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Módosítás 32
Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE
a klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet (az európai klímarendelet) 
módosításáról

Bizottsági javaslat elutasításra irányuló 
javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE
a klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet (az európai klímarendelet) 
módosításáról
Elutasítja a Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat definíció szerint nem vehette számításba a Covid19-világjárvány hatását 
és az azzal járó válságot. A számos gazdasági ágazatot érintő visszaesés önmagában az 
ÜHG-kibocsátások csökkenésével jár, bármiféle jogalkotási erőfeszítés révén tett beavatkozás 
nélkül. Az Uniónak előbb talpra kell állnia, mielőtt szembenézne az európai klímarendelet 
jelentette új kihívással.

A világjárvány súlyosan érintette a mezőgazdasági ágazatot és az élelmiszeripart. Számos 
mezőgazdasági termelő és élelmiszeripari vállalkozás léte veszélybe került, és költségvetési 
gondokkal küzdenek. Így ha további kihívások elé állítjuk őket, azzal a csődök száma fog nőni.

Módosítás 33
Sylvia Limmer, Ivan David

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE
a klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet (az európai klímarendelet) 

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE
a racionális környezetvédelmi politikai 
keret létrehozásáról a koronavírus-válság 
nyomán
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módosításáról (A „rendelet”-et „irányelv”-vel helyettesítő 
változtatás a szöveg egészére 
alkalmazandó. E módosítás elfogadása a 
szöveg egészében megfelelő 
változtatásokat tesz szükségessé.)

Or. en

Módosítás 34
Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet (az európai klímarendelet) 
módosításáról

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

az Unió ökológiai lábnyoma 
visszafordíthatatlan és fokozatos 
csökkenésének elérését célzó keret 
létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet (az európai klímarendelet) 
módosításáról

Or. fr

Módosítás 35
Michal Wiezik

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet (az európai klímarendelet) 
módosításáról

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet és az (EU) 2018/841 rendelet (az 
európai klímarendelet) módosításáról
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Or. en

Módosítás 36
Sylvia Limmer, Ivan David

Rendeletre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A koronavírus-válság globális 
vészhelyzetet és példátlan mértékű 
gazdasági recessziót eredményezett. A 
jelen helyzetben lehetetlen észszerű 
becslést készíteni a koronavírus-válság 
egyes tagállamokat és azok gazdaságát 
érintő hatásainak mértékéről. Ezért az 
uniós tagállamoknak és intézményeknek 
felül kell vizsgálniuk, meg kell 
kérdőjelezniük, és – ha szükséges – ki kell 
igazítaniuk valamennyi meglévő politikát. 
Ez az uniós tagállamok és intézmények 
környezetvédelmi politikájára is 
vonatkozik, amely jelenleg „éghajlat-
politika”-ként ismeretes, és amely a 
legrosszabb eset távoli jövőre vonatkozó, 
modellalapú forgatókönyvére épül. 
Mindenképpen vissza kell térni egy 
racionális környezetvédelmi politikához, 
amely a természet tiszteletével 
összhangban biztosítja a gazdasági 
növekedést, az innovációt és a jólétet, 
valamint garantálja a polgárok számára a 
foglalkoztatást, az ellátás biztonságát és az 
egészséget. Ezzel összefüggésben szem 
előtt kell tartani, hogy a fejlett 
gazdaságokkal rendelkező uniós 
tagállamokban a levegő, a talaj, a víz és az 
élelmiszerek minősége jelenleg jobb, mint 
évszázadok óta bármikor, a várható 
élettartam pedig folyamatosan nőtt20a. Egy 
emberközpontú, racionális 
környezetvédelmi politika fenntartja, nem 
pedig lerombolja a szociális piacgazdaság 
keretét, amely garantálja a vállalkozás, a 
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verseny és az innováció szabadságát. 
Ennek megfelelően az eredetileg „európai 
éghajlatváltozási jogszabály” című 
projektet át kell nevezni „a racionális 
környezetvédelmi politikai keretnek a 
koronavírus-válság nyomán való 
létrehozásáról szóló irányelv”-re, a 
célkitűzéseit pedig a rendelkező részben 
foglaltaknak megfelelően kell kiigazítani.
_________________
20a Az Eurostat szerint az uniós 
tagállamokban (EU-27) 2002 és 2018 
között a várható élettartam 77,7 évről 
81 évre nőtt.

Or. en

Módosítás 37
Sylvia Limmer, Ivan David

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 saját belátása szerint 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 Bizottság stratégiáját azonban újra kell 
értékelni. A COM(2019) 285 (2019.6.18.) 
és COM(2020) 21 bizottsági 
közleményben (2020.1.14.) maga a 
Bizottság jelentette ki, hogy a Párizsi 
Megállapodás szerint a célok 2030-ig 
történő eléréséhez évente további 
260 milliárd euró beruházás szükséges20a, 
míg a céloknak az úgynevezett „zöld 
megállapodás” értelmében való 
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szigorítása még ennél is több beruházást 
igényelne, ahogy azt a következő szakasz 
említi: „Az európai zöld megállapodásban 
bejelentett, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás 2030-ig történő csökkentésére 
vonatkozó uniós célkitűzés további 
emelésére irányuló terv még nagyobb 
beruházási igényeket fog támasztani. Az 
Európai Bizottságnak az EU 
klímasemleges gazdaságára vonatkozó 
hosszú távú stratégiai jövőképét 
alátámasztó, részletes elemzés már 
rámutatott arra, hogy az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságra való 
átálláshoz 2040-ig akár a GDP 2%-át 
kitevő többletberuházásokra lehet 
szükség. Ahhoz, hogy már 2030-ig 
ambiciózusabb célokat lehessen elérni, 
ezeket a többletberuházásokat a 
tervezettnél korábban kell 
megvalósítani.”21a A Bizottság becslése 
szerint továbbá az uniós tagállamok 
gazdasági teljesítménye a koronavírus-
válság miatt 2020 során legalább 7%-kal 
fog visszaesni22a. A Bizottság saját 
értékelését figyelembe véve nyilvánvaló, 
hogy a jelenlegi „éghajlat-politika” 
pénzügyi szempontból teljesen kicsúszna a 
kezünkből. A Bizottság célja továbbá az 
EU természeti tőkéjének védelme, 
megőrzése és fejlesztése, valamint a 
polgárok egészségének és jóllétének 
védelme a környezettel kapcsolatos 
kockázatokkal és hatásokkal szemben.

_________________ _________________
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.
20a A Bizottság közleménye – Összefogás 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
terén – A tiszta energiára való átállás 
feltételeinek megteremtése, COM(2019) 
285, 2019. június 18.; A Bizottság 
közleménye – A Fenntartható Európa 
beruházási terv/Az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv, COM(2020) 21, 2020. január 14.
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21a A Bizottság közleménye – A 
Fenntartható Európa beruházási terv/Az 
európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó 
beruházási terv, COM(2020) 21, 2020. 
január 14.
22a 2020. tavaszi gazdasági előrejelzés.

Or. en

Módosítás 38
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 meg 
kell szűnnie a nettó üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak, és a gazdaság növekedése 
nem lehet 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, anélkül, hogy ez veszélyeztetné a 
növekedést és a foglalkoztatást. 
Ugyanakkor az átállásnak méltányosnak és 
inkluzívnak kell lennie, hogy a folyamatból 
senki ne maradjon ki, ideértve a városi, 
vidéki, szigeti és hegyvidéki területeket 
vagy közösségeket.

_________________ _________________
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.
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Or. it

Módosítás 39
Balázs Hidvéghi

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. 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. Ugyanakkor az 
átállásnak kiegyensúlyozott megközelítést 
kell biztosítania a fenntarthatóság három 
– szociális, környezeti és gazdasági – 
dimenziójának vonatkozásában.

_________________ _________________
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.

Or. en

Módosítás 40
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Rendeletre irányuló javaslat
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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. 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, különösen a vidéki, 
a hegyvidéki és a legkülső térségekben.

_________________ _________________
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.

Or. fr

Módosítás 41
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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 

(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 
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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.

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, különös tekintettel 
a vidéki és távoli területeken élő 
polgárokra, hogy ezáltal a folyamatból 
senki ne maradjon ki.

_________________ _________________
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.

Or. en

Módosítás 42
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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 

(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 
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inkluzívnak kell lennie, hogy a folyamatból 
senki ne maradjon ki.

inkluzívnak kell lennie, hogy a folyamatból 
senki ne maradjon ki, különös tekintettel a 
vidéki 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.

Or. en

Módosítás 43
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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. 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, különös tekintettel a 
vidéki területeken élőkre.

_________________ _________________
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.

Or. en
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Módosítás 44
Anne Sander

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. 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, a vidéki térségek lakossága se 
maradjon ki.

_________________ _________________
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.

Or. fr

Módosítás 45
Mazaly Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Covid19-világjárvány okozta 
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válság tekintetében az Európai zöld 
megállapodásban szereplő egyes célok és 
eszközök lényegesen érintettek lehetnek. E 
célból a Bizottságnak rendszeresen 
jelentést és részletes értékelést kell 
készítenie a gazdasági válságnak a zöld 
megállapodásból származó valamennyi 
jogalkotási kezdeményezés célkitűzéseire 
gyakorolt hatásáról.

Or. es

Módosítás 46
Sylvia Limmer, Ivan David

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) Fontos hangsúlyozni, hogy az 
Éghajlatváltozási Kormányközi Testületet 
(a továbbiakban: IPCC) saját politikai 
programja vezérli. Ezt mutatja például az 
IPCC-nek az iparosodás előtti szinthez 
képest mért 1,5°C-os globális hőmérséklet-
emelkedés hatásairól és a kapcsolódó 
globális üvegházhatásúgáz-kibocsátási 
pályákról szóló különjelentése20. E jelentés 
szerint sürgősen csökkenteni kell az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást, hogy a 
hőmérséklet-emelkedés mértékét 1,5°C-ra 
korlátozhassuk, valamint hogy csökkenjen 
a szélsőséges időjárási események 
valószínűsége. Ezeket a következtetéseket 
megkérdőjelezi a 2019. október 18-i 
„Európai klímakiáltvány”21a, amelyet több 
mint 500 olyan tudós jegyez, akik szerint 
az Európai Parlament által 2019. október 
28-án kihirdetett klímavészhelyzet nem 
valós22a. A biológiai sokféleséggel és az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó 
kormányközi tudománypolitikai platform 
(a továbbiakban: IPBES) 2019-es globális 
értékelő jelentése21 ezzel szemben rámutat, 
hogy világszerte csökken a biológiai 
sokféleség, és szerinte ennek harmadik 
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legjelentősebb okozója az 
éghajlatváltozás22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Az 1,5°C-os globális 
felmelegedés. az IPCC különjelentése az 
iparosodás előtti szintet meghaladó 1,5°C-
os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról, az 
éghajlatváltozás veszélyeivel, a 
fenntartható fejlődéssel és a szegénység 
felszámolására irányuló erőfeszítésekkel 
kapcsolatos globális válasz 
megerősítésével 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.)].

20 IPCC, 2018: Az 1,5° C-os globális 
felmelegedés. az IPCC különjelentése az 
iparosodás előtti szintet meghaladó 1,5°C-
os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról, az 
éghajlatváltozás veszélyeivel, a 
fenntartható fejlődéssel és a szegénység 
felszámolására irányuló erőfeszítésekkel 
kapcsolatos globális válasz 
megerősítésével 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. Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség:

21 IPBES, 2019: Globális értékelő jelentés 
a biológiai sokféleséggel és az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokkal 
kapcsolatban. Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség:
21a https://clintel.nl/wp-
content/uploads/2019/10/European-
Climate-Declaration-Oslo-18-October-
2019.pdf. 

