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RÖVID INDOKOLÁS

Az európai klímarendelet az uniós zöld megállapodás kulcsfontosságú jogalkotási eleme. A 
klímasemlegesség céljának elérése mellett az egész EU-ban ösztönöznie kell a növekedést és 
a foglalkoztatást.  Ugyanakkor a klímasemlegességre történő átállásnak méltányosnak és 
inkluzívnak kell lennie.

A mezőgazdasági ágazat stratégiai jelentőséggel bír az EU és a világ élelmezésbiztonsága 
szempontjából, de egyben ez az az ágazat, amely a leginkább ki van téve az éghajlatváltozás 
következményeinek. Ezért az uniós klímarendeletnek keretet kell teremtenie az érintett uniós 
intézmények és tagállamok számára ahhoz, hogy a Párizsi Megállapodás 2. cikke (1b) 
bekezdésének megfelelően oly módon könnyítsék meg az alkalmazkodást, a rezilienciát és az 
alacsony üvegházhatásúgáz-kibocsátást, hogy az ne veszélyeztesse az élelmiszer-termelést. A 
fenti cikk hangsúlyozza az éghajlat-politika és az élelmiszer-termelés olyan holisztikus 
megközelítésének szükségességét, amely foglalkozik az alkalmazkodással, a rezilienciával és 
az éghajlatváltozás mérséklésével.

Fontos mozgatórugónak kell tekinteni a mezőgazdasági és erdészeti ágazatot is, amely az a 
két ágazat, amely egyszerre szén-dioxid-kibocsátóként és szén-dioxid-elnyelőként is 
működik. Ezekben az ágazatokban jelentős kutatásra és fejlesztésre van szükség ahhoz, hogy 
teljes mértékben ki lehessen aknázni a technológiai innovációkban rejlő lehetőségeket. 
Kiterjedt kutatásra és fejlesztésre van szükség mind a növénytermesztés, mind az 
állattenyésztés terén, beleértve az új és ellenállóbb, több szén-dioxidot megkötő növények és 
fűfélék termesztését, valamint a biogáz és a biomassza hasznosítását. Javítani kell az 
üvegházhatást okozó gázok mérésére szolgáló eljárásokat. 

Az elnyelés vagy a negatív kibocsátás döntő jelentőségű. Jelenleg az elnyelést és a 
kibocsátáscsökkentést egyenlően kezelik a szén-dioxid-piacokon. A légkörből eltávolított 
szén tonnáját azonban a légkörbe ki nem bocsátott szén tonnájától eltérően kell árazni. Az 
elnyelés fejlesztésének ösztönzése érdekében a Bizottságnak meg kell vizsgálnia az elnyelés 
vagy a negatív kibocsátások elkülönített kereskedelmének lehetőségét az uniós és a globális 
szén-dioxid-piacokon. A negatív kibocsátások ilyen jellegű kereskedelme az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem jelentős finanszírozását eredményezheti.

Emellett elő kell mozdítani és láthatóvá kell tenni az éghajlati szempontból hatékony 
termelést az EU-ban, beleértve a mezőgazdaságot is. A harmadik fél általi tanúsítás 
pragmatikus megközelítést jelent egy nehéz kérdés tekintetében, és célja a szereplők – többek 
között a mezőgazdasági termelők és a szövetkezetek – által a fenntartható élelmiszer-termelés 
szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése érdekében tett további erőfeszítések elismerése 
lenne. Azt is biztosítaná, hogy valamennyi tagállam ugyanazokat a szabványokat alkalmazza. 

Számos olyan módosítás került benyújtásra, amelyek célja a rendelet jobbá tétele. E 
módosítások célja különösen:

• annak biztosítása, hogy a klímasemlegességi célt az Unió egésze és az egyes tagállamok 
számára külön-külön tűzzék ki az EU egésze ambícióinak fokozása érdekében;

• a „szakpolitikai koherencia elvének” kidolgozása a zöld megállapodásban előirányzott 
valamennyi kezdeményezésre vonatkozóan; • ezen elv szerint a klímasemlegesség 
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megvalósításának pályája tekintetében a rendeletben meghatározott megfontolásokat a zöld 
megállapodásban előirányzott valamennyi kezdeményezésre alkalmazni kell;

• annak biztosítása, hogy ugyanazokat a megfontolásokat vegyék figyelembe a szükséges 
uniós és nemzeti szintű intézkedések meghozatalakor, többek között a kibocsátáscsökkentés 
és -elnyelés kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó és azon kívüli szakpolitikai 
eszközök közötti megoszlásának meghatározásakor; 

• a Covid19-válság fényében a Bizottság kötelezése arra, hogy a klímasemlegességhez vezető 
út meghatározásakor figyelembe vegye az élelmezésbiztonságot és a megfizethetőséget;

• annak biztosítása, hogy az Unió és a tagállamok az élelmiszer-termelés veszélyeztetése 
nélkül segítsék elő a mezőgazdasági termelők alkalmazkodását az éghajlatváltozás káros 
hatásaihoz, mozdítsák elő az éghajlatváltozás hatásaival szembeni rezilienciát és az alacsony 
ÜHG-kibocsátással járó fejlesztéseket;

• annak biztosítása, hogy a Bizottság a 2040-re vonatkozó kötelező közbenső cél kitűzése 
szükségességének értékelését követően nyújtson be jogalkotási javaslatot, amelyben 
meghatározza a 2040-ig elérendő értékeket, valamint minden egyéb szükséges intézkedést;

• harmadik fél általi tanúsítás előírása annak érdekében, hogy az EU-ban közös szabvány 
álljon rendelkezésre az éghajlati szempontból hatékony termelésre vonatkozóan. A közös 
szabványok meghatározása egyben az olyan mezőgazdasági termelők és szövetkezetek 
jutalmazásának módja is, amelyek kevesebből többet tudnak termelni, ezáltal csökkentve a 
termékek éghajlati lábnyomát;

• a fosszilisenergia-alapú gazdaság alternatívái keresésének előírása. A bioalapú körforgásos 
gazdaság olyan megújuló anyagokat biztosít, amelyek helyettesíthetik a fosszilis 
nyersanyagokat;

Az előadó egy olyan módosítást is előterjesztett, amely arra kéri a Bizottságot, hogy 
jogalkotási javaslat, nem pedig egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén határozza meg a 
klímasemlegesség megvalósításának pályáját. Egy ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktus a 
rendelet alapvető elemeit érintené, amelyek mint ilyenek nem képezhetik felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus tárgyát. 

Az előadó úgy véli továbbá, hogy fontos megbízható üzleti ötleteket választani és 
ütemterveket kidolgozni az új piacokon való jelenlétre törekvő jövőbeli vállalkozókkal 
együttműködésben. Az induló vállalkozásokat támogató hálózatot kell létrehozni regionális 
szinten testreszabott képzések és tanácsadási szolgáltatások formájában.

Végezetül, tekintettel az időkorlátokra, az előadónak nem volt lehetősége arra, hogy más 
képviselőcsoportokkal vagy érdekelt felekkel együtt dolgozza ki a véleményt. Minden 
hozzászólást örömmel fogadunk, és a megegyezéses módosítások kidolgozásakor figyelembe 
vesszük azokat. 

MÓDOSÍTÁSOK
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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 új növekedési stratégiát 
határozott meg az EU számára, amelynek 
célja, hogy az EU-t modern, erőforrás-
hatékony és versenyképes gazdasággal 
rendelkező méltányos és virágzó 
társadalommá alakítsa át, ahol 2050-re 
megszűnik a nettó üvegházhatásúgáz-
kibocsátás, és a gazdaság növekedése nem 
erőforrásfüggő. A stratégia célja továbbá 
az EU természeti tőkéjének védelme, 
megőrzése és fejlesztése, valamint a 
polgárok egészségének és jóllétének 
védelme a környezettel kapcsolatos 
kockázatokkal és hatásokkal szemben. 
Ugyanakkor az átállásnak méltányosnak és 
inkluzívnak kell lennie, hogy a folyamatból 
senki ne maradjon ki.

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 új növekedési stratégiát 
határozott meg az EU számára, amelynek 
célja, hogy az EU-t modern, erőforrás-
hatékony és versenyképes gazdasággal 
rendelkező méltányos és virágzó 
társadalommá alakítsa át, ahol 2050-re 
megszűnik a nettó üvegházhatásúgáz-
kibocsátás, és a gazdaság növekedése nem 
erőforrásfüggő. Az európai klímarendelet 
az európai zöld megállapodás 
kulcsfontosságú jogi aktusa. A 
klímasemlegesség céljának elérése mellett 
ezért az egész EU-ban ösztönöznie kell a 
fenntartható növekedést és a 
foglalkoztatást. Az új növekedési stratégia 
célja továbbá az EU természeti tőkéjének 
védelme, megőrzése és fejlesztése, 
valamint a polgárok egészségének és 
jóllétének védelme a környezettel 
kapcsolatos kockázatokkal és hatásokkal 
szemben. Ugyanakkor az átállásnak 
méltányosnak és inkluzívnak kell lennie, 
hogy a folyamatból senki ne maradjon ki, 
különös figyelmet fordítva a vidéki, távoli 
és városi területekre.

__________________ __________________
19 A Bizottság közleménye – Az európai 
zöld megállapodás, COM(2019) 640 final, 
2019. december 11.

19 A Bizottság közleménye – Az európai 
zöld megállapodás, COM(2019) 640 final, 
2019. december 11.

Módosítás 2
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Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testület (a továbbiakban: IPCC) az 
iparosodás előtti szinthez képest mért 
1,5 °C-os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról 
szóló különjelentése20 szilárd tudományos 
alapot nyújt az éghajlatváltozás 
kezeléséhez, továbbá alátámasztja, hogy 
erőteljesebb éghajlat-politikai fellépésre 
van szükség. Megerősíti, hogy sürgősen 
csökkenteni kell az üvegházhatásúgáz-
kibocsátást, valamint hogy az 
éghajlatváltozásnak betudható 
hőmérséklet-emelkedés mértékét 1,5 °C-ra 
kell korlátozni, különösen annak 
érdekében, hogy csökkenjen a szélsőséges 
időjárási események valószínűsége. A 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
tudománypolitikai platform (a 
továbbiakban: IPBES) 2019-es globális 
értékelő jelentése21 szerint világszerte 
csökken a biológiai sokféleség, melynek 
harmadik legjelentősebb okozója az 
éghajlatváltozás22.

