
AD\1252347HU.docx PE700.696v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

2021/0200(COD)

24.3.2022

VÉLEMÉNY
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a 
tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai 
fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 
meghatározásáról szóló (EU) 2018/842 rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2021)0555 – C9-0321/2021 – 2021/0200(COD))

A vélemény előadója: Norbert Lins



PE700.696v02-00 2/25 AD\1252347HU.docx

HU

PA_Legam



AD\1252347HU.docx 3/25 PE700.696v02-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

Háttér – „Irány az 55%!” intézkedéscsomag

2021 júliusában az Európai Bizottság előterjesztette az európai zöld megállapodás 
megvalósítására irányuló csomagját. Az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag – az EU 
történetében a legnagyobb éghajlat-politikai intézkedéscsomag – célja a különböző 
jogszabályok felülvizsgálata az arra irányuló új uniós célkitűzés elérése érdekében, hogy 
2030-ra az 1990-es szinthez képest legalább 55%-kal csökkenjen a nettó kibocsátás. A 
javasolt csomag 2030-ig legalább 52,8%-os kibocsátáscsökkentést és 2030-ra legalább 310 
Mt nettó elnyelést irányoz elő szénelnyelők segítségével. Ahhoz, hogy ez a célkitűzés 
összhangban legyen a tudomány álláspontjával, ambiciózusabbnak kell lennie, és konkrét 
intézkedésekkel kell kiegészíteni. 

Az IPCC évek óta kongatja a vészharangot: az 1,5°C-os globális felmelegedés is súlyos, de a 
2°C-os katasztrofális lenne. A jelenlegi 1,2 °C-os felmelegedés már most is természeti 
katasztrófákhoz, a lakosság elvándorlásához, terméskieséshez és a biológiai sokféleség 
csökkenéséhez vezetett az Unión belül és kívül egyaránt. Az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye UNFCCC legutóbbi (COP26) eredményei szintén elég egyértelműek: a 
nemzeti szinten meghatározott jelenlegi hozzájárulások szerint a globális kibocsátás 2030-ig 
és azután is növekedni fog, miközben azt 2030-ig legalább -45%-kal kell csökkenteni a 2010-
es szinthez képest, ha a globális felmelegedést 1,5°C-ra akarjuk korlátozni. Különösen a 
COP26 után vált egyértelművé, hogy az Európai Uniónak ebben az évtizedben fel kell 
gyorsítania a kibocsátáscsökkentést, és ambiciózusabbnak kell mutatkoznia az 
éghajlatváltozás miatt kialakult vészhelyzet kezelése során.

Egy ambiciózusabb ütemtervet követő korai fellépésnek prioritást kell kapnia. A globális 
konszenzust tükröző tudományos tanulmányok túlnyomó többsége, köztük az IPCC legutóbbi 
jelentése1 is azt mutatta, hogy a 2020–2030 közötti időszak a döntő évtized az éghajlati és 
biodiverzitási válság elleni fellépés szempontjából.

A közös kötelezettségvállalás az „Irány az 55%!” csomag keretében

E csomag részeként a közös kötelezettségvállalási rendelet célokat határoz meg és nyomon 
követi a tagállamok erőfeszítéseit annak érdekében, hogy csökkentsék az üvegházhatású 
gázok kibocsátását az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének hatálya alá nem tartozó 
ágazatokban. Az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 60%-át lefedő közös 
kötelezettségvállalási rendelet az EU éghajlat-politikájának egyik alappillére, amelynek 
jelentős kibocsátáscsökkentést kell eredményeznie. Ez a felülvizsgálat lehetőséget kínál arra, 
hogy az EU és a tagállamok célkitűzései összhangba kerüljenek a Párizsi Megállapodással, 
bezárva a jogszabály hatékonyságát jelenleg aláásó kiskapukat.

A közös kötelezettségvállalási rendelet hatálya alá tartozó ágazatok erőfeszítéseinek 
összehangolása a Párizsi Megállapodással

1 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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A közös kötelezettségvállalási rendelet kötelező kibocsátáscsökkentési célokat határoz meg a 
tagállamok számára, amelyek több ágazatra, köztük a mezőgazdaságra is kiterjednek. A 
Bizottság javaslata megtartja a közös kötelezettségvállalási rendelet hatályát, és 2030-ra a 
2005-ös szinthez képest 30%-ról 40%-ra növeli az átfogó uniós kibocsátáscsökkentési célt. A 
közös kötelezettségvállalási rendelet hatálya alá tartozó valamennyi ágazatban továbbra is a 
tagállamok felelősek a kibocsátáscsökkentés megvalósításáért.

Bár ez a felülvizsgálat üdvözlendő, a felülvizsgált közös kötelezettségvállalási rendeletben 
foglalt ambíciószint még messze nem igazodik a Párizsi Megállapodás célkitűzéséhez, 
amelyhez a 2005-ös szinthez képest összességében legalább 55%-os kibocsátáscsökkentésre 
lenne szükség a közös kötelezettségvállalási rendelet hatálya alá tartozó ágazatokban. 

Az ambíciószint fokozásának együtt kell járnia a jelentős kibocsátáscsökkentést eddig még 
nem teljesítő ágazatok, például a mezőgazdaság ösztönzésével, amely – miközben továbbra is 
a harmadik legnagyobb kibocsátó – 2005 és 2018 között csupán 1%-kal járult hozzá az 
erőfeszítéseket megosztó ágazatok kibocsátáscsökkentési vállalásaihoz2. A tagállamok 
gyakran döntöttek úgy, hogy kibocsátáscsökkentési erőfeszítéseiket más ágazatokra 
összpontosítják, de de most már a mezőgazdaságnak is jelentős mértékben hozzá kell járulnia 
az éghajlatváltozás kezeléséhez.  El kell ismerni a minimális ágazati hozzájárulások uniós 
szintű kidolgozásában rejlő lehetőséget, hogy méltányosan lehessen megosztani a terheket, és 
valamennyi ágazat betölthesse a neki kijelölt szerepét.

