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Módosítás 21
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a versenyképtelen szénbányák bezárását
elősegítő állami támogatásról

a versenyképtelen szénbányák
versenyképessé válását elősegítő állami 
támogatásról

Or.en

Módosítás 22
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatott széntermelésnek a teljes 
energiamixhez való csekély hozzájárulása
nem indokolja többé e támogatások 
fenntartását az uniós szintű energiaellátás 
biztosítása céljából.

(2) A támogatott széntermelésnek a teljes 
energiamixhez való hozzájárulása 
indokolja e támogatások fenntartását az 
uniós szintű energiaellátás biztosítása 
céljából, amennyiben ez egyéb eszközökkel 
nem garantálható.

Or.en

Módosítás 23
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azok az uniós politikák, amelyek a 
megújuló és alacsony széntartalmú 
fosszilis tüzelőanyagoknak 
energiatermelés céljára való 
felhasználását ösztönzik, nem indokolják 
a versenyképtelen szénbányák korlátlan 
támogatását. Tehát nem lehet 
határozatlan ideig meghosszabbítani az 
1407/2002/EK rendelet által engedélyezett 
támogatási kategóriákat.

törölve

Or.en

Módosítás 24
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3 a) Mivel az EU alig rendelkezik 
helyben lévő energiaforrással, a megújuló 
üzemanyagok és az alacsony széntartalmú 
fosszilis üzemanyagok villamos energia 
termelése céljából történő 
felhasználásának előmozdítására irányuló 
uniós politikák indokolttá teszik a 
szénbányák támogatását. Az 
1407/2002/EK rendelet által engedélyezett 
támogatási kategóriákat nem lehet 
határozatlan ideig fenntartani. A szén 
által okozott szennyezés hatásainak 
csökkentését célzó állami támogatásokat 
mindenképpen fenn kell tartani. A 
támogatások eltörlése nem vonatkozik 
továbbá azokra a bányákra, amelyek tíz 
éves időszak elteltével versenyképesek 
tudnak maradni, és környezetvédelmi célú 
műszaki beruházásaikhoz állami pénzügyi 
támogatásra szorulnak.
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Or.en

Módosítás 25
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az általános állami támogatási 
szabályok sérelme nélkül, lehetővé kell 
tenni a tagállamok számára, hogy az 
említett bányabezárások társadalmi és 
regionális következményeinek enyhítésére 
szolgáló intézkedéseket hozzanak, vagyis a 
tevékenységek leépítésére rendezett módon 
kerüljön sor visszavonhatatlan 
bányabezárási terv és/vagy a rendkívüli 
költségek – elsősorban az örökölt 
kötelezettségek – finanszírozása keretében.

(5) Az általános állami támogatási 
szabályok sérelme nélkül, lehetővé kell 
tenni a tagállamok számára, hogy az 
említett bányák lehetséges bezárásának
társadalmi és regionális 
következményeinek enyhítésére szolgáló 
intézkedéseket hozzanak, vagyis a 
tevékenységek leépítésére rendezett módon 
kerüljön sor visszavonhatatlan 
bányabezárási terv és/vagy a rendkívüli 
költségek – elsősorban az örökölt 
kötelezettségek – finanszírozása keretében.

Or.en

Módosítás 26
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az európai bányászati régiók a 
támogatási lehetőségeket a szerkezetváltás 
tartóssá tételére használhatják fel; az 
aktív munkaerő-politikai intézkedések 
fedezésére szolgáló állami támogatásokat 
a belső piaccal összeegyeztethetőnek kell 
tekinteni, mivel arra szolgálnak, hogy a 
szénkitermelés beszüntetésének 
következményeit szociális szempontból 
enyhítsék.
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Or.de

Módosítás 27
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A szénbányászathoz nyújtott 
támogatás kedvezőtlen környezeti 
hatásainak enyhítése érdekében az adott 
tagállamnak megfelelő intézkedési tervet 
kell benyújtania például az 
energiahatékonyságra, a megújuló 
energiára vagy a szén-dioxid-leválasztásra 
és –tárolásra vonatkozóan.

törölve

Or.fr

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat célja, hogy kísérő intézkedéseket biztosítson a versenyképtelen 
szénbányák bezárásához. A környezetvédelmi megjegyzések beillesztése ellentétes ezzel a 
logikával, mivel az érintett bányák rövid távon szüntetik be tevékenységüket.