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

22 Európai környezet – helyzetkép és 
kilátások 2020-ban (Luxembourg: az 
Európai Unió Kiadóhivatala, 2019).
22a P9_TA(2019)0078, éghajlati és 
környezeti vészhelyzet: Az Európai 
Parlament 2019. november 28-i 
állásfoglalása az éghajlati és környezeti 
vészhelyzetről (2019/2930(RSP)).

Or. en

Módosítás 47
Michal Wiezik
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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 jelentése21 kiemelte, 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 csökken a biológiai sokféleség, 
melynek harmadik legjelentősebb okozója 
az éghajlatváltozás22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Az 1,5° C-os globális 
felmelegedés. az IPCC különjelentése az 
iparosodás előtti szintet meghaladó 1,5°C-
os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról, az 
éghajlatváltozás veszélyeivel, a 
fenntartható fejlődéssel és a szegénység 
felszámolására irányuló erőfeszítésekkel 
kapcsolatos globális válasz 
megerősítésével összefüggésben [Masson-

20 IPCC, 2018: Az 1,5° C-os globális 
felmelegedés. az IPCC különjelentése az 
iparosodás előtti szintet meghaladó 1,5°C-
os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról, az 
éghajlatváltozás veszélyeivel, a 
fenntartható fejlődéssel és a szegénység 
felszámolására irányuló erőfeszítésekkel 
kapcsolatos globális válasz 
megerősítésével összefüggésben [Masson-



AM\1206211HU.docx 17/158 PE652.514v01-00

HU

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.)].

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. Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség:

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

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

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

Or. en

Módosítás 48
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 

(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 
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tudománypolitikai platform (a 
továbbiakban: IPBES) 2019-es globális 
értékelő jelentése21 szerint világszerte 
csökken a biológiai sokféleség, melynek 
harmadik legjelentősebb okozója az 
éghajlatváltozás22.

tudománypolitikai platform (a 
továbbiakban: IPBES) 2019-es globális 
értékelő jelentése21 szerint világszerte 
csökken a biológiai sokféleség, és ennek, 
valamint az ökoszisztémák pusztulásának 
harmadik legjelentősebb okozója az 
éghajlatváltozás22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Az 1,5°C-os globális 
felmelegedés. az IPCC különjelentése az 
iparosodás előtti szintet meghaladó 1,5°C-
os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról, az 
éghajlatváltozás veszélyeivel, a 
fenntartható fejlődéssel és a szegénység 
felszámolására irányuló erőfeszítésekkel 
kapcsolatos globális válasz 
megerősítésével 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.)].

20 IPCC, 2018: Az 1,5°C-os globális 
felmelegedés. az IPCC különjelentése az 
iparosodás előtti szintet meghaladó 1,5°C-
os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról, az 
éghajlatváltozás veszélyeivel, a 
fenntartható fejlődéssel és a szegénység 
felszámolására irányuló erőfeszítésekkel 
kapcsolatos globális válasz 
megerősítésével 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. Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség:

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

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

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

Or. en

Módosítás 49
Sylvia Limmer, Ivan David

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2a) A Kaya egyenlet – amelyet az 
IPCC a CO2-kibocsátások alakulásának 
értékeléséhez használ – egyértelműen azt 
mutatja, hogy a CO2-kibocsátás az átlagos 
életszínvonalnak, a GDP 
energiaintenzitásának, és az energia CO2-
tartalmának függvénye. Nem életszerű, 
hogy kizárólag az energiaintenzitás vagy 
az energia CO2-tartalmának 
csökkentésére támaszkodjunk az 
úgynevezett „klímasemlegesség” 
eléréséhez, ami azt jelenti, hogy ez a cél a 
GDP komoly csökkentését igényelné.

Or. en

Módosítás 50
Sylvia Limmer, Ivan David

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.

törölve

Or. en

Módosítás 51
Daniel Buda
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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 
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 
célra való méltányos és költséghatékony 
átállás biztosítása szempontjából.

Or. en

Módosítás 52
Anne Sander

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 elmozdulás 
szempontjából.

Or. fr
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Módosítás 53
Sylvia Limmer, Ivan David

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
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.

(4) Az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményét („Párizsi 
Megállapodás”) az uniós tagállamok, 
valamint az Unió mint szupranacionális 
szervezet aláírták, és ennek, valamint az 
ezzel összefüggésben benyújtott nemzeti 
vállalások eredményeképpen kötelező 
erővel bír, amelyet egyebek közt az (EU) 
2018/1999 rendelet is tükröz. A Párizsi 
Megállapodás azt a 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 az éghajlatváltozás okaival 
kapcsolatos eltérő nézeteket magába 
foglaló folyamatos tudományos vita 
ellenére. A Párizsi Megállapodásnak azon 
előírását, hogy a finanszírozási források 
áramlását kell használni az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentéséhez és azoknak az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fejlesztéssel való 
összehangolásához25, racionális 
környezetvédelmi politikával kell 
helyettesíteni, amely különösen az 
évmilliók óta tartó éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodáson alapul.

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

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

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

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

Módosítás 54
Thomas Waitz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
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.

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
hosszú távú célt tűzte ki, hogy az 
iparosodás előtti szinthez viszonyított 
globális hőmérséklet-emelkedés 
mértékének 1,5°C-ra korlátozását célzó 
erőfeszítéseket kell tenni23. A 
megállapodás emellett kiemeli az 
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz 
való alkalmazkodás jelentőségét24, 
különösen a mezőgazdaság terén, ahol 
agroökológiai megoldásokat kell 
alkalmazni, nemcsak az éghajlatváltozás 
mérséklése és az annak hatásaihoz való 
alkalmazkodás, hanem a termelékenység 
és nyereségesség megőrzése érdekében is, 
fokozva egyúttal a rezilienciát és az Unió 
élelmezésbiztonságát, valamint annak 
fontosságát, hogy a finanszírozási források 
áramlása igazodjon az alacsony 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fejlesztésre irányuló 
folyamatokhoz25. Az európai 
klímarendeletnek átfogó keretként kell 
szolgálnia az Unió számára ahhoz, hogy 
kivegye részét a globális hőmérséklet-
emelkedés mértékének 1,5°C-ra 
korlátozását célzó globális 
erőfeszítésekből, és ekként biztosítania 
kell, hogy mind az Unió, mind a 
tagállamok teljes mértékben 
hozzájáruljanak a Párizsi Megállapodás 
három hosszú távú célkitűzésének 
eléréséhez.

_________________ _________________



AM\1206211HU.docx 23/158 PE652.514v01-00

HU

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

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az agroökológiai jellegű agronómiai technológiák nagy fokú biológiai sokféleségen alapuló, 
nem monokultúrás megközelítéseket alkalmaznak, amelyek egyebek közt a talajépítés 
folyamata során szénelnyelést eredményeznek: a talaj-mikrobióta a gyökérfolyadékból 
származó szerves anyagokat és szén-dioxidot használja fel a talajrészecskék humusszal 
(hosszú láncú összetett szénhidrátokkal) való bevonásához. Ezáltal a növények ellenállóbbak 
a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben: hosszabb gyökereket eresztenek a mélyebb, jó 
lefolyású termőtalajba. Lektorált összefoglaló tanulmányok kimutatták, hogy az agroökológiát 
alkalmazó termelők magasabb fokú termelékenységről és nyereségességről számolnak be. 
Lásd: JD van der Ploeg és mtsai., 2019: Economic potential of agroecology: Empirical 
evidence from Europe (Az agroökológiában rejlő gazdasági potenciál: empírikus bizonyítékok 
Európából).

Módosítás 55
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
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.

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
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 korlátozódjon. A 
megállapodás emellett kiemeli az 
éghajlatváltozás stratégiai ágazatokat, 
mint például a mezőgazdaságot és az 
élelmiszer-rendszereket érintő kedvezőtlen 
hatásaihoz való alkalmazkodás 
jelentőségét24, valamint annak fontosságát, 
hogy a finanszírozási források áramlása 
igazodjon az alacsony üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra és az éghajlatváltozás 
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hatásaival szemben reziliens fejlesztésre 
irányuló folyamatokhoz25.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 56
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
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.

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
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 oly 
módon való alkalmazkodás jelentőségét24, 
amely ellenálló képességünket az 
élelmiszer-termelést nem veszélyeztetve 
erősíti meg, valamint annak fontosságát, 
hogy a finanszírozási források áramlása 
igazodjon az alacsony üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens fejlesztésre 
irányuló folyamatokhoz25.

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

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

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

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

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

Or. fr

Módosítás 57
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
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.

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
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, anélkül, 
hogy az veszélyeztetné vagy aláásná az 
élelmiszer-termelést és a mezőgazdasági 
ágazat egészét, 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.

Or. it

Módosítás 58
Balázs Hidvéghi
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Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
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.

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
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 olyan 
módon igazodjon az alacsony 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fejlesztésre irányuló 
folyamatokhoz25, hogy az ne fenyegesse az 
élelmezésbiztonságot.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

A Párizsi Megállapodás elismeri az élelmezésbiztonság védelmének alapvető fontosságát. A 
Covid19-válság rámutatott, hogy a mezőgazdaság stratégiai ágazat, amely biztosítja 
polgáraink számára az élelmezésbiztonságot.

Módosítás 59
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
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.

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
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, oly módon történő alkalmazkodás 
jelentőségét, hogy az ne fenyegesse az 
élelmiszertermelést24, valamint annak 
fontosságát, hogy a finanszírozási források 
áramlása igazodjon az alacsony 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fejlesztésre irányuló 
folyamatokhoz25.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 60
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
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 

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
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, oly módon történő alkalmazkodás 
jelentőségét, hogy az ne fenyegesse az 
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finanszírozási források áramlása igazodjon 
az alacsony üvegházhatásúgáz-kibocsátásra 
és az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fejlesztésre irányuló 
folyamatokhoz25.

élelmiszertermelést24, valamint annak 
fontosságát, hogy a finanszírozási források 
áramlása igazodjon az alacsony 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fejlesztésre irányuló 
folyamatokhoz25.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 61
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Michal Wiezik, Álvaro Amaro

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
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.

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
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. Továbbá az 
éghajlatváltozás és a globális 
hőmérséklet-emelkedés egyaránt jelzi az 
Európai Unió elmúlt évek során 
tapasztalható elsivatagosodással szembeni 
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fokozódó sebezhetőségét.
_________________ _________________
23 Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja.

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az Európai Unióban az elsivatagosodás egyre jelentősebb fenyegetésnek számít, amelyet az 
Európai Számvevőszék 33/2018. sz. jelentése is említ.

Módosítás 62
Sylvia Limmer, Ivan David

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 
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.

(5) A tagállamok és az Unió 
úgynevezett éghajlat-politikai fellépésének 
alapja ezidáig az a feltevés volt, hogy 
lehetséges az éghajlat „védelme”, és a 
környezetszennyezéssel szembeni indokolt 
és szükséges fellépést és az éghajlat 
„védelmét” gyakran összekeveri, illetve 
azok közé egyenlőségjelet tesz. E 
fellépésnek azt kell céloznia, hogy 
megvédje a társadalmat, az embereket, 
egészségünket, élelmiszerrendszereinket, 
az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség 
integritását a jólét, a boldogulás és a 
gazdasági fejlődés terjesztése által, 
fokozva az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra való képességüket.

Or. en
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Módosítás 63
Anne Sander

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 
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.

(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, az Unió 
mezőgazdaságát, élelmiszerrendszereinket, 
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 
képességük révén.