A közös kötelezettségvállalási rendelet elindítása a 2050-re teljesítendő uniós 
klímasemlegességi célkitűzés eléréséhez vezető úton

A jelenlegi rendelet több tekintetben is rugalmasságot biztosított a tagállamok számára ahhoz, 
hogy elérjék az átfogó közös kötelezettségvállalási céljaikat. Ezek a rugalmassági 
mechanizmusok bizonyítottan aláássák a rendelet általános célkitűzését azáltal, hogy lassítják 
a közös kötelezettségvállalási rendelet hatálya alá tartozó ágazatok, különösen a 
mezőgazdaság szén-dioxid-mentesítésére irányuló tagállami erőfeszítéseket. E rugalmassági 
mechanizmusok kiterjesztése még inkább aláásná az EU éghajlat-politikai fellépését. 
Különösen az a javaslat ellentétes az elvvel, hogy valamennyi ágazat hozzájáruljon az uniós 
klímarendeletben foglalt éghajlat-politikai cél eléréséhez, hogy a közös kötelezettségvállalási 
rendelet hatálya alá tartozó ágazatokban a LULUCF-ágazat megnövekedett nettó elnyelésével 
ellensúlyozzák a kibocsátáscsökkentés elmaradását. A természetes szénelnyelők általi 
eltávolításnak a fosszilis kibocsátások drasztikus csökkentésével egyidejűleg kell növekednie. 

Az Európai Bizottságnak 2030 utánra is célokat kell kitűznie annak érdekében, hogy 
valamennyi gazdasági szereplő – köztük a vállalkozások, a munkavállalók, a beruházók és a 
fogyasztók – számára kiszámíthatóságot és bizalmat lehessen teremteni, valamint biztosítani 
lehessen az ÜHG-kibocsátás gyors és visszafordíthatatlan csökkentését, hogy legkésőbb 
2050-ra el lehessen érni a nulla nettó ÜHG-kibocsátást, majd azt követően a negatív 
kibocsátást. A Bizottságnak 2025 végéig – az uniós klímarendeletben meghatározott ÜHG-
költségvetést és az éghajlatváltozással foglalkozó európai tudományos tanácsadó testület 

2 Európai Környezetvédelmi Ügynökség, Nemzeti fellépés valamennyi ágazatban az üvegházhatású gázokra 
vonatkozó közös kötelezettségvállalási célok eléréséhez, tájékoztató, 2020. március 10. - 
https://www.eea.europa.eu/themes/climate/trends-and-projections-in-europe/national-action-across-all-sectors

https://www.eea.europa.eu/themes/climate/trends-and-projections-in-europe/national-action-across-all-sectors
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tanácsait szem előtt tartva – javaslatot kell előterjesztenie a közös kötelezettségvállalási 
rendelet célkitűzéseire, valamint a 2030 utáni időszakra vonatkozó uniós szintű minimális 
ágazati hozzájárulásokra vonatkozóan. E céloknak ötéves céloknak kell lenniük, hogy 
igazodjanak a COP26 során elfogadott közös időkeretekhez, teljes mértékben teljesítsék az 
uniós éghajlat-politikai kötelezettségvállalásokat, és elérjék az uniós klímarendeletben 
jelenleg meghatározott klímasemlegességi célkitűzést.

MÓDOSÍTÁSOK

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
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai zöld megállapodás31 
olyan egymást kölcsönösen erősítő 
intézkedések és kezdeményezések átfogó 
csoportját ötvözi magában, amelyek célja 
az éghajlat-semlegesség 2050-ig történő 
elérése az Unióban, valamint meghatároz 
egy növekedési stratégiát, amely az Uniót 
olyan igazságos és virágzó társadalommá 
kívánja alakítani, amely modern, 
erőforrás-hatékony és versenyképes 
gazdasággal rendelkezik, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő. 
Célja továbbá az Unió természeti tőkéjének 
védelme, megőrzése és fejlesztése, 
valamint a polgárok egészségének és 
jólétének védelme a környezettel 
kapcsolatos kockázatokkal és hatásokkal 
szemben. Ugyanakkor ez az átállás 
eltérően érinti a nőket és a férfiakat, és 
különösen kihat egyes hátrányos helyzetű 
csoportokra, például az idősebbekre, a 
fogyatékkal élőkre és a kisebbségi faji 
vagy etnikai háttérrel rendelkező 
személyekre. Ezért biztosítani kell, hogy az 
átállás igazságos és inkluzív legyen, és 

(3) Az európai zöld megállapodás 
olyan egymást kölcsönösen erősítő, 
hatékony és méltányos intézkedések és 
kezdeményezések átfogó csoportját ötvözi 
magában, amelyek célja az éghajlat-
semlegesség 2050-ig történő elérése az 
Unióban, amely komoly kihívást jelent, 
valamint meghatároz egy új növekedési 
stratégiát, amelynek célja, hogy az Uniót 
fokozatosan és felelősségteljesen 
igazságos és virágzó társadalommá 
alakítsa át, amely a kutatáson, az 
innováción és a zöld munkahelyeken 
alapul, és amelynek gazdasága modern, 
erőforrás-hatékony és versenyképes lesz, 
ahol a gazdaság és az emberek jóléte nem 
erőforrásfüggő. Célja továbbá az Unió 
természeti tőkéjének védelme, megőrzése 
és fejlesztése, valamint a polgárok 
egészségének és jólétének védelme a 
környezettel kapcsolatos kockázatokkal és 
hatásokkal szemben. Ugyanakkor az 
európai zöld megállapodás megállapítja, 
hogy biztosítani kell a hatékony és 
méltányos átállást, kiszámíthatóságot kell 
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abból senki se maradjon ki. biztosítani a befektetők számára, és 
biztosítani kell az átállási folyamat 
visszafordíthatatlanságát. Ez az átállás – 
különösen fizikai és földrajzi 
jellegzetességeik és természeti adottságaik 
függvényében – különböző hatást 
gyakorol a különböző tagállamokra és 
régiókra. Ez a nőket és a férfiakat eltérő 
módon érinti, és különösen nagy hatással 
van bizonyos hátrányos helyzetű 
csoportokra, például az idősekre, a 
fogyatékossággal élő személyekre, az 
energiaszegénység kockázatának kitett 
személyekre, valamint a kisebbségi faji 
vagy etnikai háttérrel rendelkező 
személyekre. Ezért biztosítani kell, hogy az 
átállás igazságos és inkluzív legyen, reális 
célokon és az erőfeszítések tagállamok 
közötti igazságos és kiegyensúlyozott 
elosztásán alapuljon, és abból senki se 
maradjon ki. A mezőgazdasági ágazat 
tekintetében el kell ismerni a KAP külső 
konvergenciájának fontosságát, mivel a 
tagállamok különböző szinteken 
részesülnek az (EU) 2021/2115 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet31a szerinti 
KAP-kifizetésekből, ami kihat a 
mezőgazdasági termelőik gazdasági 
helyzetére és az e rendelet szerinti 
hozzájárulásuk teljesítéséhez szükséges 
erőfeszítésekben való részvételi 
képességükre.