Módosítás 28
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A szénbányászathoz nyújtott támogatás 
kedvezőtlen környezeti hatásainak 
enyhítése érdekében az adott tagállamnak 
megfelelő intézkedési tervet kell 
benyújtania például az 
energiahatékonyságra, a megújuló 
energiára vagy a szén-dioxid-leválasztásra 
és –tárolásra vonatkozóan.

(8) A szénbányászathoz és a 
szénimporthoz nyújtott támogatás 
kedvezőtlen környezeti hatásainak 
enyhítése érdekében az adott tagállamnak 
megfelelő intézkedési tervet kell 
benyújtania például az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára vonatkozóan.

Or.en
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Módosítás 29
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A széntermelés minimumszintje és 
egyéb, különösen a megújuló 
energiaforrások felhasználásának 
előmozdítását célzó intézkedések 
hozzájárulnak majd az elsődleges 
energiaforrások kvótájának 
fenntartásához, ami lehetővé teszi majd az 
energiabiztonság jelentős megerősítését az 
Unióban. Ezenfelül a helyben lévő 
elsődleges energiaforrások kvótája segíti 
majd a környezetvédelmi célok 
előmozdítását a fenntartható fejlődés 
viszonylatában. Tekintettel arra, hogy 
Európában abból a célból helyezik 
előtérbe a helyben lévő energiaforrásokat, 
hogy ellensúlyozzák a kontinens határain 
kívüli energiaforrásoktól való jelentős 
mértékű függését, megfontolandó volna a 
helyben lévő energiaforrások – melyek 
számos tagállamban kizárólag a szenet 
jelentik – nem fosszilis energiaforrásokkal 
való kiegészítése. 

Or.en

Módosítás 30
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Összhangban a „szennyező fizet” 



PE450.663v01-00 8/17 AM\833952HU.doc

HU

elvvel és tekintettel a külső költségek 
internalizálásának szükségességére, a 
vállalatokat kötelezni kell a tevékenységük 
által okozott rövid és hosszú távú 
környezeti károk orvoslására.

Or.en

Módosítás 31
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Európai Bizottságnak feladata 
végrehajtása során biztosítania kell, hogy a 
verseny általános feltételei 
megteremtődnek, fennmaradnak és 
teljesülnek. Különös tekintettel a 
villamosenergia-piacra, a széniparnak 
nyújtott támogatás nem lehet olyan jellegű, 
hogy az befolyásolja a villamosenergia-
termelőket a primer energiaellátás 
forrásainak megválasztásában.
Következésképpen, a szén árában és 
mennyiségében a szerződő felek a 
világpiacon uralkodó feltételek tükrében 
szabadon állapodnak meg.

(10) A Bizottságnak feladata végrehajtása 
során biztosítania kell, hogy a verseny 
általános feltételei megteremtődnek, 
fennmaradnak és teljesülnek. Különös 
tekintettel a villamosenergia-piacra, a 
széniparnak nyújtott támogatás nem lehet 
olyan jellegű, hogy az befolyásolja a 
villamosenergia-termelőket a primer 
energiaellátás forrásainak 
megválasztásában. Következésképpen, a 
szén árában és mennyiségében a szerződő 
felek a világpiacon uralkodó feltételek 
tükrében szabadon állapodnak meg. Az 
uniós hatóságoknak minden esetben, és a 
szociális és környezeti dömping elkerülése 
érdekében, biztosítaniuk kell, hogy a 
harmadik országokban kitermelt és az 
Unióban forgalmazott szén 
kibányászására olyan szociális és 
környezeti szabványoknak megfelelően 
kerüljön sor, amelyek egyenértékűek az 
Unió bányáiban megköveteltekkel.

Or.en
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Módosítás 32
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „aktív munkaerő-politikai 
intézkedések”: az érintett munkavállalók 
számára a munkakeresés elősegítése, a 
munkaügyi tanácsadás, személyre szabott 
képzési és továbbképzési intézkedések, a 
megszerzett tapasztalat tanúsítása, a 
vállalkozásösztönzés vagy a 
vállalkozásalapítás támogatása 
formájában nyújtott segítség, például 
munkakeresési támogatás, mobilitási 
támogatás vagy az élethosszig tartó 
tanulás formáiban és továbbképzési 
intézkedésekben részt vevő személyeknek 
nyújtott támogatás, továbbá olyan 
intézkedések, amelyek különösen a 
hátrányos helyzetű vagy idősebb 
munkavállalók számára lehetővé teszik a 
munkaerőpiacon való megmaradást vagy 
az arra való visszatérést.

