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Módosítás 1
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
A bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás az egyetlen széles hatókörű és 
bizonyítható technológia, amely jelenleg 
rendelkezésre áll ahhoz, hogy az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
villamosenergia-termelés érdekében szén-
dioxidot vonjunk el az üzemanyagból;

A. mivel a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás egy azon széles hatókörű és 
bizonyítható technológiák közül, amelyek
jelenleg rendelkezésre állnak ahhoz, hogy 
a szén-dioxid-kibocsátás ne kerüljön a 
légkörbe, amelyhez sajnos jelentős 
mennyiségre van szükség az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó villamos 
energiából, amelynek előállítását segíteni 
hivatott; 

Or. en

Módosítás 2
Yves Cochet
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás az egyetlen széles hatókörű és 
bizonyítható technológia, amely jelenleg 
rendelkezésre áll ahhoz, hogy az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó
villamosenergia-termelés érdekében szén-
dioxidot vonjunk el az üzemanyagból;

A. mivel a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás bizonytalan technológia a szén-
dioxid üzemanyagból való kivonására;

Or. en

Módosítás 3
Vicky Ford
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Véleménytervezet
A bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás az egyetlen széles hatókörű és 
bizonyítható technológia, amely jelenleg 
rendelkezésre áll ahhoz, hogy az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
villamosenergia-termelés érdekében szén-
dioxidot vonjunk el az üzemanyagból;

A. mivel a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás az egyetlen széles hatókörű és 
bizonyítható technológia, amely jelenleg 
rendelkezésre áll ahhoz, hogy az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
villamosenergia-termelés érdekében szén-
dioxidot vonjunk el a fosszilis 
üzemanyagok égéséből;

Or. en

Módosítás 4
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
B bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a villamosenergia-iparban a 
fosszilis tüzelőanyagoknak léteznek 
alternatívái, számos ipari ágazatban – mint 
például a vegy-, az acél-, a finomító- és 
cementiparban – jelentős
kibocsátáscsökkentést csak szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás révén lehet elérni;

B. mivel a villamosenergia-iparban a 
fosszilis tüzelőanyagoknak léteznek 
alternatívái, számos ipari ágazatban – mint 
például a vegy-, az acél-, a finomító- és 
cementiparban – kibocsátáscsökkentést 
csak a tiszta technológia tenné lehetővé.
Ezzel szemben a szén-dioxid-leválasztás és 
-tárolás olyan technológia, amelynek célja 
csupán a meglévő kibocsátási szint 
kezelése, nem pedig annak csökkentése;

Or. en

Módosítás 5
Yves Cochet
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
B bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a villamosenergia-iparban a 
fosszilis tüzelőanyagoknak léteznek 
alternatívái, számos ipari ágazatban – mint 
például a vegy-, az acél-, a finomító- és 
cementiparban – jelentős 
kibocsátáscsökkentést csak szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás révén lehet elérni;

B. mivel a villamosenergia-iparban a 
fosszilis tüzelőanyagoknak több életképes 
alternatívája létezik, miközben számos 
ipari ágazatban – mint például a vegy-, az 
acél-, a finomító- és cementiparban –
jelentős kibocsátáscsökkentést csak 
jelentős energiahatékonysági intézkedések 
révén lehet elérni; mivel az ezen ipari 
ágazatok által előállított szén-dioxidot 
villamos energia, vegyi termékek vagy 
közlekedési célú üzemanyagok 
előállítására fel lehet használni (szén-
dioxid-leválasztás hasznosítása – CCU);

Or. en

Módosítás 6
Fiona Hall

Véleménytervezet
B bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a villamosenergia-iparban a 
fosszilis tüzelőanyagoknak léteznek 
alternatívái, számos ipari ágazatban – mint 
például a vegy-, az acél-, a finomító- és 
cementiparban – jelentős 
kibocsátáscsökkentést csak szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás révén lehet elérni;

B. mivel a villamosenergia-iparban a 
fosszilis tüzelőanyagoknak léteznek 
alternatívái, számos ipari ágazatban – mint 
például a vegy-, az acél-, a finomító- és 
cementiparban – jelentős 
kibocsátáscsökkentést csak szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás révén lehet elérni; 
ezért az ipari szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás fejlesztése prioritást jelent;

Or. en

Módosítás 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
B a bekezdés (új)



PE516.964v01-00 6/33 AM\1002265HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

Ba. figyelembe véve, hogy mivel a szén 
továbbra is nélkülözhetetlen az uniós 
gazdaság számára, európai jövőjének
stabil fejlesztési stratégián kell alapulnia; 
mivel az EU 2030 utáni energetikai 
kosara számára kihívás. hogy lehetőséget 
adjon a folyamatos gazdasági 
növekedésre, egyidejűleg megőrizve a 
tagállamok energiabiztonságát és az új 
energetikai technológiák, köztük a 
széntechnológia gyors fejlődését. 