__________________ __________________
31 Bizottság közleménye – Az európai zöld 
megállapodás, COM(2019) 0640 final, 
2019. december 11.

31 Bizottság közleménye – Az európai zöld 
megállapodás, COM(2019) 0640 final, 
2019. december 11.
31a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2021/2115 rendelete (2021. 
december 2.) a közös agrárpolitika 
keretében a tagállamok által elkészítendő 
stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) 
nyújtott, az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalap (EMGA) és az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) által finanszírozott támogatásra 
vonatkozó szabályok megállapításáról, 
valamint az 1305/2013/EU és az 
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1307/2013/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 435., 2021.12.6., 1. o.).

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (EU) 2021/1119 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet32 (a 
továbbiakban: európai klímarendelet) útján 
az Unió jogszabályba foglalta azt a célt, 
hogy 2050-re a gazdaság egésze 
klímasemleges legyen. Az említett rendelet 
megfogalmaz egy kötelező, Unión belüli 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátásra (tehát 
az elnyelések levonása utáni kibocsátásra) 
vonatkozó kötelezettségvállalást is, 
miszerint azt az 1990-es szinthez képest 
legalább 55%-kal kell csökkenteni 2030-ig.

(4) Az (EU) 2021/1119 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet32 (a 
továbbiakban: európai klímarendelet) útján 
az Unió jogszabályba foglalta azt a célt, 
hogy 2050-re a gazdaság egésze 
klímasemleges legyen. Az említett rendelet 
megfogalmaz egy kötelező, Unión belüli 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátásra (tehát 
az elnyelések levonása utáni kibocsátásra) 
vonatkozó kötelezettségvállalást is, 
miszerint azt az 1990-es szinthez képest 
legalább 55%-kal kell csökkenteni 2030-ig. 
E rendelet azt a kötelezettséget is előírja a 
Bizottság számára, hogy adott esetben 
jogalkotási javaslatot terjesszen elő 
további köztes célok bevezetésére, hogy 
biztosítsa az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
gyors és visszafordíthatatlan csökkentését 
annak érdekében, hogy legkésőbb 2050-ig 
megvalósuljon az Unió klímasemlegességi 
célkitűzése. A rendelet biztosítja, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá nem tartozó ágazatok is kivegyék 
részüket a klímarendelet céljainak 
eléréséből, figyelembe véve a tagállamok 
eltérő kiindulópontjait, az átállás szociális 
vonatkozásait, az elosztási hatások 
értékelését és az ágazati 
versenyképességre gyakorolt hatásait. A 
rendelet előkészíti továbbá a 2. cikkének 
hatálya alá tartozó ágazatokban a 2030 
utáni időszakra vonatkozó uniós ÜHG-
kibocsátás csökkentésére irányuló célok 
meghatározását, valamint a 2030 utáni 
uniós célok eléréséhez való minimális 
tagállami vállalásokat;
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__________________ __________________
32 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2021/1119 rendelete 
(2021. június 30.) a klímasemlegesség 
elérését célzó keret létrehozásáról és a 
401/2009/EK rendelet, valamint az 
(EU) 2018/1999 rendelet módosításáról 
(európai klímarendelet) (HL L 243., 
2021.7.9., 1. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2021/1119 rendelete 
(2021. június 30.) a klímasemlegesség 
elérését célzó keret létrehozásáról és a 
401/2009/EK rendelet, valamint az 
(EU) 2018/1999 rendelet módosításáról 
(európai klímarendelet) (HL L 243., 
2021.7.9., 1. o.).

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy teljesítse 
ezeket a kötelezettségvállalásokat, 
valamint az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye alapján elfogadott 
Párizsi Megállapodás33 keretében tett 
vállalásait, az üvegházhatásúgázkibocsátás-
csökkentési célkitűzés elérésének uniós 
szabályozási keretét ki kell igazítani.

(5) Annak érdekében, hogy teljesítse 
ezeket a kötelezettségvállalásokat, 
valamint az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye alapján elfogadott 
Párizsi Megállapodás33 keretében tett 
vállalásait, az üvegházhatásúgázkibocsátás-
csökkentési célkitűzés elérésének uniós 
szabályozási keretét 2030-ig és azon túl is 
ki kell igazítani. Különösen azt kell 
biztosítania, hogy egyensúlyt teremtsen 
egyrészt az ambiciózus éghajlati célok 
elérésének szükségessége, másrészt a 
célkitűzésekhez való alkalmazkodásra 
irányuló tagállami erőfeszítések ágazatok 
közötti optimális elosztásának biztosítása 
között, a régiók közötti konvergencia 
biztosítása érdekében. A Párizsi 
Megállapodás 2. cikke (1) bekezdésének 
b) pontjával összhangban a 
klímasemlegesség 2050-ig oly módon 
valósul meg, amely biztosítja a megfelelő 
hosszú távú élelmiszer-termelést, biztosítja 
a méltányos átállást, nem veszélyezteti az 
élelmezésbiztonságot, és figyelembe veszi 
a mezőgazdasági ágazat által már megtett 
erőfeszítéseket.

__________________ __________________
33 Párizsi Megállapodás (HL L 282., 33 Párizsi Megállapodás (HL L 282., 
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2016.10.19., 4. o.). 2016.10.19., 4. o.).

