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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

12.6.2017 A8-0208/55 

Módosítás  55 

Pilar Ayuso 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Julie Girling 

az ECR képviselőcsoport nevében 

Gerben-Jan Gerbrandy 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések a Párizsi 

Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Legfeljebb 280 millió darab, a kiirtott 

erdőterületekhez, az erdősített 

területekhez, a gazdálkodás alatt álló 

szántóterületekhez és a gazdálkodás alatt 

álló gyepterületekhez kapcsolódó nettó 

elnyelés további felhasználása 

Legfeljebb 280 millió darab nettó elnyelés 

további felhasználása a földhasználati, a 

földhasználat-megváltoztatási és az 

erdőgazdálkodási ágazatban 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/56 

Módosítás  56 

Pilar Ayuso 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Julie Girling 

az ECR képviselőcsoport nevében 

Gerben-Jan Gerbrandy 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések a Párizsi 

Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Arra az esetre, ha a(z) 

[...LULUCF...] rendelet 8. cikkének (6) 

bekezdése alapján a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 

el az erdőkre vonatkozó 

referenciaszinteknek a nemzeti 

erdőgazdálkodási tervek alapján történő 

naprakésszé tételére, a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 

„gazdálkodás alatt álló erdőterület” 

elszámolási kategória hozzájárulásának 

figyelembevétele érdekében e cikk 12. 

cikkével összhangban felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elfogadása útján 

módosítsa e cikk (1) bekezdését. 

(2) Arra az esetre, ha a(z) 

[...LULUCF...] rendelet 8. cikkének (6) 

bekezdése alapján a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 

el az erdőkre vonatkozó 

referenciaszinteknek a nemzeti 

erdőgazdálkodási tervek alapján történő 

naprakésszé tételére, a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 

„gazdálkodás alatt álló erdőterület” 

elszámolási kategória kiegyensúlyozott 

hozzájárulásának figyelembevétele 

érdekében e cikk 12. cikkével összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elfogadása útján módosítsa e cikk (1) 

bekezdését és a III. mellékletben foglalt 

elszámolási kategóriákat, nem lépve túl az 

e rendelet alapján rendelkezésre álló 280 

millió euró teljes összeget. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/57 

Módosítás  57 

Pilar Ayuso 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Julie Girling 

az ECR képviselőcsoport nevében 

Gerben-Jan Gerbrandy 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések a Párizsi 

Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) [A földhasználathoz, a 

földhasználat-megváltoztatáshoz és az 

erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -

elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 

keretbe történő beillesztéséről] szóló [...] 

rendelet meghatározza a földhasználathoz, 

a földhasználat-megváltoztatáshoz és az 

erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátások és -

elnyelések elszámolásának szabályait. 

Miközben e rendelet környezeti hatásait, 

azaz az üvegházhatású gázok 

kibocsátásában elért csökkentések mértékét 

befolyásolja a kiirtott erdőterületekhez, az 

erdősített területekhez, a gazdálkodás alatt 

álló szántóterületekhez és a gazdálkodás 

alatt álló gyepterületekhez kapcsolódó 

nettó összelnyelések és nettó 

összkibocsátások összegével legfeljebb 

megegyező mennyiségnek az [...] rendelet 

alapján történő figyelembevétele, lehetővé 

kell tenni, hogy a tagállamok a 

kötelezettségeik teljesítése szempontjából 

(12) [A földhasználathoz, a 

földhasználat-megváltoztatáshoz és az 

erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -

elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 

keretbe történő beillesztéséről] szóló [...] 

rendelet meghatározza a földhasználathoz, 

a földhasználat-megváltoztatáshoz és az 

erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátások és -

elnyelések elszámolásának szabályait. 

Miközben e rendelet környezeti hatásait, 

azaz az üvegházhatású gázok 

kibocsátásában elért csökkentések mértékét 

befolyásolja a kiirtott erdőterületekhez, az 

erdősített területekhez, a gazdálkodás alatt 

álló szántóterületekhez, a gazdálkodás 

alatt álló gyepterületekhez és adott esetben 

gazdálkodás alatt álló vizes élőhelyekhez 

kapcsolódó nettó összelnyelések és nettó 

összkibocsátások összegével legfeljebb 

megegyező mennyiségnek az [...] rendelet 

alapján történő figyelembevétele, lehetővé 

kell tenni, hogy a tagállamok a 
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szükség esetén az említett 

összelnyeléseknek megfelelő, legfeljebb 

280 millió tonna nagyságú, a tagállamok 

között a III. mellékletben található 

értékeknek megfelelően szétosztott 

maximális mennyiség erejéig rugalmassági 

mechanizmust vegyenek igénybe. Arra az 

esetre, ha a(z) [...LULUCF...] rendelet 8. 

cikkének (6) bekezdése alapján a Bizottság 

a nemzeti erdőgazdálkodási tervek alapján 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 

el az erdőkre vonatkozó referenciaszintek 

naprakésszé tételére, a Bizottságot a 7. 

cikkel összefüggésben fel kell hatalmazni 

arra, hogy az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 290. cikke alapján olyan 

jogi aktusokat fogadjon el, amelyek az 

említett cikkben meghatározott 

rugalmassági mechanizmusba beépítik a 

„gazdálkodás alatt álló erdőterület” 

elszámolási kategória hozzájárulását. E 

jogi aktusok elfogadása előtt a 

Bizottságnak a rendelkezésre álló adatok – 

és különösen az előrejelzések szerinti és a 

tényleges betakarított mennyiségek 

egymásnak való megfelelése – alapján 

értékelnie kell a gazdálkodás alatt álló 

erdőterületek figyelembevételének 

megbízhatóságát. Emellett e rendelet 

keretében azt is lehetővé kell tenni, hogy a 

tagállamok meghatározott mennyiségű 

éves kibocsátásjogosultsági egységet 

önkéntesen töröljenek annak érdekében, 

hogy ezt a mennyiséget az [...] rendeletnek 

való megfelelés értékelése szempontjából 

figyelembe lehessen venni. 