Or. pl

Módosítás 8
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
B a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem terén elfogadott politikák nem 
fejtették ki az elvárt hatást, és sok esetben 
az ipar az EU-ból történő kivonulását és a 
villamosenergia-árak emelkedését 
eredményezték, hozzájárulva ezzel az 
európai gazdaság versenyképességének 
romlásához és az európai lakosság 
elszegényedéséhez;

Or. ro

Módosítás 9
Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
B a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a szén-dioxid-leválasztás 
szélesebb körű elterjedése még tovább 
fogja növelni az energiaárakat, és –
amennyiben ez a technológia globálisan
nem kerül bevezetésre – még 
versenyképtelenebbé teszi az európai 
ipart;

Or. lv

Módosítás 10
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
B b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem csak akkor lesz sikeres, ha 
világszerte konkrét intézkedéseket 
alkalmaznak;

Or. ro

Módosítás 11
Yves Cochet
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy saját, szénalapú 
energiaellátásukat igény szerint aknázzák 
ki, így járulva hozzá az energiaellátás 
változatosságához és biztonságához;

1. elismeri, hogy a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás többlet energiaigényt 
eredményez, azaz növelni fogja (11–40%-
kal) az erőművekből származó szén-dioxid 
leválasztására, sűrítésére, szállítására és 
eltemetésére történő energiafelhasználást; 
ezért úgy véli, hogy a szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás nem fogja lehetővé 
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tenni a tagállamok számára, hogy a 
követelmények szerint csökkentsék a 
szénalapú energiaellátástól való 
függésüket, hozzájárulva az energiaellátás 
biztonságához; meggyőződése, hogy a 
kibocsátáscsökkentés az általános 
energiafogyasztás csökkentésén és a 
megújuló energiaforrásokra való gyors 
átálláson keresztül valósul meg;

Or. en

Módosítás 12
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy saját, szénalapú 
energiaellátásukat igény szerint aknázzák 
ki, így járulva hozzá az energiaellátás 
változatosságához és biztonságához;

1. úgy véli, hogy a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy kiaknázzák saját, szénalapú 
energiaellátásukat, azzal, hogy ez kifogást 
szolgáltat a fosszilis tüzelőanyagokon 
alapuló szennyező tevékenységek 
zavartalan folytatására;

Or. en

Módosítás 13
Edit Herczog

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy saját, szénalapú 
energiaellátásukat igény szerint aknázzák 
ki, így járulva hozzá az energiaellátás 
változatosságához és biztonságához;

1. úgy véli, hogy a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy szénalapú energiaellátásukat 
igény szerint aknázzák ki, így járulva 
hozzá az energiaellátás változatosságához 
és biztonságához; rámutat azonban arra, 
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hogy az energiaszektorban a fosszilis 
tüzelőanyagok felhasználásában 
jelentkező minden növekedésnek a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás kiterjedt 
alkalmazásával kell együtt járnia;

Or. en

Módosítás 14
Gaston Franco

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy saját, szénalapú 
energiaellátásukat igény szerint aknázzák 
ki, így járulva hozzá az energiaellátás 
változatosságához és biztonságához;

1. úgy véli, hogy a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy saját, szénalapú 
energiaellátásukat igény szerint aknázzák 
ki, ezáltal hozzájáruljanak az 
energiaellátás változatosságához és 
biztonságához, egyidejűleg ipari 
munkahelyeket őrizzenek meg és új, 
szakképesítést igénylő munkahelyeket 
teremtsenek az Unióban;

Or. fr

Módosítás 15
Alejo Vidal-Quadras

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy saját, szénalapú 
energiaellátásukat igény szerint aknázzák 
ki, így járulva hozzá az energiaellátás 
változatosságához és biztonságához;

1. úgy véli, hogy a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy saját, szénalapú 
energiaellátásukat igény szerint aknázzák 
ki, így járulva hozzá az energiaellátás 
változatosságához és biztonságához és az 
üvegházhatást okozó gázok 
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kibocsátásának csökkentéséhez;

Or. en

Módosítás 16
Fiona Hall, Kent Johansson

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy saját, szénalapú 
energiaellátásukat igény szerint aknázzák 
ki, így járulva hozzá az energiaellátás 
változatosságához és biztonságához;

1. úgy véli, hogy a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás lehetővé teheti a tagállamok 
számára, hogy saját, szénalapú 
energiaellátásukat igény szerint aknázzák 
ki, így járulva hozzá az energiaellátás 
változatosságához és biztonságához;

Or. en

Módosítás 17
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hozzanak széles 
hatókörű intézkedéseket a nemzetközi 
együttműködés ösztönzése és az 
éghajlatváltozás hatását mérséklő 
technológiák alkalmazásának 
előmozdítása érdekében, a bővülő 
gazdaságok olyan fejlődési alternatívák 
irányába terelése érdekében, beleértve az 
alacsonyabb széndioxid kibocsátású szén-
dioxid-leválasztást és -tárolást;

Or. ro
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Módosítás 18
Alejo Vidal-Quadras

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy az elkövetkező 
évtizedekben továbbra is a fosszilis 
tüzelőanyagok fogják kitenni az ki az 
energiafelhasználás legnagyobb részét (az 
IEA szerint 2030-ban 75%-ot), ami 
értékes kiaknázandó technológiává teszi a 
szén-dioxid-leválasztást és -tárolást;

Or. en

Módosítás 19
Alejo Vidal-Quadras

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. kiemeli, hogy az IEA 2012. évi 
„Energiatechnológiai perspektívák” című 
dokumentuma rámutat arra, hogy ha a
szén-dioxid-leválasztás és –tárolás nem 
elérhető, további 40%-kal fog nőni a 
villamos energia terén az ahhoz szükséges
többlet beruházási szükséglet, hogy a 
globális hőmérséklet legfeljebb 2 fokkal 
emelkedjen;

Or. en

Módosítás 20
Yves Cochet
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy ha egy hosszú távú 
energiastratégiában nem szerepel a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás, az súlyosan 
veszélyeztetni fogja az éghajlatváltozás 
kezelésére irányuló nemzeti, uniós és 
globális erőfeszítéseket;