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Jóllehet a kibocsátáskereskedelem 
a közúti és tengeri közlekedésből, 
valamint az épületekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra is 
vonatkozni fog, az (EU) 2018/842 rendelet 
hatálya megmarad. Az (EU) 2018/842 
rendelet ezért továbbra is alkalmazandó 
lesz a belföldi hajózásból származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, a 
nemzetközi hajózásból származó 
kibocsátásra viszont nem. Egy tagállam 
(EU) 2018/842 rendelet hatálya alá tartozó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását, amelyet 
figyelembe kell venni a megfelelőségi 
ellenőrzések során, továbbra is akkor kell 
meghatározni, amikor lezárult az 
üvegházhatású gázok tagállami 
jegyzékeinek az (EU) 2018/1999 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet34 szerinti 
felülvizsgálata.

(7) Az (EU) 2018/842 rendelet hatálya 
megmarad, és a kibocsátáskereskedelmet 
nemzeti kibocsátáscsökkentési 
intézkedéseknek kell kísérniük a szén-
dioxid-árazás kiszolgáltatott fogyasztókra 
gyakorolt negatív hatásainak enyhítése 
érdekében. Az (EU) 2018/842 rendelet 
ezért továbbra is alkalmazandó lesz a 
belföldi hajózásból származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, a 
nemzetközi hajózásból származó 
kibocsátásra viszont nem. Egy tagállam 
(EU) 2018/842 rendelet hatálya alá tartozó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását, amelyet 
figyelembe kell venni a megfelelőségi 
ellenőrzések során, továbbra is akkor kell 
meghatározni, amikor lezárult az 
üvegházhatású gázok tagállami 
jegyzékeinek az (EU) 2018/1999 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet34 szerinti 
felülvizsgálata, és alapvető fontosságú, 
hogy a nemzeti, uniós és nemzetközi 
szinten rendelkezésre álló legfrissebb 
adatokat vegyék figyelembe a megfelelés 
ellenőrzéséhez, hogy reális képet kapjanak 
a tényleges helyzetről.

__________________ __________________
34 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 

34 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 
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(EU) 2015/652 tanácsi irányelv 
módosításáról, továbbá az 525/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 
2018.12.21., 1. o.).

(EU) 2015/652 tanácsi irányelv 
módosításáról, továbbá az 525/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 
2018.12.21., 1. o.).

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) E rendelet végrehajtása során 
figyelembe kell venni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
349. cikkét, amely elismeri a legkülső 
régióknak a szárazföldi régióktól való 
távoli fekvésükből, szigetjellegükből, kis 
méretükből, kedvezőtlen domborzati és 
éghajlati viszonyaikból, valamint néhány 
terméktől való gazdasági függőségükből 
eredő különleges sebezhetőségét, mely 
tényezők együttes hatása súlyosan 
hátráltatja fejlődésüket, és számos 
területen, különösen a közlekedés terén 
jelentős többletköltségeket okoz. Az 
üvegházhatású gázok csökkentésére 
irányuló uniós szintű erőfeszítéseket és 
célkitűzéseket ehhez a nehéz helyzethez 
kell igazítani, egyensúlyt teremtve a 
környezetvédelmi célkitűzések és az e 
régiókra háruló magas társadalmi 
költségek között.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ennek érdekében minden tagállam 
esetében felül kell vizsgálni a 2030-ra 
vonatkozó üvegházhatásúgázkibocsátás-
csökkentési célt. Az 

(11) Ennek érdekében felül kell 
vizsgálni a 2030-ra vonatkozó 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célt, kellően figyelembe véve azokat a 
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üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célérték felülvizsgálatánál ugyanazt a 
módszert kell alkalmazni, mint amelyet az 
(EU) 2018/842 rendelet első elfogadásakor, 
amikor a nemzeti vállalásokat a tagállamok 
eltérő kapacitásainak és 
költséghatékonysági lehetőségeinek 
figyelembevételével határozták meg, az 
erőfeszítések méltányos és 
kiegyensúlyozott elosztásának biztosítása 
érdekében. Az egyes tagállamok esetében a 
2030-ig teljesítendő maximális 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentését 
ezért az adott tagállam e rendelet hatálya 
alá tartozó, 2005. évi felülvizsgált 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásából 
kiindulva kell meghatározni, figyelmen 
kívül hagyva azon, 2005-ben már működő 
létesítmények üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának hitelesített adatait, amelyek 
csak 2005 után kerültek az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá.

társadalmi következményeket, amelyek az 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentés 
dinamikájából eredhetnek, hogy minden 
tagállam ki tudja venni a részét e 
transznacionális kihívás kezeléséből. Az 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célérték felülvizsgálatánál tiszteletben kell 
tartani a „senkit sem hagyunk hátra” 
elvet, és el kell kerülni, hogy a felelősség 
terhe az átállás során a legnagyobb 
kihívásokkal szembesülő tagállamokra 
háruljon. Ugyanazokat a módszertani 
elemeket kell alkalmazni, mint amelyet az 
(EU) 2018/842 rendelet első elfogadásakor, 
amikor a nemzeti vállalásokat a tagállamok 
eltérő kapacitásainak és 
költséghatékonysági lehetőségeinek 
figyelembevételével határozták meg, az 
erőfeszítések méltányos és 
kiegyensúlyozott elosztásának biztosítása 
érdekében. Az egyes tagállamok esetében a 
2030-ig teljesítendő maximális 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentését 
ezért az adott tagállam e rendelet hatálya 
alá tartozó, 2005. évi felülvizsgált 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásából 
kiindulva kell meghatározni, figyelmen 
kívül hagyva azon, 2005-ben már működő 
létesítmények üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának hitelesített adatait, amelyek 
csak 2005 után kerültek az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá. Tekintettel arra, hogy a 
tagállamoknak ezeket a célokat nemzeti 
intézkedésekkel kell elérniük, a 
tagállamok számára bizonyos 
rugalmasságot kell biztosítani az e célok 
eléréséhez szükséges eszközök 
megválasztásában.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Következésképpen e rendelet 
elfogadásának évétől kezdődően új, 
kötelező (éves kibocsátási jogosultságban 
kifejezett) nemzeti határértékeket kell 
meghatározni, amelyek fokozatosan 
elvezetnek az egyes tagállamok 2030-as 
célkitűzéséhez, miközben hatályban kell 
tartani az azt megelőző évekre az (EU) 
2020/2126 bizottsági végrehajtási 
határozatban36 meghatározottak szerint 
megállapított az éves határértékeket.