Or.de

Módosítás 33
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatás kizárólag a 
villamosenergia-termeléshez szükséges 
szénnel, a hő- és villamosenergia kapcsolt 
termelésével, a koksz termelésével, és az 
acéliparban működő nagyolvasztók 
tüzelőanyag-ellátásával kapcsolatos 
költségeket fedezi, amennyiben ennek 

(2) A támogatás a villamosenergia-
termeléshez szükséges szénnel, a hő- és
villamos energia kapcsolt termelésével, a 
koksz termelésével, és az acéliparban 
működő nagyolvasztók tüzelőanyag-
ellátásával kapcsolatos, valamint a szén 
elégetéséből származó szennyezőanyag-



PE450.663v01-00 10/17 AM\833952HU.doc

HU

használatára az Unión belül kerül sor. kibocsátás csökkentését szolgáló 
kutatásokhoz, illetve az ilyen célú 
technológiákba való beruházásokhoz 
köthető költségeket fedezi, amennyiben 
ennek használatára az Unión belül kerül 
sor.

Or.en

Módosítás 34
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett termelési egységek 
működésének egy olyan bezárási terv 
részét kell képeznie, amelynek végrehatási 
határideje 2014. október 1-jénél nem 
későbbi;

a) az érintett termelési egységek 
működésének egy olyan bezárási terv 
részét kell képeznie, amelynek végrehatási 
határideje 2020. október 1-jénél nem 
későbbi;

Or.en

Indokolás

Nem javasolt a támogatás 2020 előtti eltörlése, mivel a jelenlegi gazdasági válság 
összefüggésében az csak további társadalmi feszültségeket okozna.

Módosítás 35
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett termelési egységek 
működésének egy olyan bezárási terv 
részét kell képeznie, amelynek végrehatási 
határideje 2014. október 1-jénél nem 

a) az érintett termelési egységek 
működésének egy olyan bezárási terv 
részét kell képeznie, amelynek végrehatási 
határideje 2020. december 31-énél nem 
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későbbi; későbbi;

Or.en

Módosítás 36
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio 
Masip Hidalgo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett termelési egységeket a 
bezárási tervnek megfelelően véglegesen 
be kell zárni;

b) az érintett termelési egységeket –
amennyiben nem váltak versenyképessé, 
és feltéve, hogy további működtetésük 
nem szükséges az Unió 
energiaszükségletének fedezéséhez – a 
bezárási tervnek megfelelően véglegesen 
be kell zárni;

Or.en

Módosítás 37
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) csak olyan termelési egységek 
vonatkozásában nyújtható támogatás, 
amelyek 2009. december 31-én üzemben 
voltak;

e) csak olyan termelési egységek 
vonatkozásában nyújtható támogatás, 
amelyek 2008. december 31-én üzemben 
voltak;

Or.en

Módosítás 38
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a tagállamok által egy konkrét 
vállalkozás számára nyújtott üzembezárási 
támogatás teljes összegének csökkenő 
tendenciát kell mutatnia oly módon, hogy 
az egymást követő tizenöt havi időszakok 
közötti csökkenés nem lehet kevesebb a 
bezárási terv kezdeti tizenöt havi 
időszakában biztosított támogatás 33
százalékánál;

f) a tagállamok által egy konkrét 
vállalkozás számára nyújtott üzembezárási 
támogatás teljes összegének csökkenő 
tendenciát kell mutatnia oly módon, hogy 
az egymást követő tizenöt havi időszakok 
közötti csökkenés nem lehet kevesebb a 
bezárási terv kezdeti tizenöt havi 
időszakában biztosított támogatás 16
százalékánál;

