
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 14.)

a 2002/358/EK tanácsi határozat értelmében a Közösség és egyes tagállamai számára a Kiotói
Jegyzőkönyv alapján előírt kibocsátási szintek meghatározásáról

(az értesítés a C(2006) 6468. számú dokumentummal történt)

(2006/944/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyez-
ménye Kiotói Jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében
történő jóváhagyásáról, valamint az abból származó kötelezett-
ségek közös teljesítéséről szóló, 2002. április 25-i 2002/358/EK
tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1) A 2002/358/EK határozat II. melléklete meghatározza
azokat a mennyiségileg kifejezett kibocsátáskorlátozási
és -csökkentési kötelezettségvállalásokat, amelyeket az
Európai Közösség és tagállamai számára a Kiotói Jegyző-
könyv 4. cikke értelmében előírt kibocsátási szintek
megállapításához figyelembe kell venni. A Közösséghez
2002. április 25-e után csatlakozott tagállamok számára
előírt kibocsátási szinteket a Kiotói Jegyzőkönyv B.
mellékletében rögzített, mennyiségileg meghatározott
kibocsátáskorlátozási és -csökkentési kötelezettségválla-
lások alapján lehet megállapítani; ez azonban nem vonat-
kozik Ciprusra és Máltára, amelyek számára a Kiotói
Jegyzőkönyv nem ír elő mennyiségileg meghatározott
kibocsátáskorlátozási és -csökkentési kötelezettséget.

(2) A Közössére és egyes tagállamai számára megállapított,
tonna szén-dioxid-egyenértékben kifejezett kibocsátási
szinteket e határozat melléklete írja elő. Az üvegházhatást
okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon
követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv
végrehajtásáról szóló 280/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi határozat végrehajtási szabályainak megállapí-
tásáról szóló, 2005. február 10-i 2005/166/EK bizottsági
határozat (2) 23. cikke értelmében a tagállamok által
benyújtott felülvizsgált bázisévi kibocsátási adatokat kell
alapul venni a kibocsátási szintek meghatározásához: a
bázisévi adatokat meg kell szorozni a 2002/358/EK
határozat II. mellékletében, illetve a Kiotói Jegyzőkönyv
B. mellékletében található mennyiségileg meghatározott

kibocsátáskorlátozási és -csökkentési kötelezettségvállalá-
sokkal, majd pedig – az első kötelezettségvállalási időszak
ötéves időtartamára való tekintettel – még öttel.

(3) A 2002/358/EK határozat 3. cikkével összhangban az
Európai Közösség és egyes tagállamai számára megállapí-
tott kibocsátható mennyiségeknek az e határozat mellék-
letében megállapított megfelelő kibocsátási szintekkel
meg kell egyezniük.

(4) A tagállamok által a 2005/166/EK határozat 23. cikke
értelmében benyújtott, a bázisévre vonatkozó felülvizsgált
kibocsátási adatok fényében újra kellett számolni a kibo-
csátható mennyiségeket, amiből megállapítható, hogy a
Közösség számára előírt mennyiség és a 2002/358/EK
határozat II. mellékletében felsorolt tagállamok számára
előírt mennyiségek összege között 11 403 608 tonna
szén-dioxid-egyenérték eltérés adódik. Ezt az eltérést a
Közösségnek kibocsátható mennyiségi egységek formá-
jában ki kell adnia.

(5) Amennyiben a kibocsátási szinteknek a Kiotói Jegyző-
könyv 8. cikke értelmében elvégzett felülvizsgálatából
adódóan a Közösség és egyes tagállamai végleges kibo-
csátási szintjeiben változás következne be, azt e határozat
módosításával kell érvényesíteni.

(6) Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban
vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Közösség és az egyes tagállamok számára előírt, a Kiotói
Jegyzőkönyv első mennyiségileg meghatározott kibocsátáskorlá-
tozási és -csökkentési kötelezettségvállalási időszakára vonat-
kozó, szén-dioxid-egyenértékben kifejezett kibocsátási szinteket
e határozat melléklete állapítja meg.
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2. cikk

A 2002/358/EK határozat II. mellékletében a Közösség kibocsátási szintje és felsorolt tagállamok összesített
kibocsátási szintje között jelentkező 11 403 608 tonna szén-dioxid-egyenérték különbséget kibocsátható
mennyiségi egységek formájában a Közösségnek ki kell adnia.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 14-én.

a Bizottság részéről
Stavros DIMAS

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

Az Európai Közösség és a tagállamok számára előírt, a Kiotói Jegyzőkönyv első mennyiségileg meghatározott
kibocsátáskorlátozási és -csökkentési kötelezettségvállalási időszakára vonatkozó, tonna szén-dioxid-

egyenértékben kifejezett kibocsátási szintek

Európai Közösség (1) 19 683 181 601

Belgium 679 368 682

Dánia 273 827 177

Németország 4 868 520 955

Görögország 694 087 947

Spanyolország 1 663 967 412

Franciaország 2 819 626 640

Írország 315 158 338

Olaszország 2 429 132 197

Luxemburg 45 677 304

Hollandia 1 008 565 720

Ausztria 343 405 392

Portugália 386 956 503

Finnország 355 480 975

Svédország 375 864 317

Egyesült Királyság 3 412 080 630

Ciprus Nem alkalmazandó.

Cseh Köztársaság 902 890 649

Észtország 197 902 558

Lettország 119 113 402

Litvánia 221 275 934

Magyarország 578 260 222

Málta Nem alkalmazandó.

Lengyelország 2 673 496 300

Szlovénia 92 934 961

Szlovákia 337 456 459

(1) A 2002/358/EK határozat értelmében a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikkének (1) bekezdésében vállalt kötelezettségeknek a 4. cikk rendel-
kezéseivel összhangban történő közös teljesítése céljára, és az e határozat II. mellékletében említett tagállamokra alkalmazva.
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