(12) Következésképpen e rendelet 
elfogadásának évétől kezdődően és a 
vonatkozó környezeti hatástanulmánynak 
megfelelően új, kötelező (éves kibocsátási 
jogosultságban kifejezett) nemzeti 
határértékeket kell meghatározni, amelyek 
fokozatosan elvezetnek az egyes 
tagállamok 2030-as célkitűzéséhez, 
miközben hatályban kell tartani az azt 
megelőző évekre az (EU) 2020/2126 
bizottsági végrehajtási határozatban36 
meghatározottak szerint megállapított az 
éves határértékeket, és figyelembe kell 
venni az egyes régiókra jellemző költség-
haszon arányt.

__________________ __________________
36 A Bizottság (EU) 2020/2126 
végrehajtási határozata (2020. december 
16.) a 2021-től 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó éves tagállami kibocsátási 
jogosultságoknak az (EU) 2018/842 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti megállapításáról (HL L 426., 
2018.12.17., 58. o.).

36 A Bizottság (EU) 2020/2126 
végrehajtási határozata (2020. december 
16.) a 2021-től 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó éves tagállami kibocsátási 
jogosultságoknak az (EU) 2018/842 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti megállapításáról (HL L 426., 
2018.12.17., 58. o.).

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Covid19-világjárvány olyan 
mértékű hatással volt az uniós gazdaságra 
és annak kibocsátási szintjét, amelyet még 
nem lehet teljesen számszerűsíteni. 
Másrészt az Unió bevezeti eddigi 
legnagyobb ösztönző csomagját, amely 
szintén hatással lehet a kibocsátás szintjére. 
E bizonytalanságok miatt helyénvaló 2025-
ben felülvizsgálni a kibocsátási adatokat, 
és szükség esetén ismételten kiigazítani az 
éves kibocsátási jogosultságokat.

(13) A Covid19-világjárvány olyan 
mértékű hatással volt az uniós gazdaságra 
és annak kibocsátási szintjét, amelyet még 
nem lehet teljesen számszerűsíteni. 
Másrészt az Unió bevezeti eddigi 
legnagyobb ösztönző csomagját, amely 
szintén hatással lehet a kibocsátás szintjére. 
Figyelembe kell venni annak biztosítását, 
hogy az e rendelet szerinti célértékek ne 
eredményezzék az élelmiszer-termelés 
Unión kívülre történő áthelyezését, és 



AD\1252347HU.docx 13/25 PE700.696v02-00

HU

hogy az érintett ágazatok megőrizzék 
nemzetközi versenyképességüket. E 
bizonytalanságok miatt helyénvaló 2025-
ben felülvizsgálni a kibocsátási adatokat, 
és szükség esetén ismételten kiigazítani az 
éves kibocsátási jogosultságokat.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az (EU) 2018/842 rendelet 
értelmében az Európai Unió 
kibocsátáskereskedelmi rendszerében a 
kibocsátási egységek korlátozott törlése 
lehetséges annak érdekében, hogy egyes 
tagállamok megfeleljenek az (EU) 
2018/842 rendeletnek. Tekintettel Málta 
sajátos gazdasági szerkezetére, az egy főre 
jutó bruttó hazai termék alapján e tagállam 
esetében megállapított nemzeti 
kibocsátáscsökkentési cél jelentősen 
meghaladja annak költséghatékony 
csökkentési potenciálját, ezért fokozni 
növelni Málta hozzáférését a szóban forgó 
rugalmassági mechanizmushoz, anélkül, 
hogy ez veszélyeztetné az Unió 2030-ra 
vonatkozó kibocsátás-csökkentési 
célkitűzését.

(15) Az (EU) 2018/842 rendelet 
értelmében az Európai Unió 
kibocsátáskereskedelmi rendszerében a 
kibocsátási egységek korlátozott törlése 
lehetséges annak érdekében, hogy egyes 
tagállamok megfeleljenek az (EU) 
2018/842 rendeletnek. Tekintettel Málta 
sajátos gazdasági szerkezetére, az egy főre 
jutó bruttó hazai termék alapján e tagállam 
esetében megállapított nemzeti 
kibocsátáscsökkentési cél jelentősen 
meghaladja annak költséghatékony 
csökkentési potenciálját, ezért fokozni 
növelni Málta hozzáférését a szóban forgó 
rugalmassági mechanizmushoz, anélkül, 
hogy ez veszélyeztetné az Unió 2030-ra 
vonatkozó kibocsátás-csökkentési 
célkitűzését. Azon tagállamok számára, 
amelyek jogosultak erre a rugalmassági 
mechanizmusra, de 2019-ben nem éltek 
azzal, lehetőséget kell biztosítani e döntés 
felülvizsgálatára az új nemzeti 
kibocsátáscsökkentési célok 
figyelembevétele érdekében. Az érintett 
tagállamok számára lehetővé kell tenni a 
bejelentett százalékos arányok célzottabb 
felülvizsgálatát is.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés



PE700.696v02-00 14/25 AD\1252347HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) E rugalmassági mechanizmuson 
túlmenően korlátozott mennyiségben a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az 
erdőgazdálkodásból (LULUCF) származó 
nettó elnyelés és nettó kibocsátás is 
figyelembe vehető annak érdekében, hogy 
a tagállamok megfeleljenek az (EU) 
2018/842 rendeletnek (a továbbiakban: a 
LULUCF rugalmassági mechanizmus). 
Annak biztosítása érdekében, hogy 2030-ig 
elegendő kibocsátáscsökkentési 
erőfeszítést hajtsanak végre, helyénvaló 
korlátozni a LULUCF rugalmassági 
mechanizmus használatát azáltal, hogy a 
Bizottság e rugalmassági mechanizmust 
két külön időszakra osztja szét, amelyek 
mindegyike esetében az (EU) 2018/842 
rendelet III. mellékletében meghatározott 
teljes nettó elnyelés maximális összege 
felének megfelelő felső korlátot szab meg. 
A III. melléklet címét is helyénvaló 
összehangolni az (EU) 2018/841 
rendeletnek a 2020. október 28-i (EU) 
2021/268 felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelettel37 végrehajtott 
módosításával. Következésképpen már 
nincs szükség arra, hogy az (EU) 2018/842 
rendelet olyan jogalapot biztosítson, amely 
lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el III. melléklete címének 
módosítására. Az (EU) 2018/842 rendelet 
7. cikkének (2) bekezdését ezért törölni 
kell.