2. megjegyzi, hogy ha egy hosszú távú 
energiastratégiában szerepel a szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás, az súlyosan 
veszélyeztetheti az éghajlatváltozás 
kezelésére irányuló nemzeti, uniós és 
globális erőfeszítéseket azzal, hogy 
fenntartja a fosszilis tüzelőanyagokon 
alapuló gazdaságot, noha az olcsó 
olajárak csúcspontja már a múlté, 
valamint azzal, hogy eltérít az olyan 
lépésektől, amelyeket semmilyen 
körülmények között sem bánhatunk meg, 
azaz a megújuló energiaforrásoktól, az 
energiahatékonysági intézkedésektől és az 
általános energiafogyasztás 
csökkentésétől;

Or. en

Módosítás 21
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy ha egy hosszú távú
energiastratégiában nem szerepel a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás, az súlyosan 
veszélyeztetni fogja az éghajlatváltozás 
kezelésére irányuló nemzeti, uniós és 
globális erőfeszítéseket;

2. megjegyzi, hogy a szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás bevezetése súlyosan 
veszélyeztetheti az éghajlatváltozás 
kezelésére irányuló nemzeti, uniós és 
globális erőfeszítéseket

Or. en

Módosítás 22
Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy ha egy hosszú távú 
energiastratégiában nem szerepel a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás, az súlyosan 
veszélyeztetni fogja az éghajlatváltozás 
kezelésére irányuló nemzeti, uniós és 
globális erőfeszítéseket;

2. megjegyzi, hogy ha egy hosszú távú 
energiastratégiában nem szerepel a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás, az egyrészről
súlyosan veszélyeztetni fogja az 
éghajlatváltozás kezelésére irányuló 
nemzeti, uniós és globális erőfeszítéseket, 
másrészről pedig versenyképes szinten 
tartja az energiaárakat;

Or. lv

Módosítás 23
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. meggyőződése, hogy a szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás vonatkozó 
valamennyi politikát és stratégiát 
kizárólag annak a környezetre, az európai 
ipar stabilitására, az Európai Unió 
területén lévő munkahelyekre, valamint a 
lakossági és ipari célú, elviselhető 
energiaárakra kifejtett kedvező hatása 
szilárd bizonyítéka alapján lehet 
meghatározni;

Or. ro

Módosítás 24
Yves Cochet
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatban kötelezően elérendő uniós 

3. úgy véli, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatban kötelezően elérendő uniós 
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célok károsították a szén-dioxid-
leválasztásba és -tárolásba történő 
beruházásokat, ezért az EUMSZ 194. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
felszólít az Unió 2030-ra kitűzött 
energetikai céljai tekintetében egy 
technológiasemleges megközelítés 
alkalmazására annak érdekében, hogy 
egyenlő feltételek és tényleges verseny 
alakuljon ki a különböző, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású energiatechnológiák 
között;

célok összhangban állnak az EUMSZ 194. 
cikkével, amely támogatja az 
energiahatékonyságot és az 
energiamegtakarításokat, valamint az 
energia új és megújuló formáinak 
fejlesztését, amelynek tükröződnie kell az 
Unió 2030-ra kitűzött energetikai 
célkitűzéseinek három ambiciózus 
céljában;

Or. en

Módosítás 25
Fiona Hall, Kent Johansson

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatban kötelezően elérendő uniós 
célok károsították a szén-dioxid-
leválasztásba és -tárolásba történő 
beruházásokat, ezért az EUMSZ 194. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
felszólít az Unió 2030-ra kitűzött 
energetikai céljai tekintetében egy 
technológiasemleges megközelítés 
alkalmazására annak érdekében, hogy 
egyenlő feltételek és tényleges verseny 
alakuljon ki a különböző, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású energiatechnológiák 
között;

3. úgy véli, hogy az új alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiákat nem 
egymás versenytársainak, hanem 
kiegészítőinek kell tekinteni Európa 
hosszú távú szén-dioxid-mentesítési 
céljainak elérése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy mind a megújuló 
energiaforrások, mind pedig a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás fontos 
szerepet tölt be az EU jövőbeli 
energiafelhasználásában; ezért az 
EUMSZ 194. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban felszólít, hogy mind a 
megújuló energiaforrások, mind pedig a 
szén-dioxid-leválasztás és -tárolás 
tekintetében legyenek célzott 
mechanizmusok az energetikai és 
éghajlatváltozással kapcsolatos uniós 
szakpolitikákra vonatkozó, elkövetkező 
2030-as csomagban a befektetési 
biztonság annak érdekében történő 
garantálására, hogy egyenlő feltételek és 
tisztességes verseny alakuljon ki a 
különböző, alacsony szén-dioxid-
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kibocsátású energiatechnológiák között;

Or. en

Módosítás 26
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatban kötelezően elérendő uniós 
célok károsították a szén-dioxid-
leválasztásba és -tárolásba történő 
beruházásokat, ezért az EUMSZ 194. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
felszólít az Unió 2030-ra kitűzött 
energetikai céljai tekintetében egy 
technológiasemleges megközelítés 
alkalmazására annak érdekében, hogy 
egyenlő feltételek és tényleges verseny 
alakuljon ki a különböző, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású energiatechnológiák 
között;

3. úgy véli, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatban kötelezően elérendő uniós 
célok károsították a szén-dioxid-
leválasztásba és -tárolásba történő 
beruházásokat, és felszólít a szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás technológiájával 
kapcsolatban tervezett beruházások 
felülvizsgálatára, előnyben részesítve a 
helyettesítő szén-dioxid-megkötési és 
kibocsátáscsökkentési technológiákat;