(2) Az Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testület (a továbbiakban: IPCC) az 
iparosodás előtti szinthez képest mért 
1,5 °C-os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról 
szóló különjelentése20 szilárd tudományos 
alapot nyújt az éghajlatváltozás 
kezeléséhez, továbbá alátámasztja, hogy 
erőteljesebb éghajlat-politikai fellépésre 
van szükség. Megerősíti, hogy sürgősen 
csökkenteni kell az üvegházhatásúgáz-
kibocsátást, valamint hogy az 
éghajlatváltozásnak betudható 
hőmérséklet-emelkedés mértékét 1,5 °C-ra 
kell korlátozni, különösen annak 
érdekében, hogy csökkenjen a szélsőséges 
időjárási események valószínűsége. A 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
tudománypolitikai platform (a 
továbbiakban: IPBES) 2019-es globális 
értékelő jelentése21kiemelte, hogy a 
természet fenntartható használata 
létfontosságú lesz az éghajlati rendszerbe 
való veszélyes antropogén beavatkozások 
hatásaihoz való alkalmazkodás és azok 
mérséklése érdekében, és a jelentés szerint 
világszerte csökkennek a biológiai 
sokféleség és az ökoszisztémák, aminek 
harmadik legjelentősebb okozója az 
éghajlatváltozás22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Az 1,5° C-os globális 
felmelegedés. Az IPCC az iparosodás előtti 
szinthez képest mért 1,5 °C-os globális 
hőmérséklet-emelkedés hatásairól és a 
kapcsolódó globális üvegházhatásúgáz-
kibocsátási pályákról szóló különjelentése, 
az éghajlatváltozás veszélyeire adott 
globális válasz megerősítésével, a 
fenntartható fejlődéssel és a szegénység 
felszámolására irányuló erőfeszítésekkel 

20 IPCC, 2018: Az 1,5° C-os globális 
felmelegedés. Az IPCC az iparosodás előtti 
szinthez képest mért 1,5 °C-os globális 
hőmérséklet-emelkedés hatásairól és a 
kapcsolódó globális üvegházhatásúgáz-
kibocsátási pályákról szóló különjelentése, 
az éghajlatváltozás veszélyeire adott 
globális válasz megerősítésével, a 
fenntartható fejlődéssel és a szegénység 
felszámolására irányuló erőfeszítésekkel 
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összefüggésben. [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
és T. Waterfield (szerk.)].

összefüggésben. [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
és T. Waterfield (szerk.)].

21 IPBES 2019: Globális értékelő jelentés a 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal kapcsolatban. 

21 IPBES 2019: Globális értékelő jelentés a 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal kapcsolatban.

22 Európai Környezetvédelmi Ügynökség: 
Európai környezet – helyzetkép és 
kilátások 2020-ban (Luxembourg: az 
Európai Unió Kiadóhivatala, 2019).

22 Európai Környezetvédelmi Ügynökség: 
Európai környezet – helyzetkép és 
kilátások 2020-ban (Luxembourg: az 
Európai Unió Kiadóhivatala, 2019).

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy hosszú távú célkitűzés 
rögzítése alapvető fontosságú a gazdasági 
és társadalmi átalakulás, a 
munkahelyteremtés, a növekedés és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési 
céljainak teljesítése, valamint az Egyesült 
Nemzetek Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye Feleinek Konferenciája 
21. ülését követően létrejött, az 
éghajlatváltozásról szóló 2015. évi Párizsi 
Megállapodásban (a továbbiakban: Párizsi 
Megállapodás) meghatározott hőmérsékleti 
cél felé való méltányos és költséghatékony 
elmozdulás szempontjából.

(3) Egy hosszú távú célkitűzés 
rögzítése alapvető fontosságú a gazdasági 
és társadalmi átalakulás, a munkahelyek 
megőrzése és a munkahelyteremtés, a 
növekedés és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlődési céljainak teljesítése, 
valamint az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye 
Feleinek Konferenciája 21. ülését követően 
létrejött, az éghajlatváltozásról szóló 2015. 
évi Párizsi Megállapodásban (a 
továbbiakban: Párizsi Megállapodás) 
meghatározott hőmérsékleti cél felé való 
méltányos és költséghatékony átmenet 
biztosítása szempontjából.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Párizsi Megállapodás azt a (4) A Párizsi Megállapodás azt a 
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hosszú távú célt tűzte ki, hogy az 
iparosodás előtti szinthez viszonyított 
globális hőmérséklet-emelkedés mértéke 
határozottan 2 °C alatt maradjon, törekedve 
arra, hogy 1,5 °C-ra korlátozódjon23. A 
megállapodás emellett kiemeli az 
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz 
való alkalmazkodás jelentőségét24, 
valamint annak fontosságát, hogy a 
finanszírozási források áramlása igazodjon 
az alacsony üvegházhatásúgáz-kibocsátásra 
és az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fejlesztésre irányuló 
folyamatokhoz25.

hosszú távú célt tűzte ki, hogy az 
iparosodás előtti szinthez viszonyított 
globális hőmérséklet-emelkedés mértéke 
határozottan 2 °C alatt maradjon, törekedve 
arra, hogy 1,5 °C-ra korlátozódjon23. A 
megállapodás emellett kiemeli az 
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz 
való alkalmazkodás jelentőségét24, az 
éghajlatváltozás hatásaival szembeni 
reziliencia és az alacsony ÜHG-
kibocsátással járó fejlesztések 
előmozdítását – beleértve a 
mezőgazdaságban az alkalmazkodást és 
mérséklést – oly módon, amely erősíti a 
rezilienciát, az uniós élelmiszertermelést 
és élelmiszer-biztonságot, valamint kiemeli 
annak fontosságát, hogy a finanszírozási 
források áramlása igazodjon az alacsony 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fejlesztésre irányuló 
folyamatokhoz25.

__________________ __________________
23 A Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja.

23 A Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja.

24 A Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja.

24 A Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja.

25 A Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja.

25 A Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Unió és a tagállamok éghajlat-
politikai fellépésének célja, hogy a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlődési menetrend összefüggésében és a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek 
megvalósítására törekedve megvédje az 
embereket, a bolygónkat, jóllétünket, 
boldogulásunkat, egészségünket, 
élelmiszerrendszereinket, valamint az 

(5) Az Unió és a tagállamok 
éghajlatpolitikai fellépésének célja, hogy a 
2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési menetrend 
összefüggésében és a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseinek megvalósítására törekedve 
megvédje az embereket, a bolygónkat, 
jóllétünket, boldogulásunkat, 
egészségünket, az Unió mezőgazdaságát és 
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ökoszisztémák és a biológiai sokféleség 
integritását az éghajlatváltozás jelentette 
kockázatokkal szemben, bolygónk 
tűrőképességének határain belül a lehető 
legjobb életszínvonalat érje el, valamint 
növelje az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni rezilienciát és csökkentse a 
társadalom éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottságát.

élelmiszerrendszerét, a vidéki területeket, 
az erdőgazdálkodást, valamint az 
ökoszisztémák és a biológiai sokféleség 
integritását az éghajlatváltozás jelentette 
kockázatokkal szemben, bolygónk 
tűrőképességének határain belül a lehető 
legjobb életszínvonalat érje el, valamint 
növelje az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni rezilienciát és csökkentse a 
társadalom éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottságát Megfelelő pénzügyi és 
műszaki támogatással az agrár- és 
erdészeti ágazat az uniós célkitűzések 
elérésére irányuló megoldás szerves részét 
képezi, különösen szénmegkötő képessége 
révén.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához valamennyi gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia. Tekintettel 
az energiatermelés és -fogyasztás 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra gyakorolt 
hatásának jelentőségére, a jól működő 
belső energiapiacon alapuló, fenntartható, 
megfizethető és biztonságos 
energiarendszerre való átállás alapvető 
fontossággal bír. A digitális 
transzformáció, a technológiai innováció, a 
kutatás és a fejlesztés szintén fontos 
mozgatórugói a klímasemlegességi 
célkitűzés elérésének.

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához és Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseinek teljesítéséhez valamennyi 
gazdasági ágazatnak hozzá kell járulnia, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagokból származó kibocsátások 
csökkentésére Tekintettel az 
energiatermelés és -fogyasztás 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra gyakorolt 
hatásának jelentőségére, a jól működő 
belső energiapiacon alapuló, fenntartható, 
megfizethető és biztonságos 
energiarendszerre való átállás alapvető 
fontossággal bír. A digitális 
transzformáció, a technológiai 
innovációhoz való szélesebb körű 
hozzáférés, a kutatás és a fejlesztés szintén 
fontos mozgatórugói a klímasemlegességi 
célkitűzés elérésének Fontos 
mozgatórugónak kell tekinteni a 
mezőgazdasági és erdészeti ágazatot is, 
amelyek egyedülállóak abban a 
tekintetben, hogy szén-dioxid-
kibocsátóként és szén-dioxid-elnyelőként 
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is működnek. Ezekben az ágazatokban 
jelentős kutatásra és fejlesztésre van 
szükség ahhoz, hogy teljes mértékben ki 
lehessen aknázni a meglévő 
megoldásokban és az innovációkban rejlő 
lehetőségeket. Különös figyelmet kell 
fordítani továbbá a fosszilis 
energiahordozókat intenzíven használó 
anyagok megújuló és bioalapú, erdészeti 
és mezőgazdasági forrásból származó 
anyagokra, valamint alacsony szén-
dioxid-kibocsátású anyagokra cserélésére. 
A Bizottságnak be kell nyújtania a 
természetes és egyéb szénelnyelők 
fogalommeghatározását.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A fokozott egyértelműség 
érdekében a Bizottságnak be kell 
nyújtania a természetes és egyéb 
szénelnyelők fogalommeghatározását.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ezenfelül a Bizottság a „Tiszta 
bolygót mindenkinek – Európai hosszú 
távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról” című, 2018. november 28-i 
közleményében olyan jövőképet 
ismertetett, amelyben egy társadalmilag 
igazságos és költséghatékony átmenet 
révén az Unióban 2050-re elérhetővé válik 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás nulla nettó 
szintje.