Or. fr

Módosítás 64
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 

(5) Az Unió és a tagállamok éghajlat-
politikai fellépésének célja, hogy a 2030-ig 
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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 
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.

tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlődési menetrend összefüggésében és a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek 
megvalósítására törekedve megvédje az 
embereket, a bolygónkat, jóllétünket, 
boldogulásunkat, egészségünket, 
élelmiszerrendszereinket, vidéki 
területeinket, erdészetünket, 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.

Or. en

Módosítás 65
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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 
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.

(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, 
mezőgazdasági és 
élelmiszerrendszereinket, 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 



PE652.514v01-00 32/158 AM\1206211HU.docx

HU

kiszolgáltatottságát.

Or. en

Módosítás 66
Michal Wiezik

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A különböző célkitűzések között 
szinergiákra kell törekedni. E célból 
szigorúan védeni kell a jelentős 
kötöttszén-készletekkel rendelkező 
ökoszisztémáknak otthont adó területeket, 
mint például az őshonos és természetes 
erdőket, tőzeglápokat, gyepterületeket, 
vizes élőhelyeket, mangroveerdőket és 
tengeri fűágyakat1a. A 
kibocsátáscsökkentésre irányuló uniós 
fellépés nem eredményezhet erdőirtást, 
sem a földhasználatból eredő, az 
UNFCCC-n keresztül bejelentett 
magasabb kibocsátásokat, sem a 
harmadik, sem pedig az uniós 
országokban, és javaslatot kell tennie a 
természetes szénelnyelők általi konkrét 
nettó szén-dioxid-kivonási célok 
vonatkozásában.
_________________
1a Biodiverzitási stratégia. Hozzuk vissza a 
természetet az életünkbe! 
(COM(2020) 380 final).

Or. en

Módosítás 67
Mazaly Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Unió éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépését úgy kell kidolgozni, 
hogy ne veszélyeztesse a stratégiai 
ágazatok gazdasági életképességét. Az 
élelmiszer-előállítás és 
élelmiszerbiztonság valamennyi 
tagállamban való biztosítása az Unió 
egyik prioritása. A Bizottságnak legkésőbb 
2021. január 1-jéig részletes 
hatásvizsgálatot kell benyújtania az 
európai klímarendeletnek az Unió 
mezőgazdasági ágazatának ellenálló 
képességére és versenyképességére 
gyakorolt hatásáról.

Or. es

Módosítás 68
Sylvia Limmer, Ivan David

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) Az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni reziliencia megvalósítását 
valamennyi tagállamnak célul kell 
kitűznie. A digitális transzformáció, a 
technológiai innováció, a kutatás és a 
fejlesztés szintén fontos mozgatórugói az 
éghajlatváltozás hatásaival szembeni 
rezilienciára irányuló célkitűzés 
elérésének.

Or. en

Módosítás 69
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Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 valamennyi gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia „a szennyező 
fizet” elv alapján. Ezenkívül nem 
veszélyeztetheti az energiarendszer 
biztonságát, ellátását és árainak 
megfizethető voltát. A digitális 
transzformáció, a technológiai innováció, a 
kutatás és a fejlesztés szintén fontos 
mozgatórugói a klímasemlegességi 
célkitűzés elérésének.

Or. it

Módosítás 70
Thomas Waitz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseinek elérése, különösen a nulla 
nettó ÜHG-kibocsátás legkésőbb 2040-re 
való elérése révén valamennyi gazdasági 
ágazattól megköveteli, hogy 
kibocsátásaikat gyorsan csökkentsék a 
nullához lehető legközelebbi szintre. 
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. Az Unió közlekedési és 
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élelmiszer-rendszereinek, valamint 
energiaellátásának és -ágazatának 
átalakítása és dekarbonizálása, valamint a 
digitális transzformáció, a technológiai 
innováció, a kutatás és a fejlesztés szintén 
fontos mozgatórugói a klímasemlegességi 
célkitűzés elérésének.

A mezőgazdasági és erdészeti ágazat 
különösen magas kibocsátásához 
hozzájárul, hogy a közvetlen és közvetett 
földhasználat megváltoztatása az Unió 
állatállományának takarmányozásához 
használt szójához, valamint az Unió 
energiatermelésében használt 
pálmaolajhoz vagy fához kötődő erdőirtás 
elpusztítja a szénelnyelőket. Bár a 
mezőgazdaságból elkerülhetetlenül 
származik bizonyos mennyiségű ÜHG-
kibocsátás, az Uniónak a lehető 
legnagyobb mértékben csökkentenie kell 
ÜHG-lábnyomát állattartási ágazata 
kiterjedésének módosítása révén, hogy az 
alkalmazkodjon a hazai termesztésű 
takarmány és a legelők terén 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz és az 
Unió élelmezésbiztonsági szükségleteihez.
Az Uniónak és a tagállamoknak nagyra 
törő és koherens szabályozási kereteket 
kell elfogadniuk, biztosítandó, hogy 
valamennyi gazdasági ágazat 
hozzájáruljon az Unió éghajlat-politikai 
célkitűzéseihez. Valamennyi általánosan 
érvényesített technológiai megoldásnak 
fenntarthatónak kell lennie, szem előtt 
tartva az elővigyázatosság elvét, hátrányos 
társadalmi vagy környezeti hatások, illetve 
előállítási költségek vagy pénzügyi 
függőségek keletkeztetése nélkül.

Or. en

Módosítás 71
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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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 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. Különös figyelmet 
kell szentelni továbbá a 
fosszilistüzelőanyag-intenzív anyagok 
olyan, erdészetből és mezőgazdaságból 
származó – azaz két olyan ágazatból, 
amelyek egyaránt funkcionálnak szén-
dioxid-kibocsátókként és szénelnyelőkként 
– megújuló és bioalapú anyagokkal, 
valamint karbonszegény anyagokkal való 
helyettesítésének.

Or. en

Indokolás

A fosszilistüzelőanyag-intenzív anyagok megújuló és bioalapú anyagokkal, valamint 
karbonszegény anyagokkal való helyettesítése kulcsfontosságú a klímasemlegesség elérése 
érdekében. Az anyagok és az előállított termékek felelősek a CO2-kibocsátások 23%-áért a 
termékek iránti belföldi végső kereslet miatt. Mivel a termékek iránti belföldi végső kereslet 
felelős az EU-27 teljes szénlábnyomának 77%-áért, az anyagok és az előállított termékek az 
EU-27 összes CO2-kibocsátásának közel egyötödét teszik ki.

Módosítás 72
Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A klímasemlegesség (6) A klímasemlegesség 
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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.

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. A mezőgazdasági és 
erdészeti ágazatok szintén a 
klímasemlegességi célkitűzés elérése és a 
fenntartható körforgásos gazdaságra való 
átállás fontos előmozdítóinak tekintendők.

Or. en

Módosítás 73
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 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. Továbbá a 
mezőgazdasági és az erdészeti ágazatot 
mivel szén-dioxid-elnyelő funkciójuk 
miatt létfontosságúnak és fontosnak kell 
tekinteni.
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Or. it

Módosítás 74
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 valamennyi gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia, beleértve a 
mezőgazdaság – amely egyaránt 
funkcionál szén-dioxid-kibocsátóként és 
szénelnyelőként – kibocsátásainak 
csökkentését. Tekintettel az 
energiatermelés és -fogyasztás 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra gyakorolt 
hatásának jelentőségére, a jól működő 
belső energiapiacon alapuló, teljes 
mértékben megújulóenergia-alapú, 
fenntartható, megfizethető és biztonságos 
energiarendszerre való átállás alapvető 
fontossággal bír. A digitális 
transzformáció, a technológiai innováció, 
az ökogazdálkodási gyakorlatok, a kutatás 
és a fejlesztés szintén fontos mozgatórugói 
a klímasemlegességi célkitűzés elérésének.

Or. en

Módosítás 75
Mazaly Aguilar

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 

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához valamennyi gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia. Tekintettel 
az energiatermelés és -fogyasztás 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra gyakorolt 
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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.

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, és prioritások a 
„termelőtől az asztalig” stratégia és a 
2030-ig szóló biodiverzitási stratégia 
jogalkotási kidolgozásában.

Or. es

Módosítás 76
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 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 innováció, a 
kutatás és a fejlesztés szintén fontos 
mozgatórugói a klímasemlegességi 
célkitűzés elérésének.

Or. en

Módosítás 77
Daniel Buda
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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 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 
innovációhoz való szélesebb körű 
hozzáférés, a kutatás és a fejlesztés szintén 
fontos mozgatórugói a klímasemlegességi 
célkitűzés elérésének.

Or. en

Módosítás 78
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 79
Sylvia Limmer, Ivan David

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Unió ambiciózus éghajlat-
politikát folytat, és keretszabályozást 
vezetett be a 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célérték elérése érdekében. E célértéket 
végrehajtó jogszabályok közé tartozik 
többek között az Európai Parlament és a 
Tanács 2003/87/EK irányelve26, amely 
létrehozza az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Unión belüli 
kereskedelmi rendszerét, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2018/842 
rendelete27, amely meghatározza a 2030-ig 
teljesítendő éves 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 
tagállami célértékeit, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2018/841 
rendelete28, amely előírja a tagállamok 
számára, hogy egyensúlyba hozzák a 
földhasználathoz, a földhasználat-
változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátást 
és -elnyelést.

(7) A tagállamok és az Unió 
keretszabályozást vezetett be a 2030-ra 
kitűzött uniós 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célérték elérése érdekében, a Párizsi 
Megállapodás értelmében tett 
kötelezettségvállalások alapján. E 
célértéket végrehajtó jogszabályok közé 
tartozik többek között az Európai 
Parlament és a Tanács 2003/87/EK 
irányelve26, amely létrehozza az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli, nem hatékony és 
bürokratikus kereskedelmi rendszerét, az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/842 rendelete27, amely meghatározza 
a 2030-ig teljesítendő éves 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 
tagállami célértékeit, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2018/841 
rendelete28, amely előírja a tagállamok 
számára, hogy egyensúlyba hozzák a 
földhasználathoz, a földhasználat-
változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátást 
és -elnyelést, és amely kizárólag azon az 
ezidáig tudományosan egyáltalán nem 
bizonyított feltételezésen alapul, hogy a 
CO2 az úgynevezett globális felmelegedés 
egyedüli hajtóereje.