Or. en

Módosítás 27
Laurence J.A.J. Stassen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatban kötelezően elérendő uniós 
célok károsították a szén-dioxid-
leválasztásba és -tárolásba történő 
beruházásokat, ezért az EUMSZ 194. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
felszólít az Unió 2030-ra kitűzött 

3. úgy véli, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatban kötelezően elérendő uniós 
célok károsították a szén-dioxid-
leválasztásba és -tárolásba történő 
beruházásokat;
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energetikai céljai tekintetében egy 
technológiasemleges megközelítés 
alkalmazására annak érdekében, hogy 
egyenlő feltételek és tényleges verseny 
alakuljon ki a különböző, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású energiatechnológiák 
között;

Or. nl

Módosítás 28
Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatban kötelezően elérendő uniós 
célok károsították a szén-dioxid-
leválasztásba és -tárolásba történő 
beruházásokat, ezért az EUMSZ 194. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
felszólít az Unió 2030-ra kitűzött 
energetikai céljai tekintetében egy 
technológiasemleges megközelítés 
alkalmazására annak érdekében, hogy 
egyenlő feltételek és tényleges verseny 
alakuljon ki a különböző, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású energiatechnológiák 
között;

3. úgy véli, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatban kötelezően elérendő uniós 
célok károsították a szén-dioxid-
leválasztásba és -tárolásba történő 
beruházásokat, ezért az EUMSZ 194. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
felszólít az Unió 2030-ra kitűzött 
energetikai céljai tekintetében egy 
technológiasemleges megközelítés 
alkalmazására annak érdekében, hogy 
egyenlő feltételek és tényleges verseny 
alakuljon ki a különböző, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású energiatechnológiák 
között; megjegyzi, hogy ezeknek a 
technológiáknak versenyképesnek kell 
lenniük és alacsonyabb energiaköltségek 
formájában a fogyasztók számára is 
előnyöket kell biztosítaniuk;

Or. lv

Módosítás 29
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az induló projektek 
támogatása, a tanulságok levonása és a 
tudás megosztása előfeltétele a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás támogatására 
irányuló hosszabb távú intézkedések 
részletes kialakításának, amellett hogy a 
szén-dioxid-leválasztás és -tárolás 
alkalmazási költségeinek csökkenését fogja 
eredményezni; felszólít ezért az iparágak, 
többek között az innovatív kkv-k és 
intézmények közötti folyamatos 
nemzetközi együttműködésre, hogy 
biztosítani lehessen a legjobb gyakorlatok 
alkalmazását;

4. úgy véli, hogy az induló projektek 
támogatása, a tanulságok levonása és a 
tudás megosztása előfeltétele a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás támogatására 
irányuló hosszabb távú intézkedések 
részletes kialakításának, amellett hogy a 
szén-dioxid-leválasztás és -tárolás 
alkalmazási költségeinek csökkenését fogja 
eredményezni; felszólít ezért az iparágak, 
többek között az innovatív kkv-k és 
intézmények közötti folyamatos 
nemzetközi együttműködésre, hogy 
biztosítani lehessen a legjobb gyakorlatok 
alkalmazását; meggyőződése, hogy e célból 
elkerülhetetlen a projekttámogatás 
eszközeinek uniós szintű megerősítése 
annak érdekében, hogy valós ösztönzőként 
működhessenek az üzleti szféra 
tudományos központokkal való 
együttműködése terén.

Or. pl

Módosítás 30
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az induló projektek 
támogatása, a tanulságok levonása és a 
tudás megosztása előfeltétele a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás támogatására 
irányuló hosszabb távú intézkedések 
részletes kialakításának, amellett hogy a 
szén-dioxid-leválasztás és -tárolás
alkalmazási költségeinek csökkenését 
fogja eredményezni; felszólít ezért az 
iparágak, többek között az innovatív kkv-k 
és intézmények közötti folyamatos 
nemzetközi együttműködésre, hogy 

4. úgy véli, hogy az induló projektek 
támogatása, a tanulságok levonása és a 
tudás megosztása szükséges lépés a 
kibocsátáscsökkentés és a tiszta 
technológiák támogatására irányuló 
hosszabb távú intézkedések részletes 
értékeléséhez, ami alkalmazási költségeik
csökkenését eredményezte; felszólít ezért 
az iparágak, többek között az innovatív 
kkv-k és intézmények közötti folyamatos 
nemzetközi együttműködésre, hogy 
biztosítani lehessen a legjobb gyakorlatok 
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biztosítani lehessen a legjobb gyakorlatok 
alkalmazását;

alkalmazását;

Or. en

Módosítás 31
Edit Herczog

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az induló projektek 
támogatása, a tanulságok levonása és a 
tudás megosztása előfeltétele a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás támogatására 
irányuló hosszabb távú intézkedések 
részletes kialakításának, amellett hogy a 
szén-dioxid-leválasztás és -tárolás 
alkalmazási költségeinek csökkenését fogja 
eredményezni; felszólít ezért az iparágak, 
többek között az innovatív kkv-k és 
intézmények közötti folyamatos 
nemzetközi együttműködésre, hogy 
biztosítani lehessen a legjobb gyakorlatok 
alkalmazását;