(8) Ezenfelül a Bizottság a „Tiszta 
bolygót mindenkinek – Európai hosszú 
távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról” című, 2018. november 28-i 
közleményében olyan jövőképet 
ismertetett, amelyben egy társadalmilag 
igazságos és költséghatékony átmenet 
révén az Unióban 2050-re elérhetővé válik 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás nulla nettó 
szintje. Ezzel összefüggésben, ha a világ 
népessége 2050-ig 30%-kal nő, a 
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mezőgazdasági ágazat kulcsszerepet fog 
játszani azáltal, hogy elegendő élelmiszert 
biztosít egy esetleges válság elkerülése 
érdekében.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Unió globális vezető szerepet 
tölt be a klímasemlegességre való 
átállásban, és szilárd elhatározása, hogy a 
rendelkezésére álló valamennyi eszköz – 
köztük a klímadiplomácia – révén 
elősegítse a fokozott globális törekvéseket 
és megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ.

(10) Az Unió globális vezető szerepet 
tölt be a klímasemlegességre való 
átállásban, és szilárd elhatározása, hogy ezt 
igazságos, társadalmilag méltányos és 
inkluzív módon valósítsa meg, valamint a 
rendelkezésére álló valamennyi eszköz – 
köztük a klímadiplomácia, a 
kereskedelempolitika és az 
éghajlatváltozás elleni külső fellépés – 
révén elősegítse a fokozott globális 
törekvéseket és megerősítse az 
éghajlatváltozásra adott globális választ 
annak érdekében, hogy támogassa az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem globális 
finanszírozásának mozgósítását 
valamennyi ágazatban, különösen a 
mezőgazdasági károk mérséklését és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást 
azokban a fejlődő országokban, amelyek 
nem férnek hozzá az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem finanszírozásához32a.Az 
importált szennyezés jelenségének 
kiküszöbölése és a kereskedelmi partnerek 
termelési szabványainak szigorítása 
érdekében az Unió kiigazítja 
kereskedelempolitikáját, az elveit 
multilaterális fórumokon is képviselve és 
konkretizálva a kétoldalú kereskedelmi 
megállapodásokban, amelyek esetében az 
európai piacra való belépést minden 
esetben ahhoz a feltételhez kell kötni, 
hogy valamennyi ágazatban, különösen a 
mezőgazdaságban szigorítják a termelési 
szabványokat.
__________________
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32a 
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698e
n.pdf

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Parlament a 
klímasemleges társadalom legkésőbb 2050-
ig való szükségszerű megvalósítását kérte, 
és azt, hogy tegyék ezt európai 
sikertörténetté33, továbbá megállapította, 
hogy éghajlati és környezeti vészhelyzet áll 
fenn34. Az Európai Tanács 2019. december 
12-i következtetéseiben35 jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az EU a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen, és emellett elismerte, hogy előnyös 
támogató keretet kell létrehozni, valamint 
hogy az átálláshoz jelentős köz- és 
magánberuházásokra lesz szükség. Az 
Európai Tanács ezenfelül felkérte a 
Bizottságot, hogy 2020-ban mielőbb 
készítsen javaslatot az EU hosszú távú 
stratégiájára vonatkozóan, hogy azt a 
Tanács elfogadhassa és benyújthassa az 
ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményéhez.

(11) Az Európai Parlament a 
klímasemleges társadalom legkésőbb 2050-
ig való szükségszerű megvalósítását kérte, 
és azt, hogy tegyék ezt európai 
sikertörténetté33, továbbá megállapította, 
hogy éghajlati és környezeti vészhelyzet áll 
fenn34. Az Európai Tanács 2019. december 
12-i következtetéseiben35 jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az EU a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re együttesen 
klímasemleges legyen, és emellett 
elismerte, hogy előnyös támogató keretet 
kell létrehozni, valamint hogy az átálláshoz 
jelentős köz- és magánberuházásokra lesz 
szükség. Ezt követően 2020 első 
negyedévétől kezdve Európát elérte a 
Covid19-világjárvány, amely súlyos 
társadalmi-gazdasági hatásokkal és a 
helyreállítással kapcsolatosan 
bizonytalansággal járt. Az Európai Tanács 
ezenfelül felkérte a Bizottságot, hogy 
2020-ban mielőbb készítsen javaslatot az 
EU hosszú távú stratégiájára vonatkozóan, 
hogy azt a Tanács elfogadhassa és 
benyújthassa az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményéhez.

_________________ _________________
33 Az Európai Parlament 2020. január 15-i 
állásfoglalása az európai zöld 
megállapodásról (2019/2956(RSP)).

33 Az Európai Parlament 2020. január 15-i 
állásfoglalása az európai zöld 
megállapodásról (2019/2956(RSP)).

34 Az Európai Parlament 2019. november 
28-i állásfoglalása az éghajlati és 
környezeti vészhelyzetről 
(2019/2930(RSP)).

34 Az Európai Parlament 2019. november 
28-i állásfoglalása az éghajlati és 
környezeti vészhelyzetről 
(2019/2930(RSP)).
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35 Az Európai Tanács EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9 ülésén 2019. december 
12-én elfogadott következtetések.

35 Az Európai Tanács EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9 ülésén 2019. december 
12-én elfogadott következtetések.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Uniónak arra kell törekednie, 
hogy az Unión belül 2050-re természetes 
és technológiai megoldások révén 
egyensúly alakuljon ki az üvegházhatást 
okozó gázok egész gazdaságra kiterjedő, 
emberi eredetű kibocsátása és elnyelése 
között. Az Unió egészére vonatkozó 2050-
es klímasemlegességi célkitűzés 
teljesítésére a tagállamoknak közösen kell 
törekedniük, és a tagállamoknak, az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak meg kell tenniük a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedéseket. Az 
uniós szintű intézkedések a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedések fontos 
részét fogják képezni.

(12) Az Uniónak arra kell törekednie, 
hogy az Unión belül 2050-re természetes 
és technológiai megoldások, valamint a 
fosszilis eredetű erőforrások fokozatos 
kivonása révén egyensúly alakuljon ki az 
üvegházhatást okozó gázok egész 
gazdaságra kiterjedő, emberi eredetű 
kibocsátása és elnyelése között. Az Unió 
egészére vonatkozó 2050-es 
klímasemlegességi célkitűzés teljesítésére a 
tagállamoknak közösen kell törekedniük, 
és minden egyes tagállamnak törekednie 
kell a klímasemlegesség egyéni elérésére 
az Unió kollektív fellépései biztosította 
támogatással. A tagállamoknak, az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak meg kell tenniük a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedéseket, 
többek között a szén-dioxid-piacokon a 
negatív kibocsátási egységek külön 
kereskedelme és árazása lehetőségének 
feltárásával. Az uniós szintű intézkedések 
a célkitűzés eléréséhez szükséges 
intézkedések fontos részét fogják képezni. 
Különösen fontos megtalálni a talajban  – 
amely az óceánok után a második 
legnagyobb (bár ideiglenes) szén-dioxid-
tároló – történő szénmegkötés mérésének 
és pontos szénmegkötés-mutatók 
felderítésének módjait. Az 
éghajlatváltozás tárgyában hozott 
határozatokkal kapcsolatos előrelépés és e 
határozatok környezetre gyakorolt konkrét 
hatásának mérése érdekében a 
Bizottságnak célul kell kitűznie, hogy az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások operatív 
megfigyelését szolgáló forrásokat és 
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eszközöket alkalmaz, köztük az Unió 
Föld-megfigyelési programját, a 
Kopernikuszt.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az Uniónak a célzott ágazati 
programokon keresztül mind rövid, mind 
hosszú távon folyamatosan megfelelő 
költségvetési forrásokat kell biztosítania a 
kompenzációs kifizetésekhez és pénzügyi 
jutalmakhoz az olyan közjavak 
mezőgazdasági termelők általi 
előállításáért, mint a szénmegkötés.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az alkalmazkodás kulcsfontosságú 
eleme az éghajlatváltozásra adott hosszú 
távú globális válasznak. Következésképpen 
a tagállamoknak és az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás 7. cikke értelmében 
növelniük kell az alkalmazkodóképességet, 
erősíteniük kell az ellenálló képességet, 
csökkenteniük kell az éghajlatváltozással 
szembeni kiszolgáltatottságot, és 
maximalizálniuk kell az egyéb 
környezetvédelmi szakpolitikákkal 
kapcsolatos járulékos előnyöket. A 
tagállamoknak nemzeti szintű átfogó 
alkalmazkodási stratégiákat és terveket kell 
elfogadniuk.

(14) Az alkalmazkodás kulcsfontosságú 
eleme az éghajlatváltozásra adott hosszú 
távú globális válasznak. Következésképpen 
a tagállamoknak és az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás 2. és 7. cikke értelmében 
növelniük kell az alkalmazkodóképességet, 
erősíteniük kell az ellenálló képességet, 
csökkenteniük kell az éghajlatváltozással 
szembeni kiszolgáltatottságot, és 
maximalizálniuk kell az egyéb 
környezetvédelmi szakpolitikákkal 
kapcsolatos járulékos előnyöket, 
figyelembe véve az érzékeny ágazatokat, 
például a mezőgazdaságot és az erdészetet, 
amelyek a növekedés, a foglalkoztatás és a 
termelés terén közvetlenül megszenvedik 
az éghajlatváltozás negatív hatásait. A 
tagállamoknak olyan nemzeti szintű átfogó 
alkalmazkodási stratégiákat és terveket kell 
elfogadniuk, amelyek tükrözik nemzeti 
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területeik viszonyait. A mezőgazdaság 
területén az alkalmazkodás, a reziliencia 
és a szén-dioxid biomasszában és a 
talajban való megkötése a víz 
rendelkezésre állásától és a víztárolási 
politikától is függ.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A klímasemlegességi célkitűzés 
eléréséhez szükséges uniós és nemzeti 
szintű intézkedések meghozatalakor a 
tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a klímasemlegességre való 
átállás hozzájárulását a polgárok jóllétéhez, 
a társadalom prosperitásához és a 
gazdaság versenyképességéhez; az energia- 
és élelmezésbiztonságot és ezek 
megfizethetőségét; a tagállamok közötti és 
azokon belüli méltányosságot és 
szolidaritást, tekintettel gazdasági 
képességeikre, nemzeti körülményeikre és 
a hosszú távon bekövetkező konvergencia 
iránti igényre;  a méltányos és 
társadalmilag igazságos átállás igényét; az 
elérhető legjobb tudományos 
eredményeket, különösen az IPCC által 
közzétett megállapításokat; az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok 
beruházási és tervezési döntésekbe való 
integráltságának igényét; a 
költséghatékonyságot és a 
technológiasemlegességet az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
és elnyelése, valamint a reziliencia 
megerősítése összefüggésében; a 
környezeti integritás és a törekvések 
alakulását.