_________________ _________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 
2003.10.25., 32. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 
2003.10.25., 32. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/842 rendelete (2018. május 30.) 
a Párizsi Megállapodásban vállalt 
kötelezettségek teljesítése érdekében a 
tagállamok által 2021-től 2030-ig 
kötelezően teljesítendő, az éghajlat-
politikai fellépéshez hozzájáruló éves 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/842 rendelete (2018. május 30.) 
a Párizsi Megállapodásban vállalt 
kötelezettségek teljesítése érdekében a 
tagállamok által 2021-től 2030-ig 
kötelezően teljesítendő, az éghajlat-
politikai fellépéshez hozzájáruló éves 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 
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meghatározásáról, valamint az 
525/2013/EU rendelet módosításáról 
(HL L 156., 2018.6.19., 26. o.).

meghatározásáról, valamint az 
525/2013/EU rendelet módosításáról 
(HL L 156., 2018.6.19., 26. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/841 rendelete (2018. május 30.) 
a földhasználathoz, a földhasználat-
változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai keretbe történő 
beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU 
rendelet és az 529/2013/EU határozat 
módosításáról (HL L 156., 2018.6.19., 
1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/841 rendelete (2018. május 30.) 
a földhasználathoz, a földhasználat-
változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai keretbe történő 
beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU 
rendelet és az 529/2013/EU határozat 
módosításáról (HL L 156., 2018.6.19., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 80
Thomas Waitz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Unió ambiciózus éghajlat-
politikát folytat, és keretszabályozást 
vezetett be a 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célérték elérése érdekében. E célértéket 
végrehajtó jogszabályok közé tartozik 
többek között az Európai Parlament és a 
Tanács 2003/87/EK irányelve26, amely 
létrehozza az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Unión belüli 
kereskedelmi rendszerét, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2018/842 
rendelete27, amely meghatározza a 2030-ig 
teljesítendő éves 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 
tagállami célértékeit, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2018/841 
rendelete28, amely előírja a tagállamok 
számára, hogy egyensúlyba hozzák a 

(7) Az Unió ambiciózus éghajlat-
politikát folytat, és keretszabályozást 
vezetett be a 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célérték elérése érdekében. E célértéket 
végrehajtó jogszabályok közé tartozik 
többek között az Európai Parlament és a 
Tanács 2003/87/EK irányelve26, amely 
létrehozza az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Unión belüli 
kereskedelmi rendszerét, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2018/842 
rendelete27, amely meghatározza a 2030-ig 
teljesítendő éves 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 
tagállami célértékeit, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2018/841 
rendelete28, amely előírja a tagállamok 
számára, hogy egyensúlyba hozzák a 
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földhasználathoz, a földhasználat-
változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátást 
és -elnyelést.

földhasználathoz, a földhasználat-
változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátást 
és -elnyelést. A Bizottságnak legkésőbb 
2021. június 30-áig felül kell vizsgálnia 
ezt a jogszabályt – valamennyi vonatkozó 
ágazati jogszabállyal együtt –, valamint az 
Unió külső fellépését és költségvetését, 
hogy figyelembe vegye az Unió ÜHG-
költségvetését, az Unió fokozott 2030-as 
éghajlatvédelmi céljait, valamint az e 
rendeletben foglalt karbonsemlegességi 
célkitűzést.

_________________ _________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 
2003.10.25., 32. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 
2003.10.25., 32. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/842 rendelete (2018. május 30.) 
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, valamint az 
525/2013/EU rendelet módosításáról 
(HL L 156., 2018.6.19., 26. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/842 rendelete (2018. május 30.) 
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, valamint az 
525/2013/EU rendelet módosításáról 
(HL L 156., 2018.6.19., 26. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/841 rendelete (2018. május 30.) 
a földhasználathoz, a földhasználat-
változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai keretbe történő 
beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU 
rendelet és az 529/2013/EU határozat 
módosításáról (HL L 156., 2018.6.19., 
1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/841 rendelete (2018. május 30.) 
a földhasználathoz, a földhasználat-
változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai keretbe történő 
beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU 
rendelet és az 529/2013/EU határozat 
módosításáról (HL L 156., 2018.6.19., 
1. o.).

Or. en
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Módosítás 81
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Unió ambiciózus éghajlat-
politikát folytat, és keretszabályozást 
vezetett be a 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célérték elérése érdekében. E célértéket 
végrehajtó jogszabályok közé tartozik 
többek között az Európai Parlament és a 
Tanács 2003/87/EK irányelve26, amely 
létrehozza az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Unión belüli 
kereskedelmi rendszerét, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2018/842 
rendelete27, amely meghatározza a 2030-ig 
teljesítendő éves 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 
tagállami célértékeit, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2018/841 
rendelete28, amely előírja a tagállamok 
számára, hogy egyensúlyba hozzák a 
földhasználathoz, a földhasználat-
változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátást 
és -elnyelést.

(7) Az Unió éghajlat-politikát folytat, 
és keretszabályozást vezetett be a 2030-ra 
kitűzött üvegházhatásúgázkibocsátás-
csökkentési célérték elérése érdekében. E 
célértéket végrehajtó jogszabályok közé 
tartozik többek között az Európai 
Parlament és a Tanács 2003/87/EK 
irányelve26, amely létrehozza az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerét, az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2018/842 rendelete27, amely 
meghatározza a 2030-ig teljesítendő éves 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 
tagállami célértékeit, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2018/841 
rendelete28, amely előírja a tagállamok 
számára, hogy egyensúlyba hozzák a 
földhasználathoz, a földhasználat-
változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátást 
és -elnyelést.

_________________ _________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 
2003.10.25., 32. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 
2003.10.25., 32. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/842 rendelete (2018. május 30.) 
a Párizsi Megállapodásban vállalt 
kötelezettségek teljesítése érdekében a 
tagállamok által 2021-től 2030-ig 
kötelezően teljesítendő, az éghajlat-
politikai fellépéshez hozzájáruló éves 

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/842 rendelete (2018. május 30.) 
a Párizsi Megállapodásban vállalt 
kötelezettségek teljesítése érdekében a 
tagállamok által 2021-től 2030-ig 
kötelezően teljesítendő, az éghajlat-
politikai fellépéshez hozzájáruló éves 
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üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 
meghatározásáról, valamint az 
525/2013/EU rendelet módosításáról 
(HL L 156., 2018.6.19., 26. o.).

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 
meghatározásáról, valamint az 
525/2013/EU rendelet módosításáról 
(HL L 156., 2018.6.19., 26. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/841 rendelete (2018. május 30.) 
a földhasználathoz, a földhasználat-
változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai keretbe történő 
beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU 
rendelet és az 529/2013/EU határozat 
módosításáról (HL L 156., 2018.6.19., 
1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/841 rendelete (2018. május 30.) 
a földhasználathoz, a földhasználat-
változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai keretbe történő 
beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU 
rendelet és az 529/2013/EU határozat 
módosításáról (HL L 156., 2018.6.19., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 82
Sylvia Limmer, Ivan David

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.

törölve

Or. en

Módosítás 83
Daniel Buda
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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 
mezőgazdasági ágazat kulcsszerepet fog 
játszani azáltal, hogy egy esetleges válság 
elkerüléséhez elegendő élelmiszert 
biztosít.

Or. en

Módosítás 84
Sylvia Limmer, Ivan David

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Unió a „Tiszta energia minden 
európainak” csomag29 révén ambiciózus 
dekarbonizációs menetrendet követ, 
elsősorban egy erőteljes energiaunió 
létrehozásával, amely magában foglalja a 
2012/27/EU30 és az (EU) 2018/200131 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
2030-ra kitűzött energiahatékonysági és 
megújulóenergia-alkalmazási célokat, 
másrészt a vonatkozó jogszabályok – 
többek között a 2010/31/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv32 – 
megerősítésével.

(9) Az ezzel összefüggő egyéb 
közelmúltbeli intézkedések közé tartozik a 
„Tiszta energia minden európainak” 
csomag29, amely egy úgynevezett 
dekarbonizációs menetrendet követ, 
elsősorban egy erőteljes energiaunió 
létrehozásával, amely magában foglalja a 
2012/27/EU30 és az (EU) 2018/200131 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
2030-ra kitűzött energiahatékonysági és 
megújulóenergia-alkalmazási célokat, 
másrészt a vonatkozó jogszabályok – 
többek között a 2010/31/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv32 – 
megerősítésével.
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_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final, 2016. november 
30.

29 COM(2016) 860 final, 2016. november 
30.

30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) 
az energiahatékonyságról és a 
2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 
2006/32/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 315., 2012.14.11., 
1. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) 
az energiahatékonyságról és a 
2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 
2006/32/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 315., 2012.14.11., 
1. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 
11.) a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia használatának 
előmozdításáról (HL L 328., 2018.12.21., 
82. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 
11.) a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia használatának 
előmozdításáról (HL L 328., 2018.12.21., 
82. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az 
épületek energiahatékonyságáról 
(HL L 153., 2010.6.18., 13. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az 
épületek energiahatékonyságáról 
(HL L 153., 2010.6.18., 13. o.).

Or. en

Módosítás 85
Thomas Waitz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Unió a „Tiszta energia minden 
európainak” csomag29 révén ambiciózus 
dekarbonizációs menetrendet követ, 
elsősorban egy erőteljes energiaunió 
létrehozásával, amely magában foglalja a 
2012/27/EU30 és az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben31 
2030-ra kitűzött energiahatékonysági és 
megújulóenergia-alkalmazási célokat, 
másrészt a vonatkozó jogszabályok – 
többek között a 2010/31/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv32 – 

(9) Az Unió a „Tiszta energia minden 
európainak” csomag29 révén ambiciózus 
dekarbonizációs menetrendet követ, 
elsősorban egy erőteljes energiaunió 
létrehozásával, amely magában foglalja a 
2012/27/EU30 és az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben31 
2030-ra kitűzött energiahatékonysági és 
megújulóenergia-alkalmazási célokat, 
másrészt a vonatkozó jogszabályok – 
többek között a 2010/31/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv32 – 
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megerősítésével. megerősítésével. A Bizottságnak 
legkésőbb 2021. június 30-áig felül kell 
vizsgálnia ezt a jogszabályt, hogy 
figyelembe vegye az Unió e rendeletben 
foglalt fokozott éghajlatvédelmi 
törekvéseit.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final, 2016. november 
30.

29 COM(2016) 860 final, 2016. november 
30.

30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) 
az energiahatékonyságról és a 
2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 
2006/32/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 315., 2012.14.11., 
1. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) 
az energiahatékonyságról és a 
2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 
2006/32/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 315., 2012.14.11., 
1. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 
11.) a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia használatának 
előmozdításáról (HL L 328., 2018.12.21., 
82. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 
11.) a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia használatának 
előmozdításáról (HL L 328., 2018.12.21., 
82. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az 
épületek energiahatékonyságáról 
(HL L 153., 2010.6.18., 13. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az 
épületek energiahatékonyságáról 
(HL L 153., 2010.6.18., 13. o.).

Or. en

Módosítás 86
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Unió a „Tiszta energia minden 
európainak” csomag29 révén ambiciózus 
dekarbonizációs menetrendet követ, 
elsősorban egy erőteljes energiaunió 
létrehozásával, amely magában foglalja a 
2012/27/EU30 és az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben31 

(9) Az Unió a „Tiszta energia minden 
európainak” csomag29 révén 
dekarbonizációs menetrendet követ, 
elsősorban egy erőteljes energiaunió 
létrehozásával, amely magában foglalja a 
2012/27/EU30 és az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben31 
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2030-ra kitűzött energiahatékonysági és 
megújulóenergia-alkalmazási célokat, 
másrészt a vonatkozó jogszabályok – 
többek között a 2010/31/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv32 – 
megerősítésével.

2030-ra kitűzött energiahatékonysági és 
megújulóenergia-alkalmazási célokat, 
másrészt a vonatkozó jogszabályok – 
többek között a 2010/31/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv32 – 
megerősítésével.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final, 2016. november 
30.

29 COM(2016) 860 final, 2016. november 
30.

30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) 
az energiahatékonyságról és a 
2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 
2006/32/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 315., 2012.14.11., 
1. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) 
az energiahatékonyságról és a 
2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 
2006/32/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 315., 2012.14.11., 
1. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 
11.) a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia használatának 
előmozdításáról (HL L 328., 2018.12.21., 
82. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 
11.) a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia használatának 
előmozdításáról (HL L 328., 2018.12.21., 
82. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az 
épületek energiahatékonyságáról 
(HL L 153., 2010.6.18., 13. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az 
épületek energiahatékonyságáról 
(HL L 153., 2010.6.18., 13. o.).

Or. en

Módosítás 87
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

(10) Az Unió a Bizottságon keresztül 
testet öltve globális vezetőként kívánja 
feltüntetni magát a klímasemlegességre 
való átállásban, és minden lehetséges 
alkalommal hangoztatja szilárd 
elhatározását, hogy a rendelkezésére álló 
valamennyi eszköz – köztük a 
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globális választ. klímadiplomácia – révén elősegítse a 
fokozott globális törekvéseket és 
megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ. Mostanáig azonban az 
Unió valójában saját gazdaságának 
elpusztításában jár az élen, amely globális 
szintű versenyképességének 
visszafordíthatatlan visszaesésével jár, 
ahogy arra a közelmúltban a Covid19-
válság során fény derült.

