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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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