(15) A klímasemlegességi célkitűzés 
eléréséhez szükséges uniós és nemzeti 
szintű intézkedések meghozatalakor a 
tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a klímasemlegességre való 
átállás hozzájárulását a polgárok jóllétéhez 
és egészségéhez; az ökoszisztémákban az 
éghajlatváltozás miatt bekövetkező 
visszafordíthatatlan változásból eredő 
költségeket; a társadalom prosperitását és 
a gazdaság, többek között a mezőgazdaság 
versenyképességét; a tétlenség és a 
késedelmes éghajlat-politikai fellépés 
környezeti, társadalmi és gazdasági 
költségeit; az energia- és erőforrás-
hatékonyság maximalizálását; az uniós 
energia- és élelmezésbiztonságot és ezek 
megfizethetőségét; a körforgásos, 
bioalapú gazdaságra és a megújuló 
termékekre való átállást; az uniós 
termelési rendszerek alkalmazkodását, 
különösen az agrárszektorban; a 
tagállamok közötti és azokon belüli 
méltányosságot és szolidaritást, tekintettel 
gazdasági képességeikre, nemzeti 
körülményeikre – különösen Natura 2000 
területeik és erdővel borított területeik 
arányára – és a hosszú távon bekövetkező 
konvergencia iránti igényre; a méltányos és 
társadalmilag igazságos átállás igényét, 
továbbá az igényt arra, hogy az átállás 
területi szempontból inkluzív, valamint a 
vidéki és városi területek és közösségek 
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között egyenlő mértékű legyen; az elérhető 
legjobb tudományos eredményeket, 
különösen az IPCC által közzétett 
megállapításokat; az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kockázatok beruházási és 
tervezési döntésekbe való integráltságának 
igényét; a költséghatékonyságot és a 
technológiasemlegességet az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
és elnyelése, valamint a reziliencia 
megerősítése összefüggésében; a 
környezeti integritás és a törekvések 
alakulását.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az erdők kritikus fontosságú 
szerepet töltenek be a klímasemlegességre 
való átállásban. A fenntartható 
természetközeli erdőgazdálkodás döntő 
jelentőségű az üvegházhatású gázok 
légkörből való folyamatos elnyeléséhez, és 
egyúttal lehetővé teszi az olyan, megújuló 
és éghajlatbarát nyersanyagok biztosítását 
a fatermékekhez, amelyek szén-dioxidot 
tárolnak és kiválthatják a fosszilis alapú 
anyagokat és üzemanyagokat Az erdők 
hármas szerepe (elnyelés, tárolás és 
helyettesítés) hozzájárul a légkörbe jutó 
szén-dioxid-kibocsátások csökkentéséhez, 
biztosítva egyidejűleg, hogy az erdők 
tovább növekedjenek, és számos egyéb 
szolgálatot végezzenek.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A klímasemlegességre való (16) A klímasemlegességre való 
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átálláshoz a teljes szakpolitikai 
spektrumnak változáson kell 
keresztülmennie, és mind a gazdaság 
összes ágazatának, mind a társadalom 
egészének közös erőfeszítésére is szükség 
van, amint azt a Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleménye is 
alátámasztja. Az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseiben 
rámutatott, hogy minden releváns uniós 
jogszabálynak és szakpolitikának 
összhangban kell lennie a 
klímasemlegességi célkitűzés 
megvalósításával, és hozzá kell járulnia 
ahhoz, tiszteletben tartva az egyenlő 
versenyfeltételeket, továbbá felkérte a 
Bizottságot annak megvizsgálására, hogy 
ehhez szükség van-e a hatályos szabályok 
kiigazítására.

átálláshoz a teljes szakpolitikai 
spektrumnak változáson kell 
keresztülmennie, és mind a gazdaság 
összes ágazatának, mind a társadalom 
egészének közös erőfeszítésére is szükség 
van, ugyanakkor valamennyi uniós 
szakpolitikának is hozzá kell járulnia 
Európa természeti tőkéjének 
megőrzéséhez és helyreállításához, amint 
azt a Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleménye is 
alátámasztja. Az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseiben 
rámutatott, hogy minden releváns uniós 
jogszabálynak és szakpolitikának 
összhangban kell lennie a 
klímasemlegességi célkitűzés 
megvalósításával, és hozzá kell járulnia 
ahhoz, tiszteletben tartva az egyenlő 
versenyfeltételeket, továbbá felkérte a 
Bizottságot annak megvizsgálására, hogy 
ehhez szükség van-e a hatályos szabályok 
kiigazítására. A Bizottságnak ez utóbbit 
figyelembe véve felül kell vizsgálnia az 
anyagokra és termékekre vonatkozó 
jogszabályokat, hogy előmozdítsa az 
éghajlati előnyökkel járó megújuló és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású anyagok 
használatát, amelyek szénelnyelőként 
működnek vagy részben kiváltják a 
fosszilis alapú anyagokat. Az uniós 
szakpolitikákat úgy kell kialakítani, hogy 
valamennyi ágazatban minimálisra 
csökkentsék a CO2-kibocsátás-áthelyezés 
kockázatát.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az IPCC 1,5ºC-os globális 
felmelegedésre vonatkozó különjelentése 
2050-ig nulla nettó CO2-kibocsátást, az 
évszázad későbbi időszakában pedig nulla 
nettó egyéb kibocsátásokat szorgalmaz, 
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hogy a globális felmelegedést 
hozzávetőlegesen 1,5ºC-ra lehessen 
korlátozni. Az Unió nagyratörőbb, és azt 
szorgalmazza, hogy az évszázad közepéig 
valamennyi üvegházhatású gáz, a rövid 
élettartamú gázok kibocsátásai is nulla 
nettó szintre csökkenjenek.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Az  MFF egészében és az Európai 
Helyreállítási Alapban alkalmazandó 
éghajlatbarát kiadásoknak az egyéb 
ágazatok mellett a földhasználati ágazatot 
is támogatniuk kell, előmozdítva a zöld és 
az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens aktív földgazdálkodást, 
hozzájárulva ahhoz a célhoz, hogy a 
mezőgazdasági és városi területeken 3 
milliárd fát ültessenek, valamint segítve az 
Unió helyreállítási és szigorú védelmi 
céljainak a megvalósítását.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
16 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16c) A klímasemlegességre való 
átállásnak figyelemmel kell lennie a 
mezőgazdasági ágazatra, amely az 
egyetlen olyan termelő ágazat, amely 
képes a szén-dioxid tárolására. Ezen belül 
az erdőgazdálkodás, az állandó 
gyepterületek és általában az évelő 
növények hosszú távon tárolják a szén-
dioxidot.

Módosítás 20
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Rendeletre irányuló javaslat
16 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16d) Az IPCC 1,5ºC-os globális 
felmelegedésre vonatkozó különjelentése 
elismeri, hogy a különböző üvegházhatású 
gázok különböző életciklussal 
rendelkeznek, és egyes gázok tovább 
maradnak a légkörben, mint más gázok. 
Az állatállomány által előállított biogén 
metán életciklusa rövidebb, mint a CO2-é, 
és ezt az uniós éghajlatpolitikai 
törekvésekben is figyelembe kell venni. A 
klímasemlegesség elérésére irányuló 
törekvéseknek a légköri CO2-kibocsátások 
csökkentésének sürgető szükségességére 
kell a hangsúlyt helyezniük.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
16 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16e) A tudományos közösségen belül 
vita folyik a globális felmelegedési 
potenciál tekintetében használt közös 
metrikát illetően, különösen az olyan 
rövid élettartamú gázok vonatkozásában, 
mint a biogén metán. A CO2-egyenérték 
kihatásai további elemzést érdemelnek, és 
a rövid élettartamú gázok kibocsátásának 
csökkentésére szilárd, bizonyítékokkal 
alátámasztott stratégiát kell kidolgozni.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
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bejelentette, hogy értékelést követően 
szándékában áll javaslatot előterjeszteni az 
Unió 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célértékének növelésére, biztosítva annak a 
2050-re kitűzött klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját. E 
közleményében a Bizottság hangsúlyozta, 
hogy minden uniós szakpolitikának és 
minden ágazatnak hozzá kell járulnia a 
klímasemlegességi célkitűzéshez. Átfogó 
hatásvizsgálat alapján és figyelembe véve 
az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete36 szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül kell 
vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie az 1990-és szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 50–
55 %-os új kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit. Abban az esetben, ha 
a Bizottság szükségesnek tartja az Unió 
2030-as célértékének módosítását, e 
rendelet megfelelő módosítása céljából 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenfelül a 
Bizottságnak 2021. június 30-ig értékelnie 
kell, hogy a célértéket végrehajtó uniós 
jogszabályokat miként kellene módosítani 
annak érdekében, hogy 1990-hez képest 
50–55 %-os kibocsátáscsökkentést 
lehessen elérni.

bejelentette, hogy értékelést követően 
szándékában áll javaslatot előterjeszteni az 
Unió 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célértékének növelésére, biztosítva annak a 
2050-re kitűzött klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját. E 
közleményében a Bizottság hangsúlyozta, 
hogy minden uniós szakpolitikának és 
minden ágazatnak hozzá kell járulnia a 
klímasemlegességi célkitűzéshez és az EU 
természeti tőkéjének megőrzéséhez és 
helyreállításához. Átfogó hatásvizsgálat 
alapján és figyelembe véve az Európai 
Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete36 szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül kell 
vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie az 1990-és szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 50–
55%-os új kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit. Abban az esetben, ha 
a Bizottság szükségesnek tartja az Unió 
2030-as célértékének módosítását, e 
rendelet megfelelő módosítása céljából 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenfelül a 
Bizottságnak 2021. június 30-ig értékelnie 
kell, hogy a célértéket végrehajtó uniós 
jogszabályokat miként kellene módosítani 
annak érdekében, hogy 1990-hez képest 
50–55 %-os kibocsátáscsökkentést 
lehessen elérni.