kötelezettségeik teljesítése szempontjából 

szükség esetén az említett 

összelnyeléseknek megfelelő, legfeljebb 

280 millió tonna nagyságú, a tagállamok 

között a III. mellékletben található 

értékeknek megfelelően szétosztott 

maximális mennyiség erejéig rugalmassági 

mechanizmust vegyenek igénybe. Arra az 

esetre, ha a(z) [...LULUCF...] rendelet 8. 

cikkének (6) bekezdése alapján a Bizottság 

a nemzeti erdőgazdálkodási tervek alapján 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 

el az erdőkre vonatkozó referenciaszintek 

naprakésszé tételére, a Bizottságot a 7. 

cikkel összefüggésben fel kell hatalmazni 

arra, hogy az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 290. cikke alapján olyan 

jogi aktusokat fogadjon el, amelyek az 

említett cikkben meghatározott 280 millió 

tonna maximális mennyiségre vonatkozó 

rugalmassági mechanizmusba beépítik a 

„gazdálkodás alatt álló erdőterület” 

elszámolási kategória kiegyensúlyozott 

hozzájárulását. E jogi aktusok elfogadása 

előtt a Bizottságnak a rendelkezésre álló 

adatok – és különösen az előrejelzések 

szerinti és a tényleges betakarított 

mennyiségek egymásnak való megfelelése 

– alapján értékelnie kell a gazdálkodás alatt 

álló erdőterületek figyelembevételének 

megbízhatóságát. Emellett e rendelet 

keretében azt is lehetővé kell tenni, hogy a 

tagállamok meghatározott mennyiségű 

éves kibocsátásjogosultsági egységet 

önkéntesen töröljenek annak érdekében, 

hogy ezt a mennyiséget az [...] rendeletnek 

való megfelelés értékelése szempontjából 

figyelembe lehessen venni. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/58 

Módosítás  58 

Pilar Ayuso 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Julie Girling 

az ECR képviselőcsoport nevében 

Gerben-Jan Gerbrandy 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések a Párizsi 

Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 9a. cikk 

 A korai fellépés tartaléka 

 (1) A 2020 előtti korai fellépés 

beszámítása érdekében valamely tagállam 

kérésére az éves kibocsátási jogosultságok 

legfeljebb 90  millió tonna összesített 

mennyisége figyelembe veendő a 2026 és 

2030 közötti időszakban az e rendelet 9. 

cikke szerinti utolsó megfelelőségi 

ellenőrzés céljaira azzal a feltétellel, hogy: 

 a) az adott tagállamnak a 2013 és 

2020 közötti időszakra vonatkozóan a 

406/2009/EK határozat 3. cikkének (2) 

bekezdésével és 10. cikkével összhangban 

meghatározott összes éves jogosultsága 

meghaladja a 2013 és 2020 közötti 

időszakra vonatkozó összes ellenőrzött 

üvegházhatásúgáz-kibocsátását; 

 b) az adott tagállam egy főre eső 

GDP-je 2013-ban piaci áron az EU átlaga 

alatt van; 

 c) az adott tagállam a lehető 

legnagyobb mértékben felhasználta a 6. és 
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7. cikkekben említett rugalmassági 

eszközöket a II. és III. mellékletben előírt 

szintek elérésére; 

 d) az adott tagállam a lehető 

legnagyobb mértékben felhasználta az 5. 

cikk (2) és (3) bekezdésében említett 

rugalmassági eszközöket, és nem ruházott 

át másik tagállamra kibocsátási 

jogosultságokat az 5. cikk (4) és (5) 

bekezdése szerint; valamint 

 e) az Európai Unió teljesíti a rá 

vonatkozó, az 1. cikk (1) bekezdésében 

említett célkitűzést. 

 (2) Az (1) bekezdésben említett teljes 

összegből valamely tagállam esetében a 

megfelelőség szempontjából figyelembe 

vehető legmagasabb összeget 

részarányosan kell megállapítani, egyrészt 

a tagállam 2013 és 2020 közötti időszakra 

vonatkozó összes éves kibocsátási 

jogosultságai és a tagállam ugyanerre az 

időszakra vonatkozó összes ellenőrzött 

üvegházhatásúgáz-kibocsátása közötti 

különbség, másrészt a 2013 és 2020 

közötti időszakban az (1) bekezdés b) 

pontjában említett kritériumot teljesítő 

összes tagállam éves kibocsátási 

jogosultságai és az e tagállamok 

ugyanerre az időszakra vonatkozó összes 

ellenőrzött üvegházhatásúgáz-kibocsátása 

közötti különbség alapján. 

 Az éves kibocsátási jogosultságok és az 

ellenőrzött üvegházhatásúgáz-

kibocsátások meghatározása a (3) 

bekezdésben foglaltak szerint történik. 

 (3) A Bizottság a 12. cikkel 

összhangban az e rendeletet kiegészítő, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el, amelyekben minden tagállamra 

vonatkozóan tonna szén-dioxid-

egyenértékben megállapítja a 

legmagasabb részarányokat, összhangban 

az (1) és (2) bekezdéssel. A Bizottság e 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

céljára a 406/2009/EK határozat 3. 

cikkének (2) bekezdésével és 10. cikkével 
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összhangban meghatározott éves 

kibocsátási jogosultságokat és a 2013 és 

2020 közötti időszakra vonatkozóan a 

tagállamok által az (EU) 525/2013 

rendelet alapján bejelentett felülvizsgált 

jegyzékadatokat használja fel. 

Or. en 

 

 