(16) E rugalmassági mechanizmuson 
túlmenően – figyelembe véve a 
mezőgazdasági és az erdészeti ágazat 
közötti szoros kapcsolatot – az Unió 
éghajlat-politikai céljainak elérését célzó 
új politikai és jogszabályi keret 
létrehozásakor korlátozott mennyiségben a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az 
erdőgazdálkodásból (LULUCF) származó 
nettó elnyelés és nettó kibocsátás is 
figyelembe vehető annak érdekében, hogy 
a tagállamok megfeleljenek az (EU) 
2018/842 rendeletnek (a továbbiakban: a 
LULUCF rugalmassági mechanizmus). 
Annak biztosítása érdekében, hogy 2030-ig 
elegendő kibocsátáscsökkentési 
erőfeszítést hajtsanak végre, helyénvaló 
korlátozni a LULUCF rugalmassági 
mechanizmus használatát azáltal, hogy a 
Bizottság e rugalmassági mechanizmust 
két külön időszakra osztja szét, amelyek 
mindegyike esetében az (EU) 2018/842 
rendelet III. mellékletében meghatározott 
teljes nettó elnyelés maximális összege 
felének megfelelő felső korlátot szab meg. 
A III. melléklet címét is helyénvaló 
összehangolni az (EU) 2018/841 
rendeletnek a 2020. október 28-i (EU) 
2021/268 felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelettel37 végrehajtott 
módosításával. Következésképpen már 
nincs szükség arra, hogy az (EU) 2018/842 
rendelet olyan jogalapot biztosítson, amely 
lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el III. melléklete címének 
módosítására. Az (EU) 2018/842 rendelet 
7. cikkének (2) bekezdését ezért törölni 
kell.

__________________ __________________
37 Bizottság (EU) 2021/268 
felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. 
október 28.) az (EU) 2018/841 európai 

37 Bizottság (EU) 2021/268 
felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. 
október 28.) az (EU) 2018/841 európai 
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parlamenti és tanácsi rendelet 
IV. mellékletének a tagállamok által 
a 2021–2025 közötti időszakban 
alkalmazandó, erdőkre vonatkozó 
referenciaszintek tekintetében történő 
módosításáról (HL L 60., 2021.2.22., 
21. o.).

parlamenti és tanácsi rendelet 
IV. mellékletének a tagállamok által 
a 2021–2025 közötti időszakban 
alkalmazandó, erdőkre vonatkozó 
referenciaszintek tekintetében történő 
módosításáról (HL L 60., 2021.2.22., 
21. o.).

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A tagállamoknak és az illetékes 
hatóságoknak külön költségvetést kell 
rendelniük a mezőgazdasági termelők 
kibocsátáscsökkentésre való ösztönzésére, 
és beruházásokat kell biztosítaniuk a 
dekarbonizációs technológiák 
infrastruktúrájába, többek között a kis- és 
közepes méretű gazdaságok számára is. 
Az uniós és a nemzeti hatóságoknak 
szorosan együtt kell működniük 
valamennyi érdekelt féllel a 
karbonsemlegességre való átállást 
támogató környezet és létfontosságú 
pénzügyi támogatási mechanizmusok 
kialakítása érdekében, hogy az ágazat 
teljes mértékben hozzá tudjon járulni a 
nulla nettó ÜHG-kibocsátás elérésére 
irányuló célkitűzéshez.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) Az éghajlatvédelmi, energetikai és 
környezetvédelmi állami támogatásokról 
szóló, elfogadott iránymutatásokhoz 
(CEEAG) hasonló eszközök alapvető 
szerepet játszanak annak biztosításában, 
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hogy a mezőgazdasági ágazat teljes értékű 
szerepet játsszon az Unió éghajlat-
politikai céljainak elérésében, miközben 
fenntartja a megfizethető árú élelmiszer-
termelést. A Bizottságnak gondoskodnia 
kell arról, hogy az iránymutatások 
szükség szerint új alágazatokkal 
egészüljenek ki, mint például a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó vagy a kibocsátásáthelyezési 
listán szereplő alágazatok.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az (EU) 2018/841 rendelet szerinti 
ambiciózusabb célok kitűzése csökkenti a 
tagállamok azon képességét, hogy az (EU) 
2018/842 rendelet alapján a megfeleléshez 
felhasználható nettó elnyelést hozzanak 
létre. Ezenkívül a LULUCF rugalmassági 
mechanizmus két külön időszakra történő 
felosztása tovább korlátozza a nettó 
elnyelés rendelkezésre állását az (EU) 
2018/842 rendeletnek való megfelelés 
céljából. Ennek eredményeképpen egyes 
tagállamok kihívásokkal szembesülhetnek 
az (EU) 2018/842 rendelet szerinti célok 
teljesítése során, míg ugyanezen vagy más 
tagállamokban olyan nettó elnyelés 
keletkezhet, amelyet nem lehet az (EU) 
2018/842 rendeletnek való megfelelés 
céljából felhasználni. Mindaddig, amíg az 
(EU) 2021/1119 rendelet 3. cikke szerint 
meghatározott uniós célkitűzések nem 
teljesülnek, különös tekintettel a nettó 
elnyelés hozzájárulásának felső korlátjára, 
egy további tartalék formájában indokolt 
létrehozni egy új önkéntes mechanizmust, 
amely segíti a csatlakozó tagállamokat 
kötelezettségeik teljesítésében.