_________________ _________________
36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 
2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, 
a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a 
2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi 
irányelv módosításáról, továbbá az 

36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 
2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, 
a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a 
2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi 
irányelv módosításáról, továbbá az 
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525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).

525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).

Indokolás

A természeti tőke megőrzésére és helyreállítására vonatkozó horizontális célkitűzést lényeges 
megemlíteni, mivel léteznek az éghajlat és a környezet szempontjából egyaránt előnyös 
megoldások, de léteznek olyan hamis megoldások is, amelyek súlyosbítják a környezettel és a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos válságot. A klímarendeletnek a minden szempontból 
előnyös megoldásokat kell elősegítenie.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottságnak rendszeresen 
értékelnie kell az előrehaladást annak 
biztosítására, hogy az Unió és a tagállamok 
továbbra is jó úton haladjanak a 
klímasemlegességi célkitűzés elérése felé. 
A Bizottságnak a Szerződésekkel 
összhangban meg kell tennie a szükséges 
intézkedéseket, amennyiben a 
klímasemlegességi célkitűzés teljesítése, 
illetve az alkalmazkodás terén a tagállamok 
közösen elért eredményei nem kielégítőek 
vagy az uniós intézkedések nem állnak 
összhangban a klímasemlegességi 
célkitűzéssel, illetve nem bizonyulnak 
megfelelőnek az alkalmazkodóképesség 
fokozása, a reziliencia megerősítése és a 
kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából. A Bizottságnak 
hasonlóképpen rendszeresen értékelnie kell 
a vonatkozó nemzeti intézkedéseket, és ha 
arra a következtetésre jut, hogy egy 
tagállam intézkedései nincsenek 
összhangban a klímasemlegességi 
célkitűzéssel vagy nem bizonyulnak 
megfelelőnek az alkalmazkodóképesség 
fokozása, a reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése 

(18) A Bizottságnak rendszeresen 
értékelnie kell az előrehaladást a 
szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartásával és annak biztosítására, hogy az 
Unió és a tagállamok továbbra is jó úton 
haladjanak a klímasemlegességi célkitűzés 
elérése felé A Bizottságnak a 
Szerződésekkel összhangban meg kell 
tennie a szükséges intézkedéseket, 
amennyiben a klímasemlegességi 
célkitűzés teljesítése, illetve az 
alkalmazkodás terén a tagállamok közösen 
elért eredményei nem kielégítőek vagy 
bármely uniós intézkedés nem áll 
összhangban a klímasemlegességi 
célkitűzéssel, illetve nem bizonyul 
megfelelőnek az alkalmazkodóképesség 
fokozása, a reziliencia megerősítése és a 
kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából. A Bizottságnak 
hasonlóképpen rendszeresen értékelnie kell 
a vonatkozó nemzeti intézkedéseket, és ha 
arra a következtetésre jut, hogy az Unió 
intézkedései a versenyképesség 
csökkenéséhez és munkahelyek 
elvesztéséhez vezettek a gazdasági 
ágazatokban, vagy egy tagállam 
intézkedései nincsenek összhangban a 
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szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia. klímasemlegességi célkitűzéssel, vagy nem 
bizonyulnak megfelelőnek az 
alkalmazkodóképesség fokozása, a 
reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy átfogó és objektív értékelését a 
független szakértők széles körétől 
származó, a legfrissebb tudományos, 
technikai és társadalmi-gazdasági 
eredményeket figyelembe vevő releváns 
információkra alapozza, ideértve a 
tagállamok által benyújtott információkat 
és beszámolókat, az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség jelentéseit, 
valamint a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos bizonyítékokat, köztük az 
IPCC jelentéseit. Figyelembe véve, hogy a 
Bizottság elkötelezte magát annak feltárása 
mellett, hogy az európai zöld 
megállapodással összefüggésben az uniós 
taxonómiát miként használhatja fel a 
közszektor, az említett információknak az 
(EU) 2020/... rendelettel [a taxonómiai 
rendelettel] összhangban ki kell terjedniük 
a környezeti szempontból fenntartható 
uniós és tagállami beruházásokkal 
kapcsolatos információkra is, amint ezek 
rendelkezésre fognak állni. A Bizottságnak 
amennyire lehetséges európai statisztikák 
és adatok használatára kell törekednie, 
szakértői vizsgálat bevonásával. Az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek 
– adott esetben és éves munkaprogramjával 
összhangban – segítenie kell a Bizottság 
munkáját.

(19) A Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy átfogó és objektív értékelését a 
független szakértők széles körétől 
származó, a legfrissebb tudományos, 
technikai és társadalmi-gazdasági 
eredményeket figyelembe vevő releváns 
információkra alapozza, ideértve a 
tagállamok által benyújtott információkat 
és beszámolókat, az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség jelentéseit, 
valamint a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos bizonyítékokat, köztük az 
IPCC jelentéseit. Figyelembe véve, hogy a 
Bizottság elkötelezte magát annak feltárása 
mellett, hogy az európai zöld 
megállapodással összefüggésben az uniós 
taxonómiát miként használhatja fel a 
közszektor, az említett információknak az 
(EU) 2020/... rendelettel [a taxonómiai 
rendelettel] összhangban ki kell terjedniük 
a környezeti szempontból fenntartható 
uniós és tagállami beruházásokkal, 
valamint harmadik felek 
klímahatékonysági tanúsítási rendszerei – 
köztük az éghajlati szempontból hatékony 
gazdálkodásra és élelmiszertermelésre 
vonatkozó rendszerek – szerint végzett 
értékelésekkel kapcsolatos információkra 
is, amint ezek rendelkezésre fognak állni. 
Az élelmiszerekre és a gazdálkodásra 
vonatkozó éghajlati tanúsítási 
rendszereknek szakértői értékelésnek 
alávetett tudományos bizonyítékok széles 
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körén kell alapulniuk, és a Bizottságnak  
értékelnie és jóvá kell hagynia azokat. A 
rendszerek létrehozására vagy 
finanszírozására fordított uniós forrásokat 
a megfelelő uniós szervek általi nyilvános 
ellenőrzésnek kell alávetni. A 
Bizottságnak amennyire lehetséges, 
európai statisztikák és adatok használatára 
kell törekednie, szakértői vizsgálat 
bevonásával. Az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökségnek – adott 
esetben és éves munkaprogramjával 
összhangban – segítenie kell a Bizottság 
munkáját. A Bizottság vizsgálja a szén-
dioxid-elnyelők tanúsítását szabályozó 
jogi keret létrehozásának lehetőségét a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési tervével és „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiával összhangban. Az 
ökoszisztémák helyreállítása és a 
szárazföldi ÜHG-megkötés szén-dioxid-
eltávolítási piacának kidolgozása segítené 
a természetes szénelnyelők helyreállítását, 
fenntartását és kezelését, valamint 
előmozdítaná a biológiai sokféleséget. Egy 
uniós széngazdálkodási kezdeményezés 
kidolgozása megfelelő feltételek mellett 
előmozdítaná a szénmegkötést.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A polgárok és a közösségek 
jelentős szerepet játszanak a 
klímasemlegesség irányába történő 
elmozdulás motorjaként, ezért elő kell 
segíteni a nyilvánosság és a társadalom 
éghajlat-politikai fellépésekbe való 
intenzív bevonását. A Bizottságnak ebből 
adódóan a társadalom minden részével 
együtt kell működnie a klímasemleges és 
az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens társadalom érdekében való aktív 
szerepvállalásuk és a társadalmi fellépés 

(20) A polgárok és a közösségek 
jelentős szerepet játszanak a 
klímasemlegesség irányába történő 
elmozdulás motorjaként, ezért helyi, 
regionális és nemzeti szinten, a helyi 
közigazgatással szoros együttműködésben 
elő kell segíteni a nyilvánosság és a 
társadalom éghajlat-politikai fellépésekbe 
való intenzív bevonását. A Bizottságnak 
ebből adódóan a társadalom minden 
részével teljesen átlátható módon együtt 
kell működnie a társadalmilag igazságos, 
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előmozdítása céljából, többek között az 
európai éghajlati paktum elindítása révén.

a nemek tekintetében kiegyensúlyozott, 
klímasemleges és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens társadalom 
érdekében való aktív fellépés előmozdítása 
céljából, többek között az európai éghajlati 
paktum elindítása révén.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 
lépésről lépésre megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja értékelésének 
elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a 2050-re Unió-szerte 
megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pálya meghatározása végett. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak37 
megfelelően kerüljön sor . A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a gazdák, a munkavállalók, 
a beruházók és a fogyasztók – számára 
való megteremtése, a klímasemlegességre 
való átállás visszafordíthatatlanságának és 
a lépésről lépésre megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja értékelésének 
elősegítése érdekében a Bizottságnak egy 
részletes hatásvizsgálatot követően 
rendeletre irányuló javaslatot kell az 
Európai Parlament és a Tanács elé 
terjesztenie, amely meghatározza a 2050-
re Unió-szerte megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pályát.



