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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/312 

Módosítás  312 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Az energiaunió irányítása 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Minden tagállam 2019. január 1-

jéig, azt követően pedig minden tizedik 

évben integrált nemzeti energia- és 

éghajlat-politikai tervet nyújtanak be a 

Bizottságnak. A terv tartalmazza az I. 

melléklet (2) bekezdésében meghatározott 

elemeket. Az első terv a 2021-től 2030-ig 

tartó időszakot öleli fel. A következő tervek 

az előző terv által felölelt időszak végét 

közvetlenül követő tízéves időszakot ölelik 

fel. 

(1) Minden tagállam [e rendelet 

hatálybalépésének napjától] ... számított 

hat hónapon belül és az első terv esetében 

legkésőbb 2019. június 1-jéig, és a 

következő tervek esetében 2024. január 1-

jéig, majd azt követően pedig minden 

tizedik évben integrált nemzeti energia- és 

éghajlat-politikai tervet nyújt be a 

Bizottságnak. A terv tartalmazza az I. 

melléklet (2) bekezdésében meghatározott 

elemeket. Az első terv a 2021-től 2030-ig 

tartó időszakot öleli fel. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás javaslatot tesz az (1) bekezdés módosítására, miközben támogatja a bizottsági javaslat 

ITRE/ENVI által az 59. AM keretében elfogadott összes többi módosítását. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/313 

Módosítás  313 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Az energiaunió irányítása 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész  

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok 2020. január 1-jéig, 

azt követően pedig 10 évente elkészítik és 

jelentik a Bizottságnak az 50 éves 

kitekintéssel rendelkező hosszú távú 

kibocsátáscsökkentési stratégiáikat, hogy 

hozzájáruljanak a következőkhöz: 

(1) A tagállamok és az Unió részéről a 

Bizottság 2020. január 1-jéig, azt követően 

pedig tízévente elfogadják a 30 éves 

kitekintéssel rendelkező hosszú távú 

éghajlat- és energiapolitikai stratégiáikat, 

hogy hozzájáruljanak a következőkhöz: 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/314 

Módosítás  314 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Az energiaunió irányítása 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az Unió és tagállamai által az 

UNFCCC és a Párizsi Megállapodás 

alapján az emberi eredetű ÜHG-kibocsátás 

csökkentésére és nyelőnkénti eltávolítására 

vállalt kötelezettségek teljesítése; 

a) az Unió és tagállamai által az 

UNFCCC és a Párizsi Megállapodás 

alapján az emberi eredetű ÜHG-kibocsátás 

csökkentésére és nyelőnkénti eltávolítására 

vállalt kötelezettségek teljesítése 10 éves 

lépésekben; 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás megfelel az ITRE és ENVI bizottságok által elfogadott 123. módosításnak. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/315 

Módosítás  315 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Az energiaunió irányítása 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az ÜHG-kibocsátás hosszú távú 

csökkentésének és a fokozottabb 

nyelőnkénti eltávolításának a 

megvalósítása valamennyi ágazatban, 

összhangban azzal az uniós célkitűzéssel, 

hogy – az Éghajlatváltozási Kormányközi 

Testület szerint a fejlett országok mint 

csoport részéről szükséges 

kibocsátáscsökkentésekkel összefüggésben 

– az Unió a kibocsátását 2050-ig az 1990. 

évi szinthez képest költséghatékony 

módon 80–95 %-kal csökkenti. 

c) az ÜHG-kibocsátás hosszú távú 

csökkentésének és a fokozottabb 

nyelőnkénti eltávolításának a 

megvalósítása valamennyi ágazatban, 

összhangban azzal az uniós célkitűzéssel, 

hogy – az Éghajlatváltozási Kormányközi 

Testület szerint szükséges 

kibocsátáscsökkentésekkel összefüggésben 

– az Unió ÜHG-kibocsátását 

költséghatékony módon csökkenti, 

továbbá fenntartja és javítja, adott 

esetben, a nyelőnkénti eltávolítást a 

párizsi megállapodásban meghatározott 

hőmérsékleti célok elérése érdekében. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/316 

Módosítás  316 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Az energiaunió irányítása 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 c a) szénsemleges energiarendszer 

megvalósítása az Unióban. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/317 

Módosítás  317 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Az energiaunió irányítása 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész  

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A hosszú távú 

kibocsátáscsökkentési stratégiák 

következőkre terjednek ki: 

(2) A hosszú távú éghajlat- és 

energiapolitikai stratégiák a következőkre 

terjednek ki: 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/318 

Módosítás  318 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Az energiaunió irányítása 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az ÜHG-kibocsátás csökkentésének 

és a fokozottabb nyelőnkénti eltávolításnak 

az összesített értéke; 

a) az ÜHG-kibocsátás csökkentésének 

és a fokozottabb nyelőnkénti eltávolításnak 

az összesített értéke a párizsi 

megállapodással összhangban; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/319 

Módosítás  319 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Az energiaunió irányítása 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az ÜHG-kibocsátás csökkentése és 

a fokozottabb nyelőnkénti eltávolítás az 

egyes ágazatokban, beleértve a 

villamosenergia-ágazatot, az ipart, a 

közlekedést, az épületeket (lakóépületek és 

a harmadik ágazat épületei), a 

mezőgazdaságot és a földhasználatot, a 

földhasználat-megváltoztatást és az 

erdőgazdálkodást (LULUCF) is; 

b) a dekarbonizáció érdekében az 

ÜHG-kibocsátás csökkentése és a 

fokozottabb nyelőnkénti eltávolítás az 

egyes ágazatokban, beleértve a 

villamosenergia-ágazatot, az ipart, a 

közlekedést, a fűtési és hűtési ágazatot, 

valamint az épületeket (lakóépületek és a 

harmadik ágazat épületei), a 

mezőgazdaságot és a földhasználatot, a 

földhasználat-megváltoztatást és az 

erdőgazdálkodást (LULUCF) is; 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás megfelel az ITRE és ENVI bizottságok által elfogadott 123. módosításnak. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/320 

Módosítás  320 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Az energiaunió irányítása 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a várható haladás az alacsony 

ÜHG-kibocsátású gazdaság felé tartó 

átmenetben, beleértve a 

kibocsátásintenzitást, a bruttó hazai termék 

CO2-intenzitását és a kapcsolódó kutatási, 

fejlesztési és innovációs stratégiákat; 

c) a várható haladás az alacsony 

ÜHG-kibocsátású gazdaság felé tartó 

átmenetben, beleértve a 

kibocsátásintenzitást, a bruttó hazai termék 

CO2-intenzitását és a kapcsolódó hosszú-

távú beruházási, kutatási, fejlesztési és 

innovációs stratégiákat; 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás megfelel az ITRE és ENVI bizottságok által elfogadott 123. módosításnak. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/321 

Módosítás  321 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Az energiaunió irányítása 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) kapcsolatok más nemzeti hosszú 

távú tervezési tevékenységekkel. 

d) adott esetben kapcsolatok más 

nemzeti hosszú távú célkitűzésekkel, 

tervezési tevékenységekkel, valamint 

egyéb szakpolitikákkal, intézkedésekkel és 

beruházásokkal. 

Or. en 

 