4. úgy véli, hogy az induló projektek 
támogatása, a tanulságok levonása és a 
tudás megosztása előfeltétele a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás támogatására 
irányuló hosszabb távú intézkedések 
részletes kialakításának, amellett hogy a 
szén-dioxid-leválasztás és -tárolás 
alkalmazási költségeinek csökkenését fogja 
eredményezni; felszólít ezért az iparágak, 
többek között az innovatív kkv-k és 
intézmények közötti folyamatos 
nemzetközi együttműködésre, hogy 
biztosítani lehessen a legjobb gyakorlatok 
alkalmazását; ugyanakkor emlékeztet a 
K+F különböző szakaszainak és az új 
technológiák piaci bevezetésének 
kihívásaira;

Or. en

Módosítás 32
Yves Cochet
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az induló projektek 
támogatása, a tanulságok levonása és a 

4. úgy véli, hogy az induló projektek 
támogatása, a tanulságok levonása és a 
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tudás megosztása előfeltétele a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás támogatására 
irányuló hosszabb távú intézkedések 
részletes kialakításának, amellett hogy a 
szén-dioxid-leválasztás és -tárolás 
alkalmazási költségeinek csökkenését fogja 
eredményezni; felszólít ezért az iparágak, 
többek között az innovatív kkv-k és 
intézmények közötti folyamatos 
nemzetközi együttműködésre, hogy 
biztosítani lehessen a legjobb gyakorlatok 
alkalmazását;

tudás megosztása előfeltétele a szén-
dioxid-leválasztás és –tárolás, illetve a 
szén-dioxid-leválasztás hasznosításának
támogatására irányuló hosszabb távú 
intézkedések részletes kialakításának, 
amellett hogy a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás, illetve a szén-dioxid-leválasztás 
hasznosítása alkalmazási költségeinek 
csökkenését eredményezheti; felszólít ezért 
az iparágak, többek között az innovatív 
kkv-k és intézmények közötti folyamatos 
nemzetközi együttműködésre, hogy 
biztosítani lehessen a legjobb gyakorlatok 
alkalmazását;

Or. en

Módosítás 33
Gaston Franco

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. szorgalmazza az Egyesült Államokkal 
és Kanadával a szorosabb, a szaktudás és 
a legjobb gyakorlatok cseréjének 
formájában megvalósuló együttműködést, 
figyelemmel a tiszta energiáról szóló 
kétoldalú kanadai-amerikai párbeszéd 
keretében a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás területén végzett tevékenységekre;

Or. fr

Módosítás 34
Yves Cochet
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot és a 5. felszólítja a Bizottságot és a 
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tagállamokat, hogy vizsgálják meg a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás alkalmazása 
előtt álló fő akadályokat, azaz az 
engedélyek és támogatások odaítélését, a 
szén-dioxid-leválasztással és -tárolással 
kapcsolatos készségbázis kialakítását, a 
hatékony leválasztás, szállítás és tárolás 
technológiáinak kifejlesztését és 
tesztelését;

tagállamokat, hogy tartózkodjanak a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás minden 
közvetlen és közvetett állami 
támogatásától, mivel ez a technológia túl 
későn fog érkezni – ha egyáltalán 
elérkezik – és nem fogják olyan 
kereskedelmi léptékben alkalmazni, ami 
időben megakadályozná a veszélyes 
éghajlatváltozást;

Or. en

Módosítás 35
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vizsgálják meg a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás alkalmazása 
előtt álló fő akadályokat, azaz az 
engedélyek és támogatások odaítélését, a 
szén-dioxid-leválasztással és -tárolással 
kapcsolatos készségbázis kialakítását, a 
hatékony leválasztás, szállítás és tárolás
technológiáinak kifejlesztését és 
tesztelését;

5. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vizsgálják meg a 
hatékony szén-dioxid-leválasztás, -
kibocsátáscsökkentés és -átalakítás 
alternatív technológiáinak kifejlesztését és 
tesztelését;

Or. en

Módosítás 36
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vizsgálják meg a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás alkalmazása 

5. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vizsgálják meg a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás alkalmazása 
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előtt álló fő akadályokat, azaz az 
engedélyek és támogatások odaítélését, a 
szén-dioxid-leválasztással és -tárolással 
kapcsolatos készségbázis kialakítását, a 
hatékony leválasztás, szállítás és tárolás 
technológiáinak kifejlesztését és 
tesztelését;

előtt álló fő akadályokat, azaz az 
engedélyek és támogatások odaítélését, a 
szén-dioxid-leválasztással és -tárolással 
kapcsolatos készségbázis kialakítását, a 
hatékony leválasztás, szállítás és tárolás 
technológiáinak kifejlesztését és 
tesztelését; meggyőződése, hogy 
támogatást kell nyújtani a szén-dioxidot 
felhasználó kereskedelmi technológiák 
fejlesztésére, amely a jövőben erőteljes 
piaci ösztönzővé válhat a szén-dioxid 
leválasztó és tároló berendezésekbe 
történő beruházások számára.