(18) Az (EU) 2018/841 rendelet szerinti 
ambiciózusabb célok kitűzése csökkenti a 
tagállamok azon képességét, hogy az (EU) 
2018/842 rendelet alapján a megfeleléshez 
felhasználható nettó elnyelést hozzanak 
létre. Ezenkívül a LULUCF rugalmassági 
mechanizmus két külön időszakra történő 
felosztása tovább korlátozza a nettó 
elnyelés rendelkezésre állását az (EU) 
2018/842 rendeletnek való megfelelés 
céljából. Ennek eredményeképpen egyes 
tagállamok kihívásokkal szembesülhetnek 
az (EU) 2018/842 rendelet szerinti célok 
teljesítése során, míg ugyanezen vagy más 
tagállamokban olyan nettó elnyelés 
keletkezhet, amelyet nem lehet az (EU) 
2018/842 rendeletnek való megfelelés 
céljából felhasználni. Mindaddig, amíg az 
(EU) 2021/1119 rendelet 3. cikke szerint 
meghatározott uniós célkitűzések nem 
teljesülnek, különös tekintettel a nettó 
elnyelés hozzájárulásának felső korlátjára, 
egy további tartalék formájában indokolt 
létrehozni egy új önkéntes mechanizmust, 
amely a legköltséghatékonyabb módon 
segíti a csatlakozó tagállamokat 
kötelezettségeik teljesítésében.
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Néhány tagállamnak komoly 
kihívásokkal kell szembenéznie a rendelet 
célkitűzéseinek elérése során. Ezért fontos 
a rugalmasság, az előrelátás és az 
átruházhatóság biztosítása. Az 
ágazatspecifikus minimális 
hozzájárulások bevezetése egyrészt 
veszélyeztetheti a célkitűzések elérését, 
másrészt nem is célszerű.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) E rendelet céljainak 
meghatározásakor figyelembe kell venni 
azt a tényt, hogy a tagállamok sem a 
különböző ágazatok között, sem azokon 
belül nem egyenlő versenyfeltételekkel 
indulnak. A kibocsátáscsökkentési célok 
elérése nem veszélyeztetheti a 
mezőgazdasági ágazat azon képességét, 
hogy biztosítsa az élelmezésbiztonságot 
Európában és a világban.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
18 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18c) A Bizottság felkérést kap, hogy 
dolgozzon ki ütemtervet bizonyos 
ágazatokban az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás 2030 utáni csökkentésére 
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vonatkozó uniós célok meghatározására. 
A Bizottság felkérést kap annak 
megvizsgálására is, hogy 2030 után 
hogyan vonható össze a mezőgazdasági 
ágazat a LULUCF-ágazatokkal. Bármely 
jogalkotási intézkedés bevezetése előtt el 
kell végezni a szabályozás 
hatásvizsgálatát.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(EU) 2018/842 rendelet
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. cikkben a „30 %” helyébe 
„40 %” lép.

törölve

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
(EU) 2018/842 rendelet
1 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

1a. Az 1. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

1 cikk 1 cikk

Tárgy Tárgy

Ez a rendelet egyrészt megállapítja a 
tagállamok azon minimális vállalásaival 
összefüggő kötelezettségeket, amelyek az 
Uniónak a 2021-től 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó azon célkitűzésének 
teljesítéséhez szükségesek, hogy az e 
rendelet 2. cikkének hatálya alá tartozó 
ágazatokban 2030-ban a 2005-ös szinthez 
képest 30 %-kal csökkentse az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást, másrészt 

1. Ez a rendelet hozzájárul a Párizsi 
Megállapodás célkitűzéseinek, valamint a 
klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig 
történő, az (EU) 2021/1119 rendelet 
(európai klímarendelet) 2. cikkében 
meghatározott elérésére irányuló uniós 
célkitűzés eléréséhez.
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hozzájárul a Párizsi Megállapodás 
céljainak teljesítéséhez. Ez a rendelet 
emellett szabályokat állapít meg az éves 
kibocsátási jogosultságok 
meghatározására és a tagállamok által a 
minimális vállalásaik teljesítésében tett 
előrelépés értékelésére vonatkozóan.

A lineáris kibocsátáscsökkentési célok 
meghatározásakor a Bizottság felkérést 
kap, hogy vegye figyelembe a tagállamok 
közötti tehermegosztás fokozatos 
összehangolásának szükségességét. A 
2050-ig kitűzött cél az, hogy valamennyi 
tagállam klímasemleges legyen. Ezért 
fontos elkerülni, hogy jelentős 
különbségek keletkezzenek a tagállamok 
között. A terhek megosztásának 
meghatározásakor egyre inkább 
figyelembe kell venni a 
költséghatékonyságot és a méltányosságot 
az egy főre jutó GDP mellett, 2030 után is.
2. E rendelet egyrészt megállapítja a 
tagállamok azon minimális vállalásaival 
összefüggő kötelezettségeket, amelyek az 
Uniónak a 2021-től 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó azon célkitűzésének 
teljesítéséhez szükségesek, hogy a rendelet 
2. cikkének hatálya alá tartozó ágazatokban 
2030-ig a 2005. évi szinthez képest 40%-
kal csökkentse az üvegházhatásúgáz-
kibocsátást.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/hu/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0842&from=EN#d1e508-26-1)

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
(EU) 2018/842 rendelet
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A szöveg a következő 3a. cikkel 
egészül ki:
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„3a. cikk
A bioüzemanyagokra, folyékony bio-
energiahordozókra és biomasszából 
előállított üzemanyagokra vonatkozó 
fenntarthatósági kritériumok 
osztályozását az (EU) 2018/2001 irányelv 
szabályozza.”

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2018/842 rendelet
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogad el, amelyekben a 
(2) bekezdésében ismertetett lineáris 
pályáknak megfelelően (tonna CO2-
egyenértékben kifejezve) minden egyes 
tagállam esetében megállapítja a 2021–
2030 évekre vonatkozóan az éves 
kibocsátási jogosultságokat.

