-os csökkenés)] ;

b) [2050-re] 2025-re [20] 75 millió széndioxid egyenérték tonna (az 1990-es bázisé v
kibocsátásához képest [80] 25%-os csökkenés[, a 2005-ös bázisév kibocsátásához
képest 75%-os csökkenés).] ;

c) a 2050-re vonatkozó üvegházhatású gáz kibocsátást 2020 után, a Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) és az energiapolitika felülvizsgálata során kell
meghatározni .
(3) Amennyiben a nemzetközi vagy európai közösségi éghajlatvédelmi folyamatokban a
Magyarország által vállalt vagy az országra el őírt csökkentési mérték a fentieknél
szigorúbb, úgy a nemzetközi vagy európai közösségi vállalásokat vagy kötelezettségeket
kell érvényesíteni .
(4) A (2) bekezdésben hivatkozott célok teljesítésének az érintett ágazatonkénti és
üvegházhatású gázonkénti bontású számszerű megosztását külön jogszabály
szabályozza.
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Indokolás

A 2008-2025 időszakra szóló Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) hangsúlyozta ,
hogy „Magyarország esetében megállapítható, hogy a gazdaság fejl ődése
szempontjából az EU átlagot jelentősen meghaladó kibocsátás-csökkentési kötelezettsé g
akadályozná Magyarország gazdasági felzárkózását az unió átlagához” . A NÉS már
meghatározta erre az időszakra az elérendő egyoldalú kibocsátás-csökkentési vállalást :
„Mindezek tükrében a magyarországi üvegházhatású gázkibocsátások csökkentési célj a
a következőkben foglalható össze 2025-re, a NÉS időtávjának végére vonatkozóan : az
EU 20 százalékos egyoldalú kibocsátás-csökkentési vállalása esetén : 16–25 százalékos
csökkentés 1990-es kibocsátási szinthez képest " .

Magyarország gazdasága a legjobb szándék szerint sem tud elviselni nagyobb egyoldal ú
kibocsátás-csökkentést .

A 2050-re vonatkozó egyoldalú kibocsátás-csökkentési vállalást a világ gazdaságába n
tapasztalt gyors válságokból okulva érdemes 2020 utáni id őpontra elnapolni .

A 2005-ös bázisévhez képest megadott százalékos arányok nem adnak több információt ,
csak zavarólag hatnak, azért törlésüket javaslom .
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