Or. en

Módosítás 88
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 
kíván betölteni a klímasemlegességre való 
átállásban, és szilárd elhatározása, hogy 
felhasználja a rendelkezésére álló 
valamennyi eszközt, anélkül, hogy az 
veszélyeztetné az Unió fejlődését és 
gazdasági növekedését, valamint 
különösen anélkül, hogy az meggátolná a 
mezőgazdasági ágazat növekedését.

Or. it

Módosítás 89
Balázs Hidvéghi

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 – 

(10) Az Unió ugyan a világ 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak 
mindössze 9%-áért felelős, mégis globális 
vezető szerepet tölt be a 
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köztük a klímadiplomácia – révén 
elősegítse a fokozott globális törekvéseket 
és megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ.

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, mivel az erőfeszítések 
csak akkor járnak sikerrel, ha a világ 
többi része szintén jelentős előrehaladást 
ér el.

Or. en

Módosítás 90
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 a 
rendelkezésére álló valamennyi eszköz – 
köztük a klímadiplomácia, valamint a 
szabadkereskedelmi politikájának a 
megszüntetése – révén elősegítse a 
fokozott globális törekvéseket és 
megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ. Az Unió kötelezettséget 
vállal arra is, hogy felülvizsgálja a 
hatályos, különösen az Indonéziával, 
Vietnammal, Kanadával, Mexikóval, a 
MERCOSUR-ral, Ausztráliával és Új-
Zélanddal kötött kereskedelmi 
megállapodásokat, hogy a mezőgazdasági 
termékeket kivegye e megállapodások 
alkalmazási köréből.

Or. fr

Módosítás 91
Eric Andrieu
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében
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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 a 
rendelkezésére álló valamennyi eszköz – 
köztük az uniós klímadiplomácia és 
kereskedelempolitika – révén elősegítse a 
fokozott globális törekvéseket és 
megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ. Az importált szennyezés 
jelenségének kiküszöbölése és a 
kereskedelmi partnerek termelési 
szabványainak szigorítása érdekében az 
Unió kereskedelempolitikáját úgy igazítja 
ki, hogy kompenzációkat vezet be a 
határokon, különösen a szén-dioxidra. Az 
Unió arról is gondoskodik, hogy ezeket az 
elveket multilaterális fórumokon is 
képviselje, és hogy konkretizálja őket a 
kétoldalú kereskedelmi 
megállapodásokban, amelyek esetében az 
európai piacra való belépést 
szisztematikusan ahhoz a feltételhez kell 
kötni, hogy szigorítják a termelési 
szabványokat.

Or. fr

Módosítás 92
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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 

(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 
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és megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ.

és megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ. E célkitűzések elérése 
érdekében az Uniónak ki kell tartania 
amellett, hogy a környezet magas szintű 
védelmét biztosító, valamennyi ágazatra 
vonatkozó termelési normáit – különös 
tekintettel a mezőgazdaságra – 
valamennyi nemzetközi kereskedelmi 
partnere tiszteletben tartsa.

Or. en

Módosítás 93
Petri Sarvamaa

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 a 
rendelkezésére álló valamennyi eszköz – 
köztük a klímadiplomácia és a külső 
éghajlat-politikai fellépés – révén 
elősegítse a fokozott globális törekvéseket 
és megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ, hogy támogassa az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem globális 
finanszírozásának mozgósítását 
valamennyi ágazatban, különösen a 
mezőgazdaságban azon fejlődő 
országokban, amelyek nem férnek hozzá 
az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
finanszírozásához.

Or. en

Módosítás 94
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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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 a 
rendelkezésére álló valamennyi eszköz – 
köztük a klímadiplomácia, valamint a 
behozatalra alkalmazandó hasonló, az 
uniós éghajlatvédelmi törekvésekhez 
illeszkedő normák – révén elősegítse a 
fokozott globális törekvéseket és 
megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ.

Or. en

Módosítás 95
Carmen Avram

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 a 
rendelkezésére álló valamennyi eszköz – 
köztük a klímadiplomácia – révén 
méltányos, társadalmilag igazságos és 
inkluzív módon érje el azt, valamint hogy 
elősegítse a fokozott globális törekvéseket 
és megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ.

Or. en

Módosítás 96
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 a 
rendelkezésére álló valamennyi eszköz – 
köztük a klímadiplomácia és az 
átláthatóság – révén elősegítse a fokozott 
globális törekvéseket és megerősítse az 
éghajlatváltozásra adott globális választ.

Or. en

Módosítás 97
Sylvia Limmer, Ivan David

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 az 
állítólagosan „klímasemleges társadalom” 
legkésőbb 2050-ig való megvalósítását 
kérte, és azt, hogy ez európai 
sikertörténetté váljon33, továbbá túlzottan 
ideologikus módon megállapította, hogy 
éghajlati és környezeti vészhelyzet áll 
fenn34. Visszatekintve, és különösen a 
koronavírus-válság vonatkozásában az 
Európai Parlament kellemetlen 
emlékeztetőt kapott arra nézve, miben is 
állnak a valódi válságok. 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 hangsúlyozta, hogy 
előnyös támogató keretet kellene 
létrehozni, valamint hogy az átálláshoz 
jelentős köz- és magánberuházásokra lesz 
szükség, amelyek minden egyes évben 
több százalékpontnyi GDP-nek felelnek 
meg. 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 
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ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményéhez. E felkérés óta a 
Covid19-válság miatt a COP 26 
konferenciát egy évvel elhalasztották, az 
EU GDP-je pedig várhatóan az Unió 
történelmében példátlan mértékben fog 
visszaesni. Nem ez az egyetlen ok, amiért 
a Tanácsnak meg kell ragadnia az 
alkalmat, hogy újragondolja határozatát. 
Továbbá az üvegházhatásúgáz-
kibocsátások 2030-ig való csökkentésére 
vonatkozó jelenlegi célt korábban az 
Európai Tanács egyhangúlag elfogadta. 
Tekintettel a formák párhuzamosságára, 
helyénvaló lett volna, hogy az Európai 
Tanács előzetesen szintén jóváhagyassa a 
2030-as törekvések fokozását, mielőtt azt 
rendes jogalkotási eljárás keretében 
jogalkotási javaslatként benyújtja.

_________________ _________________
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)).

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.

Or. en

Módosítás 98
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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 

(11) Az Európai Parlament a 
klímasemleges társadalom legkésőbb 2050-
ig való szükségszerű megvalósítását kérte, 
és azt, hogy tegyék ezt európai 
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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.

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. Ezt 
követően 2020 első negyedévétől kezdve 
Európát elérte a Covid19-világjárvány, 
amely súlyos társadalmi-gazdasági 
hatásokkal járt és a helyreállítással 
kapcsolatosan bizonytalanságot 
eredményezett. 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)).

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.

Or. en

Módosítás 99
Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 
kollektív 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.

_________________ _________________
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)).

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.

Or. en

Módosítás 100
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Parlament a (11) Az Európai Parlament a 
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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.

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 
kollektív 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.

_________________ _________________
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)).

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.

Or. en

Módosítás 101
Sylvia Limmer, Ivan David

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Uniónak arra kell törekednie, 
hogy az Unión belül 2050-re természetes 

(12) A Bizottság elképzelései szerint az 
Uniónak arra kell törekednie, hogy 
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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.

természetes és technológiai megoldások 
révén egyensúly alakuljon ki az 
üvegházhatást okozó gázok egész 
gazdaságra kiterjedő, emberi eredetű 
kibocsátása és elnyelése között. 
Realisztikusan ez az Unión belül 2050-nél 
hamarabb nem valósítható meg, ha 
egyáltalán lehetséges. Különösen, mivel 
az úgynevezett technikai megoldások, pl. a 
szén-dioxid-leválasztás és -tárolás legjobb 
esetben is kísérleti stádiumban vannak. 
Maga a folyamat rendkívül 
energiaintenzív, ezáltal éppen azokat az 
üvegházhatású gázokat termeli, amelyeket 
el akar kerülni, és így rendkívül 
gazdaságtalan.

Or. en

Módosítás 102
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 2040-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 2040-
es klímasemlegességi célkitűzés 
teljesítésére a tagállamoknak egyenként és 
közösen kell törekedniük; 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.

Or. en
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Módosítás 103
Michal Wiezik

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 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.

Or. en

Módosítás 104
Eric Andrieu
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében

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 

(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 
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Bizottságnak meg kell tenniük a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedéseket. Az 
uniós szintű intézkedések a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedések fontos 
részét fogják képezni.

Bizottságnak meg kell tenniük a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedéseket. Az 
uniós szintű intézkedések a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedések fontos 
részét fogják képezni. Az éghajlatváltozás 
tárgyában hozott határozatokkal 
kapcsolatos előrelépés és a környezetre 
gyakorolt konkrét hatásuk mérése 
érdekében a Bizottság célul tűzi ki, hogy 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
operatív megfigyelését szolgáló eszközöket 
vesz alapul, köztük az Unió Föld-
megfigyelési programját, a Kopernikuszt. 

Or. fr

Indokolás

Az Európai Unió a Kopernikusz Föld-megfigyelési program tulajdonosa és irányítója; a 
program legfontosabb küldetése, hogy adatokat szolgáltasson a környezetről, és különösen 
lehetővé teszi az üvegházhatású gázok koncentrációjának megfigyelését, hogy a politikai 
döntéshozók az éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz való alkalmazkodást célzó 
stratégiákat dolgozhassanak ki, illetve azokat kiigazíthassák.

Módosítás 105
Thomas Waitz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(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 
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eléréséhez szükséges intézkedések fontos 
részét fogják képezni.

eléréséhez szükséges intézkedések fontos 
részét fogják képezni. Különösen fontos 
megtalálni a talaj – amely az óceánok 
után a második legnagyobb (bár 
ideiglenes) szén-dioxid-tároló – pontos 
szénmegkötés-mutatói mérésének és 
felderítésének módjait.

Or. en

Módosítás 106
Mazaly Aguilar

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 révén 
egyensúly alakuljon ki az üvegházhatást 
okozó gázok egész gazdaságra kiterjedő, 
emberi eredetű kibocsátása és elnyelése 
között. A mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás természetes szén-dioxid-
elnyelők, amelyeknek a kitűzött célok 
eléréséhez való hozzájárulása különös 
jelentőséggel bír. 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.

Or. es

Módosítás 107
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann
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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 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 valamennyi tagállamnak 
egyénileg kell törekednie a 
klímasemlegesség elérésére az Unió 
kollektív fellépéseinek támogatásával. 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.

Or. en

Módosítás 108
Petri Sarvamaa

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 

(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, 
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Bizottságnak meg kell tenniük a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedéseket. Az 
uniós szintű intézkedések a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedések fontos 
részét fogják képezni.

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.

Or. en

Módosítás 109
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Bizottság feltérképezi a szén-
dioxid-eltávolítás körforgásos gazdaságra 
vonatkozó cselekvési tervnek és „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégiának 
megfelelő tanúsítására vonatkozó 
szabályozási keret kidolgozásának 
lehetőségét. Az ökoszisztémák 
helyreállítása és a földalapú ÜHG-
megkötés szén-dioxid-eltávolítási 
piacának kidolgozása segítene a 
természetes szénelnyelők helyreállítását, 
fenntartását és kezelését, valamint 
előmozdítaná a biológiai sokféleséget. Egy 
uniós széngazdálkodási kezdeményezés új 
bevételi forrást jelentene a mezőgazdasági 
termelők számára.