Or. pl

Módosítás 37
Edit Herczog

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vizsgálják meg a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás alkalmazása 
előtt álló fő akadályokat, azaz az 
engedélyek és támogatások odaítélését, a 
szén-dioxid-leválasztással és -tárolással 
kapcsolatos készségbázis kialakítását, a 
hatékony leválasztás, szállítás és tárolás 
technológiáinak kifejlesztését és 
tesztelését;

5. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vizsgálják meg a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás alkalmazása 
előtt álló fő szabályozási, pénzügyi és 
társadalmi akadályokat, azaz az 
engedélyek és támogatások odaítélését, a 
szén-dioxid-leválasztással és -tárolással 
kapcsolatos készségbázis kialakítását, a 
hatékony leválasztás, szállítás és tárolás 
technológiáinak kifejlesztését és 
tesztelését, és hangsúlyozza, hogy jobban 
kell kommunikálni e technológia 
használatát;

Or. en

Módosítás 38
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az ösztönzőknek és a 
szakpolitikai intézkedéseknek mind a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás 
demonstrációjára szolgáló, mind további 
hosszabb távú operatív projektekre kell 
irányulniuk és nagyobb biztonságot kell 
nyújtaniuk a magánberuházások 
számára; úgy véli továbbá, hogy az 
ösztönzőket és az intézkedéseket 
hatékonyan kell elosztani mind a 
villamosenergia-termelő ágazaton és a 
szén-dioxid-leválasztáson és -tároláson 
belül, mind az ipari termelési 
folyamatokon belül;

6. úgy véli, hogy az ösztönzőknek és a 
szakpolitikai intézkedéseknek mind a szén-
dioxid-megkötés demonstrációjára 
szolgáló, mind további hosszabb távú 
operatív projektekre kell irányulniuk, 
amelyek előmozdítják a fosszilis 
tüzelőanyagok használatát, és folytatják 
ezen ágazat nagymértékű támogatásának 
hagyományát;

Or. en

Módosítás 39
Yves Cochet
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az ösztönzőknek és a 
szakpolitikai intézkedéseknek mind a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás 
demonstrációjára szolgáló, mind további 
hosszabb távú operatív projektekre kell 
irányulniuk és nagyobb biztonságot kell 
nyújtaniuk a magánberuházások 
számára; úgy véli továbbá, hogy az 
ösztönzőket és az intézkedéseket 
hatékonyan kell elosztani mind a 
villamosenergia-termelő ágazaton és a 
szén-dioxid-leválasztáson és -tároláson 
belül, mind az ipari termelési 
folyamatokon belül;

6. úgy véli, hogy a szakpolitikai 
intézkedések, amelyek a szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás, illetve a szén-
dioxid-leválasztás hasznosításának 
demonstrációjára irányulnak, nem 
téríthetik el az erőforrásokat a megújuló 
energiától, az energiahatékonysági 
intézkedésektől és az általános 
energiafogyasztás csökkentésétől;

Or. en
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Módosítás 40
Christian Ehler

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. meggyőződése, hogy a szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás gazdasági 
életképessége és környezeti 
fenntarthatósága érdekében a szén-
dioxid-leválasztási és -tárolási 
demonstrációs projekteknek a telephelyi
szén-dioxid-leválasztási hasznosítási 
stratégiákat kell kidolgozniuk egy zárt 
szén-dioxid-ciklus megvalósítására, és 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a megfelelő technológiai területen 
mozdítsák elő a kutatási és technológiai 
fejlesztési tevékenységeket; 

Or. en

Módosítás 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy az alacsony szén-dioxid-
ár, amely az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszeren keresztül és az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszernek az új 
belépők részére fenntartott tartalékán 
(NER300) keresztül értékesített 
kibocsátási egységekből származó további 
bevételek révén alakult ki, a szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás területén nem 
szolgáltatott vonzó gazdasági érveket korai
hosszú távú magánszférabeli 
beruházásokhoz;

7. úgy véli, hogy a tervezett demonstrációs 
projektek (NER300) tartalék 
felszanálásával történő támogatásának 
feltételezett módszerei nem szolgáltattak 
vonzó gazdasági érveket a hosszú távú 
magánszférabeli beruházásokhoz; e 
technológiák tőkeszükséglete, és 
mindenekelőtt működési költségeinek 
mértéke továbbra is túl magas;

Or. pl
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Módosítás 42
Romana Jordan

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy az alacsony szén-dioxid-
ár, amely az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszeren keresztül és az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszernek az új 
belépők részére fenntartott tartalékán 
(NER300) keresztül értékesített kibocsátási 
egységekből származó további bevételek 
révén alakult ki, a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás területén nem szolgáltatott 
vonzó gazdasági érveket korai hosszú távú 
magánszférabeli beruházásokhoz;

7. úgy véli, hogy a kibocsátáskereskedelmi 
rendszeren belüli alacsony szén-dioxid-ár, 
amely az energiaágazat kiterjedt 
támogatása, a gazdasági válság és az 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszernek 
az új belépők részére fenntartott tartalékán 
(NER300) keresztül értékesített kibocsátási 
egységekből származó további bevételek 
révén alakult ki, a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás területén nem szolgáltatott 
vonzó gazdasági érveket korai hosszú távú 
magánszférabeli beruházásokhoz;

Or. sl

Módosítás 43
Fiona Hall, Kent Johansson

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy az alacsony szén-dioxid-
ár, amely az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszeren keresztül és az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszernek az új 
belépők részére fenntartott tartalékán 
(NER300) keresztül értékesített kibocsátási 
egységekből származó további bevételek 
révén alakult ki, a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás területén nem szolgáltatott 
vonzó gazdasági érveket korai hosszú távú 
magánszférabeli beruházásokhoz;

7. úgy véli, hogy az alacsony szén-dioxid-
ár, amely az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszeren keresztül és az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszernek az új 
belépők részére fenntartott tartalékán 
(NER300) keresztül értékesített kibocsátási 
egységekből származó további bevételek 
révén alakult ki, a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás területén nem szolgáltatott 
vonzó gazdasági érveket korai hosszú távú 
magánszférabeli beruházásokhoz; 
szorgalmazza ezért a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
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strukturális reformjáról való sürgős 
megállapodást;