Or.en

Módosítás 39
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a tagállamok által egy konkrét 
vállalkozás számára nyújtott üzembezárási 
támogatás teljes összegének csökkenő 
tendenciát kell mutatnia oly módon, hogy 
az egymást követő tizenöt havi időszakok 
közötti csökkenés nem lehet kevesebb a 
bezárási terv kezdeti tizenöt havi 
időszakában biztosított támogatás 33
százalékánál;

f) a tagállamok által egy konkrét 
vállalkozás számára nyújtott üzembezárási 
támogatás teljes összegének csökkenő 
tendenciát kell mutatnia oly módon, hogy 
az egymást követő tizenöt havi időszakok 
közötti csökkenés nem lehet kevesebb a 
bezárási terv kezdeti tizenöt havi 
időszakában biztosított támogatás 25
százalékánál;

Or.en

Módosítás 40
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a tagállamok által egy konkrét f) a tagállamok által egy konkrét 
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vállalkozás számára nyújtott üzembezárási 
támogatás teljes összegének csökkenő 
tendenciát kell mutatnia oly módon, hogy 
az egymást követő tizenöt havi időszakok 
közötti csökkenés nem lehet kevesebb a 
bezárási terv kezdeti tizenöt havi 
időszakában biztosított támogatás 33 
százalékánál;

vállalkozás számára nyújtott üzembezárási 
támogatás teljes összegének csökkenő 
tendenciát kell mutatnia. E 
támogatáscsökkentés nem alkalmazandó 
azokra a bányákra, amelyek ezen időszak 
alatt versenyképessé váltak, és amelyek 
csak a szén szennyező hatásának 
csökkentését célzó állami beruházásokat 
igényelnek;

Or.en

Módosítás 41
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tagállamok által a szénipar számára 
nyújtott üzembezárási támogatás teljes 
összege a 2010-et követő évek egyikében 
sem haladhatja meg az 1407/2002/EK 
rendelet 4. és 5. cikkének megfelelően a 
tagállamok által nyújtott és a Bizottság 
által engedélyezett 2010. évi támogatás 
összegét;

g) a tagállamok által a szénipar számára 
nyújtott üzembezárási támogatás teljes 
összege a 2011-et követő évek egyikében 
sem haladhatja meg az 1407/2002/EK 
rendelet 4. és 5. cikkének megfelelően a 
tagállamok által nyújtott és a Bizottság 
által engedélyezett 2010. évi támogatás 
összegét;

Or.en

Módosítás 42
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a tagállamnak be kell nyújtania egy 
tervet a szén felhasználásából adódó 
kedvezőtlen környezeti hatások enyhítése 
érdekében – például az 
energiahatékonyság, a megújuló energia 
vagy a szén-dioxid-leválasztás és –tárolás 
terén – megteendő intézkedésekről. A 107. 

törölve
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cikk (1) bekezdése értelmében állami 
támogatásnak minősülő intézkedéseknek e 
tervbe történő belefoglalása nem érinti az 
EUMSz. 108. cikkének (3) bekezdése által 
ezen intézkedések tekintetében a 
tagállamok számára megszabott 
tájékoztatási és szüneteltetési 
kötelezettséget, valamint az említett 
intézkedések belső piaccal való 
összeegyeztethetőségét.

Or.en

Módosítás 43
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a tagállamnak be kell nyújtania egy 
tervet a szén felhasználásából adódó 
kedvezőtlen környezeti hatások enyhítése 
érdekében – például az 
energiahatékonyság, a megújuló energia 
vagy a szén-dioxid-leválasztás és –tárolás 
terén – megteendő intézkedésekről. A 107. 
cikk (1) bekezdése értelmében állami 
támogatásnak minősülő intézkedéseknek e 
tervbe történő belefoglalása nem érinti az 
EUMSz. 108. cikkének (3) bekezdése által 
ezen intézkedések tekintetében a 
tagállamok számára megszabott 
tájékoztatási és szüneteltetési 
kötelezettséget, valamint az említett 
intézkedések belső piaccal való 
összeegyeztethetőségét.