Or. en

Módosítás 110
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(12a) Az Uniónak folyamatosan 
megfelelő költségvetési forrásokat kell 
biztosítania a célzott ágazati programokon 
keresztül, mind rövid, mind hosszú távon, 
a kárpótlás-fizetésekhez és a közjavak – 
például a szénmegkötés – mezőgazdasági 
termelők általi biztosításáért járó 
pénzjutalmakhoz.

Or. en

Módosítás 111
Sylvia Limmer, Ivan David

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Uniónak 2050 után is folytatnia 
kell éghajlat-politikai fellépését és meg 
kell őriznie nemzetközi vezető szerepét 
ezen a területen annak érdekében, hogy a 
Párizsi Megállapodásban meghatározott 
hőmérsékleti célok teljesítésére törekedve 
és az IPCC tudományos ajánlásait követve 
megvédje az embereket és bolygót az 
éghajlatváltozás veszélyeitől.

(13) Mivel a folyamatos tudományos 
viták és a koronavírus-válság 
eredményeképpen a 2030-as célokat és az 
úgynevezett „klímasemlegesség” 2050-ig 
való elérésére irányuló célkitűzést már így 
is újra kell értékelni, megkérdőjelezendő a 
Bizottság azon eredeti szándéka, hogy 
2050 után is ugyanazt a politikát kell 
folytatni, mint az előtt, valamint hogy e 
megkérdőjelezhető politika előfutáraként 
a világ valamennyi államát és kormányát 
meg kell győzni, hogy hasonlóképpen 
cselekedjenek. A környezetvédelmi 
politika terén meghozandó jövőbeli 
döntések esetében a legfontosabb a 
tudományos megalapozottság, miáltal az 
úgynevezett az Éghajlatváltozási 
Kormányközi Testületnek (IPCC) – amint 
neve is mutatja – legfeljebb tanácsadói 
szerep juthat.

Or. en

Módosítás 112
Michal Wiezik
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Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Uniónak 2050 után is folytatnia 
kell éghajlat-politikai fellépését és meg kell 
őriznie nemzetközi vezető szerepét ezen a 
területen annak érdekében, hogy a Párizsi 
Megállapodásban meghatározott 
hőmérsékleti célok teljesítésére törekedve 
és az IPCC tudományos ajánlásait követve 
megvédje az embereket és bolygót az 
éghajlatváltozás veszélyeitől.

(13) Az Uniónak folytatnia kell éghajlat-
politikai fellépését és meg kell őriznie 
nemzetközi vezető szerepét ezen a 
területen, valamint ha szükséges, meg kell 
fordítania fellépésének irányát annak 
érdekében, hogy a Párizsi 
Megállapodásban meghatározott 1,5°C-os 
hőmérsékleti cél teljesítésére törekedve és 
a tudományos ajánlásokat követve 
megvédje az embereket, az élő 
rendszereket és bolygót az éghajlatváltozás 
veszélyeitől.

Or. en

Módosítás 113
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Uniónak 2050 után is folytatnia 
kell éghajlat-politikai fellépését és meg kell 
őriznie nemzetközi vezető szerepét ezen a 
területen annak érdekében, hogy a Párizsi 
Megállapodásban meghatározott 
hőmérsékleti célok teljesítésére törekedve 
és az IPCC tudományos ajánlásait követve 
megvédje az embereket és bolygót az 
éghajlatváltozás veszélyeitől.

(13) Az Uniónak 2050 után is folytatnia 
kell éghajlat-politikai fellépését és meg kell 
őriznie nemzetközi vezető szerepét ezen a 
területen annak érdekében, hogy a Párizsi 
Megállapodásban meghatározott 
hőmérsékleti célok teljesítésére törekedve 
és az IPCC tudományos ajánlásait követve 
megvédje az embereket és bolygót az 
éghajlatváltozás veszélyeitől. 
Kereskedelempolitikájának összhangban 
kell állnia e célkitűzésekkel.

Or. fr

Módosítás 114
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli
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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 növekedésük, 
foglalkoztatottságuk és termelésük terén 
közvetlenül megszenvedik az 
éghajlatváltozás negatív hatásait. A 
tagállamoknak nemzeti szintű átfogó 
alkalmazkodási stratégiákat és terveket kell 
elfogadniuk.

Or. en

Módosítás 115
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

(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 
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környezetvédelmi szakpolitikákkal 
kapcsolatos járulékos előnyöket. A 
tagállamoknak nemzeti szintű átfogó 
alkalmazkodási stratégiákat és terveket kell 
elfogadniuk.

környezetvédelmi szakpolitikákkal 
kapcsolatos járulékos előnyöket. A 
tagállamoknak nemzeti szintű átfogó 
alkalmazkodási stratégiákat és terveket kell 
kidolgozniuk.

Or. en

Módosítás 116
Eric Andrieu
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében

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 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. A mezőgazdaságot illetően az 
alkalmazkodás és az ellenálló képesség 
különösen a víz elosztására és tárolására 
irányadó politikától függ, amelyet úgy 
alakítanak ki, hogy előmozdítsa a szén-
dioxid biomasszában való megkötését és 
talajban való tárolását.

Or. fr

Módosítás 117
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
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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 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, amelyek tükrözik nemzeti 
területeik viszonyait.

Or. en

Módosítás 118
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

(15) A környezet védelméhez és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz szükséges nemzeti és 
uniós szintű intézkedések meghozatalakor 
a tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a koronavírus-válság rövid és 
hosszú távú társadalmi-gazdasági 
utóéletét; a polgárok jóllétét, a társadalom 
prosperitását és a gazdaság 
versenyképességét; az energia- és 
élelmezésbiztonságot és ezek 
megfizethetőségét; a tagállamok közötti és 
azokon belüli méltányosságot és 
szolidaritást, tekintettel gazdasági 
képességeikre, nemzeti körülményeikre és 
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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.

a hosszú távon bekövetkező konvergencia 
iránti igényre; a szociális piacgazdaság 
megőrzését; a nemzeti önrendelkezés és a 
szubszidiaritás elveinek tiszteletben 
tartását; az egységes belső piacból fakadó 
kötelezettségek tiszteletben tartását; az 
elérhető legjobb tudományos 
eredményeket; az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kockázatok beruházási és 
tervezési döntésekbe való integráltságának 
igényét; a költséghatékonyságot és a 
technológiasemlegességet a racionális 
környezetvédelmi politika értelmében.

Or. en

Módosítás 119
Thomas Waitz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(15) A kibocsátásmentességi 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; a tétlenség és a 
késedelmes éghajlat-politikai fellépés 
környezeti, társadalmi és gazdasági 
költségeit; az energia- és erőforrás-
hatékonyság maximalizálását; az Unió 
energia- és élelmezésbiztonságát és az 
uniós polgárok számára megfizethető 
élelmiszereket; 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 
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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.

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 „ne 
árts” elvét követő technológiai 
megközelítést az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése és elnyelése, 
valamint a reziliencia megerősítése 
összefüggésében; a környezeti integritás és 
a törekvések alakulását.

Or. en

Módosítás 120
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 

(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, különös figyelemmel a 
vidéki, hegyvidéki és legkülső térségek 
szükségleteire, tekintettel gazdasági 
képességeikre és a helyi körülményekre; 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 
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költséghatékonyságot és a 
technológiasemlegességet az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
és elnyelése, valamint a reziliencia 
megerősítése összefüggésében; a 
környezeti integritás és a törekvések 
alakulását.

költséghatékonyságot és a 
technológiasemlegességet az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
és elnyelése, valamint a reziliencia 
megerősítése összefüggésében; a 
környezeti integritás és a törekvések 
alakulását.

Or. fr

Módosítás 121
Ivo Hristov

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 biztosításának 
szükségessége; 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 

(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, beleértve a 
mezőgazdasági termelést; az energia- és 
élelmezésbiztonságot és ezek 
megfizethetőségét; a termékek és 
nyersanyagok olyan harmadik 
országokból való importjától való függést, 
amelyek nem mindig osztják az Unió 
nagyra törő ambicióit, és amelyek 
enyhébb előírásokat alkalmaznak 
gazdaságaik és termelésük 
vonatkozásában; 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 biztosításának 
szükségessége; az elérhető legjobb 
tudományos eredményeket, különösen az 
IPCC által közzétett megállapításokat; az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok 
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alakulását. 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.

Or. bg

Módosítás 122
Michal Wiezik

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 

(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, 
az ökoszisztémákban az éghajlatváltozás 
miatt bekövetkező visszafordíthatatlan 
változások, valamint az ökoszisztéma-
szolgáltatások ebből következő 
pusztulásának költségeit, a társadalom 
prosperitását és a gazdaság 
versenyképességét; az energia- és 
élelmezésbiztonságot és ezek 
megfizethetőségét; az Unió 
földhasználatában rejlő szén-dioxid-
tárolási potenciált; 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 
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környezeti integritás és a törekvések 
alakulását.

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.

Or. en

Módosítás 123
Anne Sander

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 

(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; az uniós termelési 
rendszerek alkalmazkodását, különösen 
az agrárszektorban; 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 minden terület 
vonatkozásában, a vidéki térségeket is 
ideértve; 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 
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környezeti integritás és a törekvések 
alakulását.

technológiasemlegességet az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
és elnyelése, valamint a reziliencia 
megerősítése összefüggésében; a 
környezeti integritás és a törekvések 
alakulását.

Or. fr

Módosítás 124
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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, 
a társadalom prosperitásához és a gazdaság 
versenyképességéhez; az energia- és 
élelmezésbiztonságot, ezek 
megfizethetőségét és önfenntartását; 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; 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 
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alakulását.

Or. en

Módosítás 125
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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, 
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, továbbá az 
igényt arra, hogy az átállás területi 
szempontból inkluzív és méltányos legyen 
a vidéki, városi, szigeti és hegyvidéki 
területek és közösségek között; 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.
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Or. it

Módosítás 126
Petri Sarvamaa

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, 
a társadalom prosperitásához és a gazdaság 
versenyképességéhez; az energia- és 
élelmezésbiztonságot és ezek 
megfizethetőségét; a körforgásos, 
bioalapú gazdaságra és a megújuló 
termékekre való átállást; 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.

Or. en

Módosítás 127
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Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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, 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, 
vidéki és hegyvidéki területeikre, 
regionális egyenlőtlenségeikre 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, az ökogazdálkodási 
rendszerek és a törekvések alakulását.

Or. en

Módosítás 128
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A tagállamoknak és a 
Bizottságnak a klímasemlegességre 
vonatkozó célkitűzés elérésének folyamata 
alatt külön figyelmet kell fordítaniuk a 
vidéki és távoli területekre, amelyek 
jelentős társadalmi és gazdasági 
kihívásokkal néznek szembe.

Or. en

Módosítás 129
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Az erdők kritikus fontosságú 
szerepet töltenek be a klímasemlegességre 
való átállásban. A fenntartható 
természetközeli erdőgazdálkodás kritikus 
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 
szolgáltatást nyújtsanak.

Or. en

Módosítás 130
Sylvia Limmer, Ivan David

Rendeletre irányuló javaslat
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16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A klímasemlegességre való 
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.