Or. en

Módosítás 44
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy az alacsony szén-dioxid-
ár, amely az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszeren keresztül és az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszernek az új 
belépők részére fenntartott tartalékán 
(NER300) keresztül értékesített kibocsátási 
egységekből származó további bevételek 
révén alakult ki, a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás területén nem szolgáltatott 
vonzó gazdasági érveket korai hosszú távú 
magánszférabeli beruházásokhoz;

7. kiemeli, hogy az alacsony szén-dioxid-
ár, amely az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszeren keresztül és az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszernek az új 
belépők részére fenntartott tartalékán 
(NER300) keresztül értékesített kibocsátási 
egységekből származó további bevételek 
révén alakult ki, a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás területén nem szolgáltatott 
vonzó gazdasági érveket korai hosszú távú 
magánszférabeli beruházásokhoz;

Or. en

Módosítás 45
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. miközben a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hosszú távú strukturális 
reformjáról szóló vita folytatódik, 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek javaslatot kiegészítő 
szakpolitikai intézkedésekre, amelyek 
2020-ra kialakítják a szén-dioxid-
leválasztásra és -tárolásra irányuló első 
operatív projekteket az EU-ban;

8. miközben a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hosszú távú strukturális 
reformjáról szóló vita folytatódik, 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek javaslatot kiegészítő 
szakpolitikai intézkedésekre a fenntartható 
és környezetileg biztonságos 
kibocsátáscsökkentési technológiák 
előmozdítása érdekében;

Or. en
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Módosítás 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. miközben a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hosszú távú strukturális 
reformjáról szóló vita folytatódik, 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek javaslatot kiegészítő 
szakpolitikai intézkedésekre, amelyek 
2020-ra kialakítják a szén-dioxid-
leválasztásra és -tárolásra irányuló első 
operatív projekteket az EU-ban;

8. a kibocsátáskereskedelmi rendszer 
hosszú távú strukturális reformjáról szóló 
vita ellenére felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek javaslatot 
egyéb, célzott szakpolitikai intézkedésekre, 
amelyek 2020-ra biztosítják az EU-ban a 
szén-dioxid-leválasztásra és -tárolásra 
irányuló első operatív projektek szükséges 
pénzügyi hátterét;

Or. pl

Módosítás 47
Yves Cochet
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. miközben a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hosszú távú strukturális 
reformjáról szóló vita folytatódik, 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek javaslatot kiegészítő 
szakpolitikai intézkedésekre, amelyek 
2020-ra kialakítják a szén-dioxid-
leválasztásra és -tárolásra irányuló első 
operatív projekteket az EU-ban;

8. miközben a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hosszú távú strukturális 
reformjáról szóló vita folytatódik, javasolja 
azoknak a tagállamoknak, amelyek szén-
dioxid-leválasztási és –tárolási projekteket 
akarnak fejleszteni a területükön, hogy 
terjesszenek elő kiegészítő szakpolitikai 
intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 48
Edit Herczog
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Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. miközben a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hosszú távú strukturális 
reformjáról szóló vita folytatódik, 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek javaslatot kiegészítő 
szakpolitikai intézkedésekre, amelyek 
2020-ra kialakítják a szén-dioxid-
leválasztásra és -tárolásra irányuló első 
operatív projekteket az EU-ban;

8. miközben a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hosszú távú strukturális 
reformjáról szóló vita folytatódik, 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek javaslatot kiegészítő 
szakpolitikai intézkedésekre és egy 
rugalmasabb pénzügyi modellre, amelyek 
2020-ra kialakítják a szén-dioxid-
leválasztásra és -tárolásra irányuló első 
operatív projekteket az EU-ban;

Or. en

Módosítás 49
Laurence J.A.J. Stassen

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. úgy véli, hogy a szén-dioxid-
leválasztásra és -tárolásra irányuló 
európai ipari kezdeményezésen és a 
Horizont 2020 keretprogramon keresztül 
többek között folytatni kell az uniós 
támogatást;

9. úgy véli, hogy nem szabad uniós 
támogatást nyújtani;

Or. nl

Módosítás 50
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. úgy véli, hogy a szén-dioxid-
leválasztásra és -tárolásra irányuló 
európai ipari kezdeményezésen és a 
Horizont 2020 keretprogramon keresztül 

9. úgy véli, hogy a piacot torzító veszélyes 
támogatások elkerülése érdekében csak az 
új biztonságos és tiszta technológiák 
kifejlesztésére irányuló kutatás és 
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többek között folytatni kell az uniós 
támogatást;

fejlesztés uniós támogatását szabad 
folytatni;

Or. en

Módosítás 51
Yves Cochet
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. úgy véli, hogy a szén-dioxid-
leválasztásra és -tárolásra irányuló 
európai ipari kezdeményezésen és a 
Horizont 2020 keretprogramon keresztül 
többek között folytatni kell az uniós 
támogatást;

9. úgy véli, hogy többek között kibocsátási 
előírásokon keresztül kell folytatni az 
uniós támogatást, és nem a Horizont 2020 
keretprogramon keresztül;

Or. en

Módosítás 52
Yves Cochet
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák a szén-
dioxid-leválasztással és -tárolással
kapcsolatos tudatosság növelését, és úgy 
véli, hogy a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás szélesebb körű megértése alapvető 
fontosságú a nyilvános elfogadottság és 
ezáltal a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás 
megvalósítása szempontjából;

10. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák az 
energiafogyasztás csökkentésével 
kapcsolatos tudatosságot, és úgy véli, hogy 
a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás 
szélesebb körű megértése nem 
szükségszerűen változtatja meg a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás 
elfogadottságát a lakosság körében;