AD\1211640HU.docx 25/50 PE650.646v02-00

HU

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.
__________________ __________________
37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21а) Az elmúlt években folyamatosan 
nőtt a harmadik országokból származó 
mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 
behozatalának mértéke. Ez a tendencia 
szükségessé teszi annak értékelését, hogy 
mely harmadik országokból behozott 
termékekre vonatkoznak olyan előírások, 
amelyek összemérhetők az európai 
mezőgazdasági termelőkre vonatkozókkal, 
és amelyek alapjául az éghajlatváltozás 
hatásainak csökkentését célzó uniós 
politikák célkitűzései szolgálnak. E 
kérdésről a Bizottságnak 2021. június 30-
ig jelentést és közleményt kell benyújtania 
az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet a Párizsi Megállapodás 2. 
cikkében meghatározott hosszú távú 
hőmérsékleti cél elérése érdekében rögzíti 
az Unióban 2050-re kötelezően 
megvalósítandó klímasemlegességi 
célkitűzést, és a Párizsi Megállapodás 7. 
cikkében meghatározott globális 
alkalmazkodási cél elérése érdekében 
megteremti az eredmények elérésére 

E rendelet a Párizsi Megállapodás 2. 
cikkében meghatározott hosszú távú 
hőmérsékleti cél elérése érdekében rögzíti 
az Unióban és az egyes tagállamokban 
2050-re kötelezően megvalósítandó 
klímasemlegességi célkitűzést, és a Párizsi 
Megállapodás 7. cikkében meghatározott 
globális alkalmazkodási cél elérése 
érdekében megteremti az eredmények 
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szolgáló keretet. elérésére szolgáló keretet.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós jogban szabályozott 
üvegházhatást okozó gázok Unión belüli 
kibocsátását és elnyelését legkésőbb 2050-
ig egyensúlyba kell hozni, melynek 
következtében a kibocsátások az említett 
időpontra elérik a nulla nettó szintet.

(1) Az uniós jogban szabályozott 
üvegházhatást okozó gázok Unión belüli 
kibocsátását és elnyelését legkésőbb 2050-
ig egyensúlyba kell hozni, melynek 
következtében a kibocsátások az említett 
időpontra elérik és azt követően tartják a 
nulla nettó szintet. Minden tagállamnak el 
kell érnie 2050-ig a klímasemlegességet, 
többek között az Unió közös fellépései 
révén is.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok – a tagállamok közötti 
méltányosság és szolidaritás 
előmozdításának fontosságát szem előtt 
tartva – uniós, illetve nemzeti szinten 
megteszik azokat a szükséges 
intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően 
közösen teljesíthető az (1) bekezdésben 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés.

(2) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok – a fosszilis tüzelőanyagok 
fokozatos megszüntetésének 
szükségességét, a tagállamok közötti 
méltányosság, versenyképesség, 
szolidaritás és méltányos átállás 
előmozdításának fontosságát, valamint a 
klímasemlegesség teljesítési pályájával 
kapcsolatos, a 3. cikk (3) bekezdésében 
foglalt megfontolásokat szem előtt tartva – 
uniós, illetve nemzeti szinten megteszik 
azokat a szükséges intézkedéseket, 
amelyeknek köszönhetően közösen és 
nemzeti szinten teljesíthető az (1) 
bekezdésben meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés.

Módosítás 31
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
2020 szeptemberéig felülvizsgálja az Unió 
2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét, továbbá áttekinti az 1990-es 
szinthez képest számított, 2030-ig 
megvalósítandó 50–55 %-os új célérték 
teljesítésének opcióit. Ha megállapítása 
értelmében a szóban forgó célérték 
módosításra szorul, a Bizottság adott 
esetben javaslatokat terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé.

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
2021 júniusáig felülvizsgálja az Unió 
2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét, továbbá jogalkotási javaslatot 
nyújt be az 1990-es szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 55%-os 
új célértékre vonatkozóan, valamint 
arányos finanszírozásra tesz javaslatot az 
EU költségvetésén keresztül e célérték 
eléréséhez. Ha megállapítása értelmében a 
szóban forgó célérték módosításra szorul, a 
Bizottság adott esetben javaslatokat terjeszt 
az Európai Parlament és a Tanács elé. E 
javaslatok a javasolt változtatásokra 
vonatkozó hatásvizsgálatot is 
tartalmaznak.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság 2021. június 30-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
célértékét végrehajtó uniós jogszabályokat 
miként kellene módosítani annak 
érdekében, hogy az 1990-es szinthez 
képest számított 50–55 %-os 
kibocsátáscsökkentés teljesíthető legyen, és 
hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
mérlegeli a szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 

(4) A Bizottság figyelembe véve a 
klímasemlegesség teljesítési pályájával 
kapcsolatos, a 3. cikk (3) bekezdésében 
foglalt megfontolásokat és a 4. cikk (2a) 
bekezdését 2021. június 30-ig felméri, 
hogy az Unió 2030-ra vonatkozó célértékét 
végrehajtó uniós jogszabályokat miként 
kellene módosítani – ideértve a megújuló 
erőforrások hasznosításával kapcsolatos 
célértékek meghatározását is – annak 
érdekében, hogy az 1990-es szinthez 
képest számított 55%-os 
kibocsátáscsökkentés teljesíthető legyen, és 
hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) 
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történő elfogadását. bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
mérlegeli a szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását.

Indokolás

Figyelembe kell venni a klímasemlegesség teljesítési pályájával kapcsolatos, a 3. cikk (3) 
bekezdésében foglalt megfontolásokat és a 4. cikk (2a) bekezdését a szükséges uniós és 
nemzeti szintű intézkedések meghozatalakor, többek között a kibocsátáscsökkentés és -elnyelés 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó és azon kívüli szakpolitikai eszközök 
közötti megoszlásának meghatározásakor. Rendkívül fontos, hogy a Bizottság a fosszilis 
erőforrások fokozatos megszüntetésére és a megújuló erőforrások használatának fokozatos 
bevezetésére összpontosítson.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben a Bizottság a 
klímasemlegesség 2050-ig való elérése 
érdekében helyénvalónak tartja egy 2040-
re vonatkozó köztes kibocsátáscsökkentési 
célérték meghatározását, e célból 2028. 
szeptember 30-ig egy részletes 
hatásvizsgálatot követően jogalkotási 
javaslatot terjeszt az Európai Parlament 
és a Tanács elé, amely meghatározza a 
teljesítendő értékeket, valamint bármely 
más szükséges intézkedést. A 
hatásvizsgálatnak figyelembe kell vennie 
a 3. cikk (3) bekezdésében említett 
kritériumokat.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(4b) A Bizottság a jogszabályi 
akadályok azonnali és folyamatos 
felszámolása révén biztosítja a 
kibocsátáscsökkentéshez hozzájáruló 
elérhető legjobb technológiákhoz és 
innovatív megoldásokhoz való 
hozzáférést.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Amennyiben a Bizottság a 
klímasemlegesség 2050-ig való elérése 
érdekében helyénvalónak tartja, hogy az 
elnyelők általi szén-dioxid-eltávolítás 
tekintetében 2040-re és 2050-re vonatkozó 
célértékeket határozzon meg, e célból 
2028. szeptember 30-ig egy részletes 
hatásvizsgálatot követően jogalkotási 
javaslatokat terjeszt az Európai Parlament 
és a Tanács elé. A hatásvizsgálatnak 
figyelembe kell vennie a 3. cikk (3) 
bekezdésében említett kritériumokat.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazással 
rendelkezik arra, hogy a 9. cikknek 
megfelelően e rendelet kiegészítése 
céljából felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig való 
elérését célzó uniós szintű teljesítési pálya 
meghatározásával. A Bizottság a Párizsi 
Megállapodás 14. cikke szerinti globális 
értékelést követően legkésőbb hat hónapon 

(1) A Bizottság adott esetben és egy 
részletes hatásvizsgálatot követően 
jogalkotási javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz, amely 
rögzíti a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés 2050-ig való elérését célzó uniós 
szintű teljesítési pályát. A Bizottság a 
Párizsi Megállapodás 14. cikke szerinti 
globális értékelést követően legkésőbb hat 
hónapon belül felülvizsgálja a teljesítési 
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belül felülvizsgálja a teljesítési pályát. pályát.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a teljesítési pályát az 
(1) bekezdésnek megfelelően állapítja 
meg, melynek során figyelembe veszi a 
következőket:

(3) A Bizottság az (1) bekezdésnek 
megfelelő teljesítési pályát javasol, 
melynek során figyelembe veszi a 
következőket:

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság;

a) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság, figyelembe véve az éghajlati 
és az ökoszisztémákban bekövetkező 
visszafordíthatatlan változásokat, 
valamint a tétlenség és a késedelmes 
éghajlat-politikai fellépés költségeit;

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az aktív és fenntartható 
erdőgazdálkodás és erdőtelepítés előnyei;

Indokolás

Biztosítani kell az aktív és fenntartható módon kezelt erdőkből származó nyersanyagokkal 
való fenntartható ellátást. A beruházások, a versenyképesség és a környezeti hatékonyság 
szükségletei, amelyeket a Bizottság javaslata hangsúlyoz, valóban fontosak, és a körforgásos 
biogazdaság szempontjából is alkalmazandók. Az EU-nak elő kell segítenie a fosszilis 
kibocsátások csökkentését az elmaradott tagállamokban, és elő kell mozdítania az 
erdőtelepítést, valamint a fenntartható és aktív erdőgazdálkodást azokban a tagállamokban, 
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amelyek az eddigiekben nem bővítették erdészeti erőforrásaikat.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a Párizsi Megállapodás hosszú 
távú célkitűzéseinek, valamint az ENSZ 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye, a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény és az 
elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló 
ENSZ-egyezmény végső céljainak elérését 
szolgáló nemzetközi fejlemények és 
erőfeszítések;

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió gazdaságának 
versenyképessége;

b) az Unió gazdaságának 
versenyképessége, növekedése és a 
munkahelyteremtés, különös tekintettel a 
mikrovállalkozásokra és a kkv-kra, a 
termelési rendszerek átalakítása és a 
mezőgazdasági üzemek jövedelmezősége;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia;

c) a rendelkezésre álló és 
alkalmazható legjobb technológia;

Módosítás 43
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) energiahatékonyság, az energia 
megfizethetősége, az energiaellátás 
biztonsága;

d) energiahatékonyság, az energia 
megfizethetősége, az energiaellátás 
biztonsága, valamint a körforgásos 
gazdaság alapvető részét képező 
fenntartható biogazdaságnak mint a 
fosszilis gazdaság alternatívájának 
előmozdítása a helyettesítési hatások 
elérése érdekében;

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az agroökológia elvei, ideértve az 
agroökológiai rendszerek biológiai 
sokféleségét és a szakosodásuk 
korlátozását, valamint a víz, a nitrogén, a 
foszfor és a szén körforgásának 
optimalizálását;

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) élelmiszer-termelés, élelmiszer-
biztonság és a minőségi táplálkozás 
megfizethetősége;