(16) Mint fent már szerepelt, a 
Bizottság 2019. december 11-én közzétette 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményt. 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. Tekintettel a koronavírus-
válságra, amely világosan megmutatta, 
milyen egy igazi vészhelyzet, felhívjuk az 
Európai Tanácsot és a Bizottságot, hogy 
ezen új megállapítások alapján vizsgálják 
meg célkitűzéseiket. Ennek megfelelően 
felhívjuk a tagállamokat és az Uniót, hogy 
értékeljék újra a Párizsi Megállapodás 
alapján vállalt kötelezettségeiket, és 
szükség esetén egy racionális 
környezetpolitika – nem pedig a 
félrevezető éghajlat-politika – szellemében 
igazítsák ki az érintett következtetéseket és 
jogszabályokat. Ide tartoznak különösen 
az Európai Tanács 2014. október 23–24-i 
következtetései és 2016. március 17–18-i 
következtetései (amelyek a 2030-as 
célértékeket határozzák meg), valamint 
2019. december 12-i következtetései (a 
2050-ig elérendő „klímasemlegességre” 
vonatkozó cél meghatározásáról), továbbá 
az e rendelet (7), (8) és (9) 
preambulumbekezdésében említett uniós 
jogszabályok. Rá kell mutatni arra, hogy 
ennek ellent mondva az Európai Központi 
Bank pénzkínálat bővítését szolgáló, 
vállalati szektort érintő vásárlási 
programját (CSPP) eddig főként szén-
dioxid-intenzív tevékenységek 
finanszírozására használták fel, szöges 
ellentétben a Bizottság éghajlat-
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politikájával, amelynek célja állítólagosan 
a Föld megmentése.

Or. en

Módosítás 131
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A klímasemlegességre való 
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.

(16) A klímasemlegességre való 
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. 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.

Or. en

Indokolás

Replacing fossil-intensive materials with renewable, bio-based and low carbon materials is 
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crucial for achieving climate neutrality. Materials and manufactured products represent 23% 
of the CO2 emissions due to domestic final demand for products. As domestic final demand 
for products constitutes 77% of the total EU-27 carbon footprint, materials and manufactured 
products constitute nearly one fifth of the total EU-27 CO2 emissions. By storing and utilizing 
carbon dioxide and replacing carbon intensive fossil-based resources, sustainably sourced 
renewable materials offer a key opportunity to help achieve Europe’s climate ambitions.

Módosítás 132
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A klímasemlegességre való 
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.

(16) A klímasemlegességre való 
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, 
többek között a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerre, a földhasználat-változásra és 
az erdőgazdálkodásra vonatkozó 
szabályok kiigazítására, valamint az 
importált fogyasztási cikkek 
karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus meghatározására.

Or. en

Módosítás 133
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Michal Wiezik

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A klímasemlegességre való 
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.

(16) A klímasemlegességre való 
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.

Or. en

Módosítás 134
Asger Christensen, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ulrike Müller, Martin Hlaváček

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A klímasemlegességre való 
átálláshoz a teljes szakpolitikai 
spektrumnak változáson kell 
keresztülmennie, és mind a gazdaság 

(16) A klímasemlegességre való 
átálláshoz a teljes szakpolitikai 
spektrumnak változáson kell 
keresztülmennie, és mind a gazdaság 
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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.

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. Az uniós szakpolitikákat úgy 
kell kialakítani, hogy valamennyi 
ágazatban minimálisra csökkentsék a 
CO2-kibocsátás-áthelyezés kockázatát.

Or. en

Módosítás 135
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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, 
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 
életű gázok kibocsátásai is nulla nettó 
szintre csökkenjenek.

Or. en
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Módosítás 136
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) 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 éghajlat-politikai 
törekvésekben is figyelembe kell venni. A 
klímasemlegesség elérésére irányuló 
törekvéseknek a légköri CO2-kibocsátások 
csökkentésének sürgető szükségességére 
kell a hangsúlyt helyezniük.

Or. en

Módosítás 137
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
16 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16c) A tudományos közösségen belül 
vita folyik a globális felmelegedési 
potenciál tekintetében használt közös 
metrikát illetően, különösen az olyan 
rövid életű gázok vonatkozásában, mint a 
biogén metán. A CO2-egyenérték 
kihatásai további elemzést érdemelnek, és 
a rövid élettartamú gázok kibocsátásának 
csökkentésére helyénvaló kikezdhetetlen, 
bizonyítékokon alapuló stratégiát 
kidolgozni.

Or. en
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Módosítás 138
Michal Wiezik

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az egész TPK-ban alkalmazandó 
éghajlatbarát kiadásoknak és az Európai 
Helyreállítási Alapnak 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.

Or. en

Módosítás 139
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A semlegességre 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.

Or. it

Módosítás 140
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Sylvia Limmer, Ivan David

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
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. Az 
üvegházhatású gázok emberi eredetű 
kibocsátásai elválaszthatatlanul 
összekapcsolódnak a gazdasági 
tevékenységekkel, mint azt az is tanúsítja, 
hogy a háború utáni időszaktól napjainkig 
a CO2-kibocsátás szinte folyamatosan 
növekedése figyelhető meg, amely csak 
átmenetileg, a 2007–2008-as gazdasági 
válság által okozott recesszióval 
összefüggésben szakadt meg. Ugyanez a 
helyzet a Covid19-világjárvánnyal, ami 
valószínűleg a nagy gazdasági világválság 
óta a legsúlyosabb recessziós spirált fogja 
elindítani. A gazdasági jólét az, ami 
lehetővé teszi a társadalom számára, hogy 
mindenkinek a javára foglalkozzon a 
környezetvédelemmel. A fent említett 
közlemény ebből adódóan nyilvánvalóan 
nem vette figyelembe megfelelő módon a 
gazdasági növekedés mint a racionális 
környezetpolitika és a társadalmi jólét 
előfeltételének fontosságát. Újra kell 
értékelni mind az üvegházhatásúgáz-
kibocsátások csökkentésére vonatkozó 
2030-as cél növelését, mind az úgynevezett 
„klímasemlegesség” 2050-ig való 
elérésére vonatkozó célt. Ellenkezőleg, a 
Bizottság hangsúlyozta, hogy minden uniós 
szakpolitikának és minden ágazatnak hozzá 
kell járulnia a klímasemlegességi 
célkitűzéshez, ami a jelenlegi tudásunk 
szerint valójában valamennyi 
energiaintenzív gazdasági ágazat 
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megsemmisítéséhez vezetne. 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 egy 
racionális környezetpolitika szellemében 
felül kell vizsgálnia az Unió 2030-ra 
vonatkozó célértékeit. Minden további 
vitához e hatásvizsgálatnak kell kiindulási 
pontként szolgálnia. Minden jogalkotási 
kezdeményezést ennek kell alárendelni, ha 
nem akarjuk megkockáztatni, hogy azzal 
vádoljanak bennünket, hogy pusztán 
ideológiai alapú jogi tényeket teremtünk.

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

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

Or. en

Módosítás 141
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 
szándékában áll javaslatot előterjeszteni az 

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 
szándékában áll javaslatot előterjeszteni az 
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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.

Unió 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célértékének növelésére, biztosítva annak a 
2050-re kitűzött klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját. E 
közleményében a Bizottság nem vette 
figyelembe a helyzet Covid19-világjárvány 
miatti változását, az ugyanis várhatóan a 
nagy gazdasági világválság óta a 
legsúlyosabb recessziót idézi majd elő. 
Ezért a Bizottságnak felül kell vizsgálnia 
a saját prioritásait és ütemezését, hogy a 
klímasemlegességre való törekvés ne 
taszítsa Európát rosszabb helyzetbe. 
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 
számításba kell vennie a világjárvány 
társadalmi-gazdasági következményeit, 
továbbá módosítania kell a célkitűzéseit, 
hogy ne tegye még súlyosabbá a helyzetet, 
főleg a mezőgazdasági és az agrár-
élelmiszeripari ágazat számára. 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.

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

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

Módosítás 142
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
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. 
Tekintettel a klímasemlegesség legkésőbb 
2040-ig történő megvalósítására irányuló 
uniós célkitűzésre, elengedhetetlen az 
éghajlat-politika és minden releváns 
ágazati jogszabály fokozott megerősítése, 
valamint különösen az, hogy az Unió 
2030-as éghajlati célértékét olyan módon 
szigorítsák, hogy a kibocsátásokat az 
1990-es szinthez képest 65%-kal kelljen 
csökkenteni. Ebből következően a 
Bizottságnak 2021. június 30-ig értékelnie 
kell, hogy a magasabb célértéket 
végrehajtó uniós jogszabályokat miként 
kellene megfelelően módosítani.
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_________________
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 
525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).

Or. en

Módosítás 143
Thomas Waitz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
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 a nulla nettó szén-dioxid-
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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.

kibocsátású gazdaságok előretekintő 
tervezésének lehetővé tétele érdekében 
2020 szeptemberéig felül kell vizsgálnia az 
Unió 2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai 
célértékeit, és javaslatot kell az Európai 
Parlament és a Tanács elé terjesztenie e 
rendelet módosítására vonatkozóan, 
amelynek keretében az 1990-es szinthez 
képest számított, 2030-ig megvalósítandó 
új, 70%-os kibocsátáscsökkentési 
célértéket határoznak meg. Ezenfelül a 
Bizottságnak 2021. június 30-ig értékelnie 
kell, hogy a célértéket végrehajtó uniós 
jogszabályokat miként kellene módosítani 
annak érdekében, hogy 1990-hez képest 
70%-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 
525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).

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

Or. en

Módosítás 144
Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 
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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.

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-es szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 40–
45%-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 
40–45%-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 
525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

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

Or. en

Indokolás

Összhangban 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 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel.

Módosítás 145
Balázs Hidvéghi

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
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, „a 
szennyező fizet” elv figyelembevétele 
mellett. Tagállamonként bontott, 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-es szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 50–
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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.

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 a hatásvizsgálat eredménye 
alapján 2021. június 30-ig értékelnie kell, 
hogy a célértéket végrehajtó uniós 
jogszabályokat miként kellene módosítani 
annak érdekében, hogy 1990-hez képest 
körülbelül 50%-os, de legfeljebb 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 
525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).

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

Or. en

Módosítás 146
Michal Wiezik

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 
szándékában áll javaslatot előterjeszteni az 
Unió 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 
szándékában áll javaslatot előterjeszteni az 
Unió 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
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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.

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

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

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 mindenki számára előnyös 
megoldásokat kell előmozdítania.

Módosítás 147
Michal Wiezik

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az energiarendszer 
dekarbonizációja elengedhetetlen a 
klímasemlegességhez, az Uniónak a 
Covid19-válságból való kilábalásához és 
hosszú távú jólétéhez. A fenntartható 
energia arányának növelése 
kulcsfontosságú az éghajlatváltozás és a 
biológiai sokféleség hanyatlása elleni 
küzdelemben. Az EU ezért olyan 
megoldásokat fog előtérbe helyezni, mint 
a hullámenergia, a tengeri szélenergia (a 
halállományok megújítása mellett), a 
napenergia (környezetbarát 
talajborítással) és a fenntartható 
bioenergia. Az energiatermelésben 
minimalizálni kell az egész fák, valamint 
az élelmiszer- és takarmánynövények 
használatát, függetlenül attól, hogy az 
Unióból vagy importból származnak-e.1a

_________________
1a A bekezdés teljes egészében a Hozzuk 
vissza a természetet az életünkbe! címmel 
elfogadott biodiverzitási stratégiából 
származik (COM(2020) 380 final).

Or. en
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Módosítás 148
Michal Wiezik

Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) A földhasználati, földhasználat-
megváltoztatási és erdőgazdálkodási 
ágazat törekvéseit alacsonyabb szintben 
határozták meg, mint amelyet évek óta 
következetesen elér. Az (EU) 2018/841 
rendeletet ezért 2021. decemberig 
módosítani kell, hogy tükröződjön benne 
a szükséges nagyobb mértékű törekvés, a 
jobb földhasználati gyakorlatok 
valamennyi földhasználati kategóriában 
meglévő potenciálja, valamint az Unió 
helyreállítási és szigorú védelmi céljai. A 
gazdálkodók, akiket nem érinthetnek 
hátrányosan a tagállamok LULUCF-
rendelet szerinti kötelezettségei, adott 
esetben segítséget kapnak a TPK és az 
Európai Helyreállítási Alap ösztönző és 
kompenzációs mechanizmusai révén.