törölve

Or.fr

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat célja, hogy kísérő intézkedéseket biztosítson a versenyképtelen 
szénbányák bezárásához. A környezetvédelmi megjegyzések beillesztése ellentétes ezzel a 
logikával, mivel az érintett bányák rövid távon szüntetik be tevékenységüket.
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Módosítás 44
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a tagállamnak be kell nyújtania egy 
tervet a szén felhasználásából adódó 
kedvezőtlen környezeti hatások enyhítése 
érdekében – például az 
energiahatékonyság, a megújuló energia
vagy a szén-dioxid-leválasztás és –tárolás 
terén – megteendő intézkedésekről. A 107. 
cikk (1) bekezdése értelmében állami 
támogatásnak minősülő intézkedéseknek e 
tervbe történő belefoglalása nem érinti az 
EUMSz. 108. cikkének (3) bekezdése által 
ezen intézkedések tekintetében a 
tagállamok számára megszabott 
tájékoztatási és szüneteltetési 
kötelezettséget, valamint az említett 
intézkedések belső piaccal való 
összeegyeztethetőségét.

h) a tagállamnak be kell nyújtania egy 
tervet a szén felhasználásából adódó 
kedvezőtlen környezeti hatások enyhítése 
érdekében – például az energiahatékonyság
és a megújuló energia vonatkozásában. A 
107. cikk (1) bekezdése értelmében állami 
támogatásnak minősülő intézkedéseknek e 
tervbe történő belefoglalása nem érinti az 
EUMSz. 108. cikkének (3) bekezdése által 
ezen intézkedések tekintetében a 
tagállamok számára megszabott 
tájékoztatási és szüneteltetési 
kötelezettséget, valamint az említett 
intézkedések belső piaccal való 
összeegyeztethetőségét.

Or.en

Módosítás 45
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerint 
támogatásban részesült termelési 
egységeket nem zárják be a Bizottság által 
engedélyezett üzembezárási tervben 
meghatározott időpontig, az érintett 
tagállamnak az üzembezárási terv által 
lefedett teljes időszak vonatkozásában 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerint 
támogatásban részesült termelési 
egységeket nem zárják be a Bizottság által 
engedélyezett üzembezárási tervben 
meghatározott időpontig, azok nem váltak 
versenyképessé, és további működtetésük 
nem szükséges az adott állam 



PE450.663v01-00 16/17 AM\833952HU.doc

HU

vissza kell fizettetnie a nyújtott támogatást. energiaönállósága szempontjából, az
érintett tagállamnak az üzembezárási terv 
által lefedett teljes időszak vonatkozásában 
vissza kell fizettetnie a nyújtott támogatást.

Or.en

Módosítás 46
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A széntermeléssel kapcsolatosan 
tevékenységet most vagy korábban végző 
vállalkozásoknak a széntermelő egységek 
bezárásából származott vagy származó, a 
folyó termeléshez nem kapcsolódó 
költségek fedezésére nyújtott állami 
támogatás a belső piaccal 
összeegyeztethetőnek tekinthető, 
amennyiben a kifizetett összeg nem haladja 
meg az ilyen jellegű költségeket. Ez a 
támogatás a következők fedezésére 
használható:

(1) A széntermeléssel kapcsolatosan 
tevékenységet most vagy korábban végző 
vállalkozásoknak a széntermelő egységek 
bezárásából vagy e vállalkozások a bezárás 
társadalmi következményeinek 
enyhítéséhez való, aktív munkaerő-piaci 
politikák révén történő hozzájárulásából
származott vagy származó, a folyó 
termeléshez nem kapcsolódó költségek 
fedezésére nyújtott állami támogatás a 
belső piaccal összeegyeztethetőnek 
tekinthető, amennyiben a kifizetett összeg 
nem haladja meg az ilyen jellegű 
költségeket. Ez a támogatás a következők 
fedezésére használható:

Or.en

Módosítás 47
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az aktív munkaerő-politikai 
intézkedések és szociális tervek költségei

Or.de
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Módosítás 48
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alapból (EGAA) 
származó pénzeszközök nem számítanak 
bele a rendelet által engedélyezett 
támogatás maximális összegébe, és annak 
kiegészítéseként alkalmazhatók.

Or.en

Indokolás

Egy bánya bezárását elősegítő állami támogatás elnyerése nem érinti a tagállamoknak azt a 
jogát, hogy EGAA-támogatásra pályázzanak. Egy szénbánya bezárásának társadalmi és 
gazdasági hatásai túlmutatnak a bányászat kérdésén.

Módosítás 49
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) a bezárt terület biztosításával 
kapcsolatos költségek.

Or.en