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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dc) technológiasemlegesség és a 
tagállamoknak az energiaszerkezet 
meghatározásához fűződő joga;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) éghajlati szempontból hatékony 
gazdálkodási rendszerek;

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az idővel bekövetkező környezeti 
hatékonyság és előrehaladás biztosításának 
szükségessége;

f) az idővel bekövetkező környezeti 
hatékonyság és előrehaladás biztosításának 
szükségessége, figyelembe véve az Unió és 
a tagállamok elkötelezettségét a biológiai 
sokféleség csökkenésének megállítása és 
visszafordítása, valamint a mezőgazdasági 
termelők arra való ösztönzése és 
támogatása, hogy az ellenálló képesség 
növelése és a hosszú távú termelékenység 
biztosítása érdekében olyan fenntartható 
mezőgazdasági gyakorlatokat 
alkalmazzanak, mint a precíziós 
mezőgazdaság, az agroökológia, az 
éghajlattudatos mezőgazdaság, a szén-
dioxid-gazdálkodás és az agrárerdészet;

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az esetleges kibocsátásáthelyezés 
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megelőzése;

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) beruházási igények és lehetőségek; g) beruházási igények és lehetőségek, 
beleértve az uniós szakpolitikai 
eszközökből rendelkezésre álló 
költségvetési támogatás mértékét;

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a környezeti közjavak 
biztosításának szükségessége az 
éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz 
való alkalmazkodás, valamint a környezet 
védelme és fejlesztése terén, ideértve a 
mezőgazdaságot, a földhasználatot és az 
erdőgazdálkodást;

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás biztosításának 
szükségessége;

h) a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás biztosításának 
szükségessége, különösen a vidéki és a 
távoli területeken a vidéki és városi 
területek közötti területi kohézió 
érdekében;

Módosítás 53
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) az Unió és a tagállamok 
kötelezettségvállalása a biológiai 
sokféleség csökkenésének megállítására 
és visszafordítására, valamint a biológiai 
sokféleségre nehezedő közvetlen nyomás 
mérséklésére;

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a rendelkezésre álló legjobb és 
legfrissebb tudományos bizonyítékok, 
beleértve az IPCC legaktuálisabb 
jelentéseit is.

j) a rendelkezésre álló legjobb és 
legfrissebb tudományos bizonyítékok, 
beleértve az IPCC legaktuálisabb 
jelentéseit is, valamint átfogó társadalmi-
gazdasági és ágazati hatásvizsgálat;

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) az ENSZ fenntartható fejlesztési 
céljainak végrehajtása, az uniós és 
globális élelmezésbiztonság megvalósítása 
az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, az éghajlatváltozás 
hatásaival szembeni reziliencia és az 
alacsony üvegházhatásúgáz-kibocsátással 
járó fejlesztés révén, fenntartva egyúttal 
az élelmiszer-termelést.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – j b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) technológiasemlegesség és a 
tagállamoknak az energiaszerkezet 
meghatározásához fűződő joga;

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – j c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jc) a tagállamok eltérő nemzeti 
körülményei.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok a Párizsi Megállapodás 7. 
cikkével összhangban folyamatos 
előrelépésről gondoskodnak az 
alkalmazkodóképesség növelése, a 
reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése terén.

(1) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok a Párizsi Megállapodás 7. 
cikkével összhangban folyamatos 
előrelépésről gondoskodnak az 
alkalmazkodóképesség növelése, a 
reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése terén, és 
biztosítaniuk kell az élelmiszerrel való 
önellátás elégséges szintjét az Unión 
belül, fenntartva egyúttal a magas 
élelmezésbiztonsági előírásokat.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok alkalmazkodási 
stratégiákat és terveket dolgoznak ki, 

(2) A tagállamok alkalmazkodási 
stratégiákat és terveket dolgoznak ki és 
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amelyek az éghajlatra és a 
kiszolgáltatottságra vonatkozó megbízható 
viszonyítási alapértékeken alapuló átfogó 
kockázatkezelési kereteket és 
eredményértékeléseket tartalmaznak.

hajtanak végre, és ezekbe az éghajlatra és 
a kiszolgáltatottságra vonatkozó 
megbízható viszonyítási alapértékeken 
alapuló átfogó kockázatkezelési kereteket 
és eredményértékeléseket illesztenek, 
ugyanakkor biztosítják az 
élelmezésbiztonságot és azt, hogy a 
harmadik országokból származó 
behozatalra vonatkozó uniós kereskedelmi 
stratégia összhangban legyen az Unió 
éghajlat-politikai céljaival.

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az érintett uniós intézmények és 
tagállamok elismerik a mezőgazdaság 
stratégiai jelentőségét az Unió és a 
globális élelmezésbiztonság 
szempontjából, az ágazat kritikus 
kitettségét az éghajlatváltozás hatásainak, 
valamint a benne rejlő lehetőséget ahhoz, 
hogy hozzájáruljon az éghajlat-
politikához. Az Unió és a tagállamok az 
élelmiszer-termelés veszélyeztetése nélkül 
elősegítik a mezőgazdasági termelők 
alkalmazkodását az éghajlatváltozás káros 
hatásaihoz, előmozdítják az 
éghajlatváltozás hatásaival szembeni 
rezilienciát és az alacsony ÜHG-
kibocsátással járó fejlesztést.

Indokolás

A mezőgazdaság az éghajlatváltozás hatásainak leginkább kitett ágazat, amely stratégiai 
jelentőségű az EU és a világ élelmezésbiztonsága szempontjából, és amelyet az 
éghajlatváltozás hatásai veszélyeztetnek. Ezért az uniós klímarendeletnek el kell ismernie a 
mezőgazdaság stratégiai fontosságát és keretet kell teremtenie az érintett uniós intézmények 
és tagállamok számára ahhoz, hogy a Párizsi Megállapodás 2. cikke (1b) bekezdésének 
megfelelően oly módon könnyítsék meg az alkalmazkodást, a rezilienciát és az alacsony 
üvegházhatásúgáz-kibocsátással járó fejlesztést, hogy az ne veszélyeztesse az élelmiszer-
termelést.
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Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az uniós intézmények 
megvizsgálják a karbonkreditrendszerek 
bevezetésének megvalósíthatóságát, 
beleértve adott esetben az üvegházhatású 
gázoknak a földhasználatban, a talajban 
és a biomasszában való szénmegkötés 
révén történő eltávolításának tanúsítását a 
mezőgazdaságban azzal a céllal, hogy az 
üvegházhatású gázok szárazföldi 
megkötésével kapcsolatos külön szén-
dioxid-eltávolítási piac kialakítása révén 
2050-ig megvalósuljon a 
klímasemlegesség. Ez a keret szakértői 
értékelésnek alávetett tudományos 
bizonyítékok széles körén alapul, és azt a 
Bizottság értékeli és hagyja jóvá, 
biztosítva, hogy az éghajlat-politikai 
intézkedések ne gyakoroljanak negatív 
hatást a biológiai sokféleségre, a 
környezetre, a társadalomra és a 
közegészségre, és megfeleljenek a 
fenntarthatóságot szolgáló valamennyi 
megfelelő és arányos gazdaságpolitikai 
eszköznek. Az érintett uniós intézmények 
2021. június 30-ig értékelő jelentést 
nyújtanak be e tekintetben.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A 3. cikkben meghatározott 
teljesítési pálya megvalósítása érdekében 
az uniós intézmények az alkalmazkodási 
stratégiákban és tervekben felhasználnak 
valamennyi rendelkezésre álló 
gazdaságpolitikai eszközt, amennyiben 
azok a kitűzött célok vonatkozásában 
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megfelelőek és arányosak. Ezek a 
kezdeményezések magukban foglalhatnak 
különösen egy, a WTO előírásainak 
megfelelő, az importáruk 
karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmust az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása és az import 
termelési normáinak javítása érdekében.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) A Bizottság mutatókat dolgoz ki a 
társadalom, a környezet és a gazdaság 
éghajlatváltozással szembeni 
rezilienciájának felmérésére. Az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökségnek – éves 
munkaprogramjával összhangban – 
segítenie kell a Bizottságot a mutatók 
kidolgozásában.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2e) Finanszírozást kell biztosítani a 
mezőgazdasági tanácsadó szolgálatok 
számára, hogy információkat 
szolgáltassanak és megosszák a bevált 
gyakorlatokat a mezőgazdasági 
termelőkkel, hogy segítsék őket az 
éghajlatváltozás által előidézett 
kihívásokhoz, például az aszályhoz és az 
áradásokhoz való alkalmazkodásban.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 f bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2f) Az illetékes uniós intézmények és a 
tagállamok elismerik a fenntartható és 
aktív erdőgazdálkodás fontosságát a 
nyersanyagokkal való fenntartható ellátás 
biztosításában a körforgásos biogazdaság 
felé történő átmenet során.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott és a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett teljesítési pálya 
révén kifejezett klímasemlegességi 
célkitűzés teljesítése terén a tagállamok 
által közösen elért eredményeket;

a) a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott és a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett teljesítési pálya 
révén kifejezett klímasemlegességi 
célkitűzés teljesítése terén a tagállamok 
által közösen és nemzeti szinten elért 
eredményeket;

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén a tagállamok által közösen elért 
eredményeket.

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén a tagállamok által közösen és nemzeti 
szinten elért eredményeket;

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az értékelés következtetéseit 
az energiaunió helyzetéről szóló, az (EU) 
2018/1999 rendelet 35. cikkének 

A Bizottság az értékelés következtetéseit 
az energiaunió helyzetéről szóló, az (EU) 
2018/1999 rendelet 35. cikkének 
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megfelelően az adott naptári évben 
elkészített jelentéssel együtt benyújtja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

megfelelően az adott naptári évben 
elkészített jelentéssel együtt benyújtja az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, és 
ezeket nyilvánosan elérhetővé teszi.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós intézkedéseknek a 2. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott és a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett teljesítési 
pálya révén kifejezett klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját;

a) az uniós intézkedéseknek és 
politikáknak, valamint az európai zöld 
megállapodásban foglalt valamennyi 
kezdeményezésnek a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott és a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett teljesítési pálya 
révén kifejezett klímasemlegességi 
célkitűzéssel, továbbá a 3. cikk (3) 
bekezdésében említett, a fenti teljesítési 
pálya meghatározására vonatkozó 
megfontolásokkal való összhangját;

Módosítás 70

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az uniós kereskedelempolitikának 
az e rendeletben meghatározott környezeti 
célkitűzésekkel való összhangját;

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az (1) és (2) 
bekezdésben említett értékelés alapján a 
Bizottság úgy találja, hogy az uniós 
intézkedések nem egyeztethetők össze a 2. 