(3) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogad el, amelyekben a 
(2) bekezdésében ismertetett lineáris 
pályáknak megfelelően (tonna CO2-
egyenértékben kifejezve) minden egyes 
tagállam esetében megállapítja a 2021–
2030 évekre vonatkozóan az éves 
kibocsátási jogosultságokat, figyelembe 
véve a költséghatékonyságot és az 
arányosságot.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
(EU) 2018/842 rendelet
5 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

3a. A 5. cikk (4) bekezdése a 
következőképpen módosul:

(4) A 2021-től 2025-ig tartó időszak 
évei tekintetében a tagállamok átadhatnak 
más tagállamok részére az adott évi éves 
kibocsátási jogosultságaik legfeljebb 5 %-
ának, a 2026-tól 2030-ig tartó időszak évei 
tekintetében pedig az adott évi éves 

„(4) A 2021-től 2025-ig tartó időszak 
évei tekintetében a tagállamok átadhatnak 
más tagállamok részére az adott évi éves 
kibocsátási jogosultságaik legfeljebb 5%-
ának, a 2026-tól 2030-ig tartó időszak évei 
tekintetében pedig az adott évi éves 
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kibocsátási jogosultságaik legfeljebb 10 %-
ának megfelelő mennyiséget. Az átvevő 
tagállam ezt a mennyiséget a 9. cikk 
szerinti megfelelés céljából akár az adott 
évre, akár a 2030-ig tartó időszak későbbi 
éveire felhasználhatja.

kibocsátási jogosultságaik legfeljebb 10%-
ának megfelelő mennyiséget. A tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot az e bekezdés 
alapján hozott intézkedésekről, beleértve a 
tonna szén-dioxid-egyenértékben 
kifejezett transzferárat is.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/hu/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0842&from=EN#d1e636-26-1)

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont – ii pont
(EU) 2018/842 rendelet
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 2021–2025 évek vonatkozásában 
az adott tagállam tekintetében figyelembe 
vett mennyiségek összege nem nagyobb a 
tagállam vonatkozásában az e rendelet 
III. mellékletében meghatározott nettó 
összelnyelések maximális mennyisége 
felénél;

a) a 2021–2025 évek vonatkozásában 
az adott tagállam tekintetében figyelembe 
vett mennyiségek összege nem nagyobb a 
tagállam vonatkozásában az e rendelet 
III. mellékletében meghatározott nettó 
összelnyelések maximális mennyiségének 
75%-ánál;

aa) a 2026–2030 évek vonatkozásában 
az adott tagállam tekintetében figyelembe 
vett mennyiségek összege nem nagyobb a 
tagállam vonatkozásában az e rendelet 
III. mellékletében meghatározott nettó 
összelnyelések maximális mennyisége 
felénél;.

aa) a 2026–2030 évek vonatkozásában 
az adott tagállam tekintetében figyelembe 
vett mennyiségek összege nem nagyobb a 
tagállam vonatkozásában az e rendelet 
III. mellékletében meghatározott nettó 
összelnyelések maximális mennyiségének 
75%-ánál;
aa a) a 2021–2030 évek vonatkozásában 
az adott tagállam tekintetében figyelembe 
vett mennyiségek teljes összege nem 
nagyobb a tagállam vonatkozásában az e 
rendelet III. mellékletében meghatározott 
nettó összelnyelések maximális 
mennyiségénél.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
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(EU) 2018/842 rendelet
8 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

5a. A 8. cikk harmadik bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(3) A Bizottság – a tervek kézhezvételétől 
számított négy hónapon belül – véleményt 
adhat ki az (1) bekezdésnek megfelelően 
benyújtott korrekciós intézkedési tervek 
megalapozottságáról. Az érintett tagállam a 
legnagyobb mértékben figyelembe veszi a 
Bizottság véleményét, és annak 
megfelelően módosíthatja korrekciós 
intézkedési tervét.

(3) A Bizottság – a tervek kézhezvételétől 
számított négy hónapon belül – véleményt 
ad ki az (1) bekezdésnek megfelelően 
benyújtott korrekciós intézkedési tervek 
megalapozottságáról. Az érintett tagállam a 
legnagyobb mértékben figyelembe veszi a 
Bizottság véleményét, és annak 
megfelelően módosítja korrekciós 
intézkedési tervét.” Ha az érintett 
tagállam nem foglalkozik egy ajánlással 
vagy annak jelentős részével, az érintett 
tagállam közli és nyilvánosságra hozza 
indokait.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/hu/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0842&from=EN#d1e508-26-1)

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/842 rendelet
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha egy tagállam üvegházhatásúgáz-
kibocsátása az (EU) 2018/841 rendelet 
4. cikkében említett, a 2021-től 2025-ig 
tartó időszakban nagyobb volt, mint az 
említett rendelet 12. cikkének megfelelően 
meghatározott elnyelése, a központi 
tisztviselőnek az érintett évek esetében az 
adott tagállam éves kibocsátási 
jogosultságát az ily módon többletként 
jelentkező üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
tonna szén-dioxid-egyenértékben kifejezett 
mennyiségével csökkentenie kell.”.

(2) Ha egy tagállam üvegházhatásúgáz-
kibocsátása az (EU) 2018/841 rendelet 
4. cikkében említett, a 2021-től 2025-ig 
tartó időszakban nagyobb volt, mint az 
említett rendelet 12. cikkének megfelelően 
meghatározott elnyelése, a központi 
tisztviselőnek az érintett évek esetében az 
adott tagállam éves kibocsátási 
jogosultságát az ily módon többletként 
jelentkező üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
tonna szén-dioxid-egyenértékben kifejezett 
mennyiségével csökkentenie kell. Ha egy 
tagállam két egymást követő évben túllépi 
kibocsátási jogosultságait, jelentést kell 
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készítenie a Bizottság számára, és 
ismertetnie kell, hogy milyen 
változtatásokat fog végrehajtani hosszú 
távú nemzeti stratégiájában.
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Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Alin Mituța, Ulrike 
Müller

S&D Clara Aguilera, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Camilla Laureti, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Juozas Olekas, Marc Tarabella

14 -
ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

ID Gilles Lebreton, Julie Lechanteux

S&D Maria Noichl

The Left Luke Ming Flanagan, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener

3 0
ID Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

NI Dino Giarrusso

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


