
 

AM\1128104HU.docx  PE605.516v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

12.6.2017 A8-0208/60 

Módosítás  60 

Eleonora Evi 

az EFDD 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 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 2021-től 2029-ig tartó időszak 

éveiben a tagállam a következő évi éves 

kibocsátási jogosultságából legfeljebb 5%-

nak megfelelő mennyiséget kölcsön vehet. 

(2) A 2021-től 2025-ig tartó időszak 

éveiben a tagállam a következő évi éves 

kibocsátási jogosultságából legfeljebb 3%-

nak megfelelő mennyiséget kölcsön vehet. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.6.2017 A8-0208/61 

Módosítás  61 

Eleonora Evi 

az EFDD 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 

5 cikk – 6 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok a 9. cikk szerinti 

megfelelés szempontjából mennyiségi 

korlátozás nélkül – de a többszöri 

elszámolás kizárásával – felhasználhatják 

a 2003/87/EK irányelv 24a. cikkének (1) 

bekezdése alapján kiadott, projektekből 

származó kereteket. 

törölve 

Or. en 



 

AM\1128104HU.docx  PE605.516v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.6.2017 A8-0208/62 

Módosítás  62 

Eleonora Evi 

az EFDD 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 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendelet II. melléklete felsorolja 

azokat a tagállamokat, amelyek a 

2003/87/EK irányelv 3. cikkének a) pontja 

értelmében vett, az európai uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszerben 

nyilvántartott kibocsátási egységek közül 

legfeljebb 100 millió darab törlését az e 

rendelet szerinti megfelelés szempontjából 

együttesen figyelembe vehetik. 

(1) E rendelet II. melléklete felsorolja 

azokat a tagállamokat, amelyek a 

2003/87/EK irányelv 3. cikkének a) pontja 

értelmében vett, az európai uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszerben 

nyilvántartott kibocsátási egységek közül 

legfeljebb 50 millió darab törlését az e 

rendelet szerinti megfelelés szempontjából 

együttesen figyelembe vehetik. 

Or. en 

Indokolás 

ITRE amendment 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.6.2017 A8-0208/63 

Módosítás  63 

Eleonora Evi 

az EFDD 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 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. cikk 

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 

törölve 

(1) Annyiban, amennyiben a tagállam 

kibocsátása egy adott évben nagyobb az 

éves kibocsátási jogosultságánál, a(z) 

[...LULUCF...] rendelet 2. cikkében 

meghatározott „kiirtott erdőterület”, 

„erdősített terület”, „gazdálkodás alatt 

álló szántóterület” és „gazdálkodás alatt 

álló gyepterület” elszámolási kategóriák 

együtteséhez tartozó nettó összelnyelések 

és nettó összkibocsátások összegével 

megegyező mennyiség a tagállamnak az e 

rendelet 9. cikke szerinti megfelelése 

szempontjából figyelembe vehető, ha: 

 

a) a 2021-től 2030-ig tartó időszak 

összes éve vonatkozásában figyelembe vett 

mennyiségek összege nem nagyobb a 

tagállam vonatkozásában a III. 

mellékletben megadott értéknél; 

 

b) a mennyiség a(z) [...LULUCF...] 

rendelet 4. cikke alapján a tagállam által 
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teljesítendő követelményekhez képest 

többletet képez; 

c) a tagállam a(z) [...LULUCF...] 

rendelet alapján nem vett át több nettó 

elnyelést más tagállamoktól, mint 

amennyit átadott; és 

 

d) a tagállam teljesítette a(z) 

[...LULUCF...] rendelet követelményeit. 

 

(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. 

 

Or. en 

Indokolás 

Elfogadása esetén az egész szöveg kiigazítandó. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.6.2017 A8-0208/64 

Módosítás  64 

Eleonora Evi 

az EFDD 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 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 2027. és a 2032. évben ha egy 

tagállam felülvizsgált üvegházhatásúgáz-

kibocsátása az időszak bármely évében – e 

cikk (2) bekezdésének, valamint az 5–7. 

cikkben meghatározott rugalmassági 

mechanizmusok alkalmazása után – 

nagyobb az éves kibocsátási 

jogosultságánál: 

(1) Ha egy tagállam éves felülvizsgált 

üvegházhatásúgáz-kibocsátása az időszak 

bármely évében – e cikk (2) bekezdésének, 

valamint az 5. és 6. cikkben meghatározott 

rugalmassági mechanizmusok alkalmazása 

után – nagyobb az éves kibocsátási 

jogosultságánál,  akkor a következő 

intézkedések alkalmazandók: 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.6.2017 A8-0208/65 

Módosítás  65 

Eleonora Evi 

az EFDD 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 

10 cikk – 2 bekezdés  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az e rendelet IV. mellékletben 

felsorolt tagállamok 2021. évi kibocsátási 

jogosultságát meg kell növelni az ugyanott 

megadott mennyiséggel. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.6.2017 A8-0208/66 

Módosítás  66 

Eleonora Evi 

az EFDD 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 

III melléklet – 1 alcím  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A KIIRTOTT ERDŐTERÜLETEKHEZ, 

AZ ERDŐSÍTETT TERÜLETEKHEZ, A 

GAZDÁLKODÁS ALATT ÁLLÓ 

SZÁNTÓTERÜLETEKHEZ ÉS A 

GAZDÁLKODÁS ALATT ÁLLÓ 

GYEPTERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

NETTÓ ÖSSZELNYELÉS, AMELYET A 

TAGÁLLAMOK A 7. CIKKNEK 

MEGFELELŐEN A 2021–2030 

KÖZÖTTI DŐSZAKBAN A 

MEGFELELÉS SZEMPONTJÁBÓL 

FIGYELEMBE VEHETNEK 

 

törölve 

Or. en 

 

 