(3) Amennyiben az (1) és (2) 
bekezdésben említett értékelés alapján a 
Bizottság úgy találja, hogy az uniós 
intézkedések nem egyeztethetők össze a 2. 



PE650.646v02-00 42/50 AD\1211640HU.docx

HU

cikk (1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzéssel, illetve 
nem megfelelőek a 4. cikkben említett 
előrehaladás biztosításához, vagy hogy az 
éghajlatsemlegességi célkitűzés elérése 
vagy a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás nem megfelelő, a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett teljesítési pálya 
felülvizsgálatával egyidejűleg a 
Szerződésekkel összhangban megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

cikk (1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzéssel, illetve 
nem megfelelőek a 4. cikkben említett 
előrehaladás biztosításához, vagy hogy az 
éghajlatsemlegességi célkitűzés elérése 
vagy a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás nem megfelelő, a 
Szerződésekkel összhangban megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2023. szeptember 30-ig, majd 
azt követően ötévente értékeli:

A Bizottság a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartásával 2023. szeptember 
30-ig, majd azt követően ötévente értékeli:

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (EU) 2018/1999 rendelet szerint 
benyújtott nemzeti energia- és klímatervek 
vagy kétévenkénti eredményjelentések 
alapján a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés teljesítése szempontjából 
relevánsnak ítélt nemzeti intézkedések 
összhangját a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett módon létrehozott teljesítési pálya 
által kifejezett célkitűzéssel;

a) az (EU) 2018/1999 rendelet szerint 
benyújtott nemzeti energia- és klímatervek 
vagy kétévenkénti eredményjelentések, 
valamint a bioenergia fenntarthatóságáról 
szóló jelentés, valamint a közös 
agrárpolitika keretében a tagállamok által 
elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-
stratégiai terv) nyújtott támogatásra 
vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló rendelettel összhangban 
benyújtandó KAP-stratégiai tervek alapján 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentése, a természetes szénelnyelők 
körének 2030-ig történő bővítése és a 2. 
cikkben meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés teljesítése szempontjából 
relevánsnak ítélt nemzeti intézkedések 
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összhangját a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett teljesítési pálya által kifejezett 
célkitűzéssel;

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az értékelés következtetéseit 
az energiaunió helyzetéről szóló, az (EU) 
2018/1999 rendelet 35. cikkének 
megfelelően az adott naptári évben 
elkészített jelentéssel együtt benyújtja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság a szóban forgó értékelést és az 
értékelés következtetéseit az energiaunió 
helyzetéről szóló, az (EU) 2018/1999 
rendelet 35. cikkének megfelelően az adott 
naptári évben elkészített jelentéssel együtt 
nyilvánosan elérhetővé teszi és benyújtja 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság az 5. cikk 
(1) bekezdése szerint értékelt, közösen 
elért eredmények figyelembevételével úgy 
találja, hogy valamely tagállam 
intézkedései nem állnak összhangban a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett teljesítési 
pálya által kifejezett célkitűzéssel vagy 
nem megfelelőek a 4. cikkben említett 
alkalmazkodás terén elérendő haladás 
biztosításához, ajánlásokat tesz az érintett 
tagállamnak. A Bizottság ezen ajánlásokat 
nyilvánosságra hozza.

(2) Amennyiben a Bizottság az 5. cikk 
(1) bekezdése szerint értékelt, közösen és 
nemzeti szinten elért eredmények 
figyelembevételével úgy találja, hogy 
valamely tagállam intézkedései nem állnak 
összhangban a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett teljesítési pálya által kifejezett 
célkitűzéssel vagy nem megfelelőek a 4. 
cikkben említett alkalmazkodás terén 
elérendő haladás biztosításához, 
ajánlásokat tesz az érintett tagállamnak. A 
Bizottság ezen ajánlásokat valamennyi 
hivatalos uniós nyelven nyilvánosságra 
hozza.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett tagállam az (EU) 
2018/1999 rendelet 17. cikke szerint, az 
ajánlás kiadásának évét követő évben 
benyújtott első eredményjelentésében 
meghatározza, milyen módon vette kellő 
mértékben figyelembe az ajánlást. Ha az 
érintett tagállam úgy dönt, hogy nem 
foglalkozik az ajánlással vagy annak egy 
jelentős részével, azt a Bizottság felé meg 
kell indokolnia;

b) az érintett tagállam az (EU) 
2018/1999 rendelet 17. cikke szerint, az 
ajánlás kiadásának évét követő évben 
benyújtott első eredményjelentésében 
meghatározza, milyen módon vette kellő 
mértékben figyelembe az ajánlást, és 
milyen intézkedéseket fogadott el. Ha az 
érintett tagállam úgy dönt, hogy nem 
foglalkozik az ajánlással vagy annak egy 
jelentős részével, azt a Bizottság felé meg 
kell indokolnia;

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (EEA) jelentései;

b) az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (EEA) és más uniós szervek 
jelentései;

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) európai statisztikák és adatok, 
beleértve a kedvezőtlen éghajlati 
hatásokból eredő veszteségekre vonatkozó 
adatokat is, amennyiben rendelkezésre 
állnak; valamint

c) európai statisztikák és adatok, 
beleértve az e rendelet értelmében hozott 
intézkedések gazdasági, területi és 
foglalkoztatási hatásaira és a kedvezőtlen 
éghajlati hatásokból eredő veszteségekre 
vonatkozó adatokat is, valamint a tétlenség 
és a késedelmes fellépés becsült költségeit 
és többek között a létrejövő, illetve 
megszűnő munkahelyekre vonatkozó 
adatokat is, amennyiben rendelkezésre 
állnak; valamint

Indokolás

A Bizottságot a fenntarthatóság mindhárom pillérét – azaz a környezeti, társadalmi és 
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gazdasági pillért – tükröző adatokkal kell tájékoztatni. Az átmenet több új munkahelyet jelent 
majd a gazdaság néhány más területén is; ez az élelmiszeriparra és a mezőgazdaságra is 
igaz.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a környezeti szempontból 
fenntartható uniós és tagállami 
beruházásokkal, többek között – 
amennyiben rendelkezésre állnak – az (EU) 
2020/... rendelettel [taxonómiai rendelet] 
összhangban álló beruházásokkal 
kapcsolatos további információk.

e) a környezeti szempontból 
fenntartható uniós és tagállami 
beruházásokkal és harmadik felek 
klímahatékonysági tanúsítási 
rendszereivel, többek között – amennyiben 
rendelkezésre állnak – az (EU) 2020/... 
rendelettel [taxonómiai rendelet] 
összhangban álló beruházásokkal 
kapcsolatos további információk.

Módosítás 80

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság 2021. december 31-ig 
jelentést nyújt be az éghajlat 
szempontjából hatékony gazdálkodás és 
élelmiszer-termelés harmadik felek 
tanúsítási rendszerei révén történő 
támogatására irányuló intézkedésekről. 
Ez a jelentés az 5. és 6. cikkben említett 
bizottsági értékelés alapjául is szolgál.

Indokolás

A harmadik fél általi tanúsítás lehetővé teszi, hogy az EU-ban közös szabvány álljon 
rendelkezésre az éghajlati szempontból hatékony termelésre vonatkozóan. A közös szabványok 
meghatározásával jutalmazzák a mezőgazdasági termelőket és szövetkezeteket, amelyek 
kevesebből többet tudnak termelni, és így korlátozzák egy adott termelési egység éghajlati 
lábnyomát. El kell azonban ismerni, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását nem 
lehet teljes mértékben eltávolítani a mezőgazdasági ágazatból.
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Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a társadalom minden részével 
együttműködik a klímasemleges és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens társadalom érdekében való aktív 
szerepvállalás és társadalmi fellépés 
előmozdítása céljából. A Bizottság minden 
szinten – többek között nemzeti, regionális 
és helyi szinten, valamint a szociális 
partnerekkel, a polgárokkal és a civil 
társadalommal – elősegíti a bevált 
gyakorlatok cseréjét, és meghatározza az e 
rendelet célkitűzéseinek eléréséhez 
hozzájáruló intézkedéseket. Ezenkívül a 
Bizottság támaszkodhat az (EU) 2018/1999 
rendelet 11. cikkének megfelelően a 
tagállamok által kialakított többszintű 
éghajlat- és energiapolitikai párbeszédekre 
is.

A Bizottság a társadalom minden részével 
együttműködik a klímasemleges és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens társadalom érdekében való aktív 
szerepvállalás és társadalmi fellépés 
előmozdítása céljából. A Bizottság minden 
szinten – többek között nemzeti, regionális 
és helyi szinten, valamint a szociális 
partnerekkel, a polgárokkal és a civil 
társadalommal – elősegíti a bevált 
gyakorlatok cseréjét, és meghatározza az e 
rendelet célkitűzéseinek eléréséhez 
hozzájáruló intézkedéseket. A Bizottság 
figyelembe veszi az Unió gazdasági 
szereplőinek, termelőinek, 
munkavállalóinak, fogyasztóinak és 
képviseleti szervezeteiknek és 
szövetkezeteiknek, valamint nem 
kormányzati szervezeteknek a véleményét 
és javaslatait, és segíti őket az átállásban. 
A Bizottság az átláthatóság szellemében 
nyilvánosságra hozza az említett 
interakciókat. Ezenkívül a Bizottság 
támaszkodhat az (EU) 2018/1999 rendelet 
11. cikkének megfelelően a tagállamok 
által kialakított többszintű éghajlat- és 
energiapolitikai párbeszédekre is.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A 3. cikk (1) bekezdésében említett, 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás feltételeit ez a 
cikk határozza meg.
(2) A Bizottságnak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása határozatlan időtartamra 
szól [OP: e rendelet hatálybalépésének 
időpontja]-tól/-től kezdődően.
(3) A 3. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazást az 
Európai Parlament és a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(6) A 3. cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
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kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.
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