Or. en

Módosítás 53
Vittorio Prodi
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Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák a szén-
dioxid-leválasztással és -tárolással 
kapcsolatos tudatosság növelését, és úgy 
véli, hogy a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás szélesebb körű megértése alapvető 
fontosságú a nyilvános elfogadottság és
ezáltal a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás megvalósítása szempontjából;

10. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák a szén-
dioxid-megkötési és kibocsátáscsökkentési 
technológiákkal kapcsolatos tudatosságot, 
és úgy véli, hogy a különböző technológiai 
lehetőségek és azok előnyeinek szélesebb 
körű megértése alapvető fontosságú az EU 
2020 céljainak megvalósítása 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 54
Alejo Vidal-Quadras

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák a szén-
dioxid-leválasztással és -tárolással 
kapcsolatos tudatosság növelését, és úgy 
véli, hogy a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás szélesebb körű megértése alapvető 
fontosságú a nyilvános elfogadottság és 
ezáltal a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás 
megvalósítása szempontjából;

10. kiemeli, hogy az Eurobarométer 
felmérése szerint az európai lakosság 
nagy része továbbra sem ismeri a szén-
dioxid-leválasztást és -tárolást, viszont 
akik tájékozottak, azok nagyobb 
valószínűséggel támogatják azt; felszólítja 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
fokozzák a szén-dioxid-leválasztással és -
tárolással kapcsolatos tudatosságot, és úgy 
véli, hogy a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás szélesebb körű megértése alapvető 
fontosságú a nyilvános elfogadottság és 
ezáltal a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás 
megvalósítása szempontjából;

Or. en

Módosítás 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. meggyőződése, hogy az e 
technológiákról kialakult társadalmi képet 
döntően meg kell változtatni, és el kell 
érni a szén-dioxid szárazföldi tárolásának 
társadalmi elfogadottságát, még azelőtt, 
hogy a szén-dioxid-leválasztást és -tárolást 
kötelezővé tennék; meggyőződése, hogy a 
Bizottságnak uniós tájékoztató programot 
kell indítani a szén-dioxid-leválasztás és a 
tárolás legfontosabb témáival 
kapcsolatban, különös tekintettel a 
szállítási infrastruktúrára és a földalatti 
tárolás folyamatára

Or. pl

Módosítás 56
Yves Cochet
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. aggodalmát fejezi ki, hogy a Londoni 
Jegyzőkönyv 6. cikke akadályozni fogja a 
szén-dioxid-leválasztásból és -tárolásból 
keletkező hulladékok határon átnyúló 
szállítását és következésképpen korlátozza 
potenciálját az azonosítható 
tárolóhelyekkel nem rendelkező 
tagállamokban; felszólítja ezért a szerződő 
feleket, hogy találjanak megoldást, 
például ratifikálják a 6. cikk 2009-es 
módosítását annak biztosítása érdekében, 
hogy az ne váljon a szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás megvalósításának 
akadályává;

törölve
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Or. en

Módosítás 57
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. aggodalmát fejezi ki, hogy a Londoni 
Jegyzőkönyv 6. cikke akadályozni fogja a 
szén-dioxid-leválasztásból és -tárolásból 
keletkező hulladékok határon átnyúló 
szállítását és következésképpen korlátozza 
potenciálját az azonosítható 
tárolóhelyekkel nem rendelkező 
tagállamokban; felszólítja ezért a szerződő 
feleket, hogy találjanak megoldást, 
például ratifikálják a 6. cikk 2009-es 
módosítását annak biztosítása érdekében, 
hogy az ne váljon a szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás megvalósításának 
akadályává;

törölve

Or. en

Módosítás 58
Vicky Ford

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. felkéri a Bizottságot, hogy készítsen 
elemzést és nyújtson be jelentést a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás azon 
szintjéről, amelyet bizonyos kiemelt 
határidőkig, például 2030-ig be kell 
vezetni annak érdekében, hogy a szén-
dioxid-leválasztás és tárolás jelentős 
mértékben hozzájáruljon a 2050-es 
kibocsátáscsökkentési célokhoz;
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Or. en

Módosítás 59
Romana Jordan

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. úgy véli, hogy a fenntartható fejlődés 
alapelveinek megfelelően a szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás mellett a szén-
dioxid felhasználásával kapcsolatos 
kutatást és innovációt is támogatni kell;

Or. sl

Módosítás 60
Vicky Ford

Véleménytervezet
11 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11b. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy kibocsátási, 
technológiai és költség-előrejelzések 
felhasználásával mélyebben megértsék a 
szén-dioxid-leválasztás és -tárolás 
lehetőségeit az ipari alkalmazásokban, 
hogy az ipari szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás kiemelt helyet kapjon a rövid és 
középtávú politikai döntésekben;

Or. en

Módosítás 61
Vicky Ford

Véleménytervezet
11 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

11c. elismeri, hogy a tervezés tagállami 
hatáskörbe tartozik, és felhívja a 
Bizottságot, a tagállamokat és a helyi 
önkormányzatokat, hogy átfogóbban és 
következetesebben térképezzék fel a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás lehetőségeit 
a magas kibocsátású ipari telephelyeken, 
ami jelentősen segíteni fogja az 
infrastrukturális és tárolási döntéseket; 
úgy véli, hogy ezek a telephelyek 
csomópontot alkothatnak, és előnyt 
kovácsolhatnak a közös infrastruktúra 
lehetőségeiből;
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