Or. en

Módosítás 149
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

(18) A Bizottság mint végrehajtó 
hatóság számára megengedett, hogy a 
szubszidiaritás és az arányosság 
tiszteletben tartása mellett elkészítse a 
tagállamok politikáinak a racionális 
környezetpolitikai szemszögéből való 
áttekintését, és ezekkel kapcsolatban nem 
kötelező ajánlások formájában 
észrevételeket tegyen.



PE652.514v01-00 100/158 AM\1206211HU.docx

HU

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 
szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia.

Or. en

Módosítás 150
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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 

(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 
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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 
szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia.

kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából. A Bizottságnak 
hasonlóképpen rendszeresen értékelnie kell 
a vonatkozó nemzeti intézkedéseket, és ha 
arra a következtetésre jut, hogy az uniós 
intézkedések a gazdaság bizonyos 
ágazataiban a versenyképesség vagy 
munkahelyek elvesztéséhez vezettek, vagy 
egy tagállam intézkedései nincsenek 
összhangban a klímasemlegességi 
célkitűzéssel vagy nem bizonyulnak 
megfelelőnek az alkalmazkodóképesség 
fokozása, a reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia.

Or. en

Módosítás 151
Anne Sander

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 

(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 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 
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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 
szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia.

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 
szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia.

Or. fr

Módosítás 152
Carmen Avram

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 

(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 bármely 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 
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fokozása, a reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia.

fokozása, a reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia.

Or. en

Módosítás 153
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

(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. A Bizottság 
már elkötelezte magát annak feltárása 
mellett, hogy miként használhatja fel az 
európai zöld megállapodással 
összefüggésben az uniós taxonómiát, 
amelyet hozzá kell igazítani a racionális 
környezetpolitika céljához. A Bizottságnak 
amennyire lehetséges európai statisztikák 
és adatok használatára kell törekednie, 
szakértői vizsgálat bevonásával. Az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek 
– adott esetben és a racionális 
környezetpolitika iránymutatásaival 
összhangban – segítenie kell a Bizottság 
munkáját.
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munkáját.

Or. en

Módosítás 154
Thomas Waitz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
kapcsolatos információkra is, amint ezek 
rendelkezésre fognak állni. Bármely 
élelmiszerekre/gazdálkodásra vonatkozó 
éghajlati tanúsítási rendszernek szakértők 
által felülvizsgált tudományos 
eredményeken kell alapulnia, és azt a 
Bizottságnak mint pártatlan közvetítőnek 
kell értékelnie és jóváhagynia. Minden 
rendszernek közfinanszírozásból, 
összeférhetetlenségektől mentesen és 
nyilvános ellenőrzés mellett kell 
működnie. A Bizottságnak amennyire 
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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.

Or. en

Módosítás 155
Michal Wiezik

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 

(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 és az EASAC 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 
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összhangban – segítenie kell a Bizottság 
munkáját.

összhangban – segítenie kell a Bizottság 
munkáját.

Or. en

Indokolás

Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete (EASAC) is támogatja jelentéseivel 
az uniós politikai döntéshozatalt.

Módosítás 156
Sylvia Limmer, Ivan David

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 
előmozdítása céljából, többek között az 
európai éghajlati paktum elindítása révén.

(20) Az európai polgárok demokratikus 
jogait a legjobban az egyes tagállamokban 
működő nemzeti parlamentek képviselik, 
amelyek demokratikus választások 
keretében kapnak legitimációt a 
polgároktól. Határozottan el kell utasítani 
a Bizottságnak azt az elképzelését, hogy a 
parlamentek feje fölött ideológiailag 
kioktatja a polgárokat az általa követni 
kívánt éghajlat-politikával kapcsolatban. 
Elsőként a polgárok fogják megszenvedni 
ennek a példa nélküli folyamatnak a 
társadalmi-gazdasági következményeit, 
amelynek keretében az öntudatos 
polgárok szabad társadalma egy tilalmak 
által meghatározott, úgynevezett 
„klímasemleges” társadalommá alakul át. 
El kell utasítani, hogy a Bizottság a 
nyilvánosság és a társadalom 
„éghajlatvédelem” iránti határozott 
elkötelezettségét kívánja előmozdítani, 
mivel ez ellentmond az észszerű 
környezetpolitikának.

Or. en

Módosítás 157
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Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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 
előmozdítása céljából, többek között az 
európai éghajlati paktum elindítása révén.

(20) A polgárokra és a közösségekre a 
klímasemlegesség irányába történő 
elmozdulás még nem mérhető hatást 
gyakorol, ezért elő kell segíteni a 
nyilvánosság és a társadalom éghajlat-
politikai fellépésekbe való intenzív 
bevonását, figyelembe véve a polgárok 
minden igényét, és anélkül, hogy az 
veszélyeztetné a gazdasági fejlődésüket. A 
Bizottságnak ebből adódóan a társadalom 
minden részével együtt kell működnie, 
támaszkodva az (EU) 2018/1999 rendelet 
11. cikkének megfelelően a tagállamok 
által kialakított többszintű éghajlat- és 
energiapolitikai párbeszédekre e rendelet 
alkalmazásában is.

Or. it

Módosítás 158
Thomas Waitz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 teljes mértékben átláthatóan 
együtt kell működnie a társadalmilag 
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előmozdítása céljából, többek között az 
európai éghajlati paktum elindítása révén.

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

Or. en

Módosítás 159
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Tekintettel a mezőgazdaság és a 
vidéki térségek szén-dioxid megkötésében 
játszott központi szerepére, az Európai 
Unió pénzügyi támogatásának 
ösztönöznie kell a mezőgazdasági 
termelők klímasemlegesség előmozdítása 
érdekében tett erőfeszítéseit.

Or. fr

Módosítás 160
Balázs Hidvéghi

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 

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

Or. en

Módosítás 161
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók, valamint az 
agrár-élelmiszeripari ágazat szereplői – 
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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 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

számára való megteremtése érdekében az 
(EU) 2018/1999 rendelet 15. cikkében 
foglalt hosszú távú stratégiája keretében, 
az ütemezésre vonatkozó értékelésének 
megfelelően minden tagállamnak meg 
kell határoznia egy, az Unió-szerte 
megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
indikatív teljesítési pályát.

_________________
37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. it

Módosítás 162
Sylvia Limmer, Ivan David

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom (21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
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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 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése érdekében a jelenlegi, 
ideológiai alapokon nyugvó úgynevezett 
„éghajlat-politikát” egy racionális 
környezetpolitikává kell átalakítani. Ez 
elsősorban az uniós tagállamok 
felelőssége, amelyek szükség szerint 
összehangolhatják uniós szinten a 
szakpolitikáikat, anélkül, hogy valamely 
uniós intézmény indokolatlanul kísérletet 
tenne arra, hogy olyan hatásköröket 
bitoroljon, amelyekre a Lisszaboni 
Szerződés egyáltalán nem terjed ki. A 
Bizottság a racionális környezetpolitika 
előmozdítása érdekében megfelelő 
konzultációkat folytathat, többek között 
szakértői szinten is, és e konzultációkra a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásnak37 megfelelően kerülhet 
sor.

_________________ _________________
37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Módosítás 163
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés



PE652.514v01-00 112/158 AM\1206211HU.docx

HU

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 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
mezőgazdasági termelők, a vállalkozások, 
a munkavállalók, a beruházók és a 
fogyasztók – számára való megteremtése, a 
klímasemlegességre való átállás 
visszafordíthatatlanságának és a 
kiszámítható és szakaszos 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja értékelésének 
elősegítése érdekében a Bizottságnak 
nyomon kell követnie a tagállamok által a 
2050-re Unió-szerte megvalósítandó nulla 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
elérése felé tett előrehaladást.

_________________
37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Módosítás 164
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Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

(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 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.

_________________
37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en
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Módosítás 165
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten, 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 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a mezőgazdasági termelők, 
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 jogalkotási 
javaslatot kell a Parlament és a Tanács 
elé terjesztenie azzal a céllal, hogy 
meghatározza a 2050-re Unió-szerte 
megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pályát. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten és az 
érintett érdekelt felekkel, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak37 
megfelelően kerüljön sor.

_________________ _________________
37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
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Or. en

Módosítás 166
Ivo Hristov

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 
azt mutatja, hogy értékelni kell, hogy 
melyik harmadik országokból behozott 
termékekre vonatkoznak olyan előírások, 
amelyek az európai mezőgazdasági 
termelőkre vonatkozókkal összemérhetők, 
és amelyek alapjául az éghajlatváltozás 
hatásainak csökkentését célzó uniós 
politikák célkitűzései szolgálnak. E 
témáról a Bizottságnak 2021. június 30-
áig jelentést és közleményt kell 
benyújtania az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak.

Or. bg

Módosítás 167
Sylvia Limmer, Ivan David

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A minőségi jogalkotás elvei 
melletti elkötelezettségével összhangban 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentése tekintetében a Bizottság 
törekszik az uniós eszközök 
koherenciájára. A klímasemlegességi 
célkitűzés teljesítése terén tett előrelépés 
mérésére szolgáló rendszerhez és a 

(22) Többek között, de nem kizárólag a 
Covid19-világjárványra és annak egyelőre 
felmérhetetlen hatásaira tekintettel felül 
kell vizsgálni az (EU) 2018/1999 
rendeletben meghatározott irányítási 
keretet, és azt szükség esetén a racionális 
környezetpolitika elveivel összhangban, az 
Európai Tanács új következtetéseire 
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célkitűzés érdekében hozott intézkedések 
következetességéhez az (EU) 2018/1999 
rendeletben meghatározott irányítási keret 
szolgál alapul. Lényeges, hogy a 
rendszeres jelentéstétel rendszerét és a 
Bizottság által a jelentés alapján folytatott 
értékelés és fellépés ütemezését hozzá kell 
igazítani a tagállamokra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendeletben 
meghatározott információbenyújtási és 
beszámolási követelményekhez. Az (EU) 
2018/1999 rendeletet ezért módosítani kell 
annak érdekében, hogy vonatkozó 
rendelkezései tartalmazzák a 
klímasemlegességi célkitűzést.

figyelemmel módosítani kell.

Or. en

Módosítás 168
Sylvia Limmer, Ivan David

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az éghajlatváltozás jellegéből 
adódóan határokon átnyúló kihívás, így 
uniós szinten összehangolt fellépésre van 
szükség a nemzeti szakpolitikák hatékony 
kiegészítéséhez és megerősítéséhez. Mivel 
e rendelet céljait, nevezetesen az Unió 
klímasemlegességének 2050-re való 
teljesítését, a tagállamok önállóan nem 
tudják kielégítően megvalósítani, az Unió 
szintjén azonban annak léptéke és hatásai 
miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság 
elvének megfelelően ez a rendelet nem 
lépi túl az e célok eléréséhez szükséges 
mértéket,

(23) A racionális környezetpolitika 
megfogalmazása elsődlegesen a 
tagállamok hatásköre. Szükség esetén 
önkéntesen uniós szinten 
összehangolhatják a szakpolitikáikat. A 
szubszidiaritás elvét tiszteletben kell 
tartani. Ez az EUSZ 5. cikkének (3) 
bekezdése és 12. cikkének b) pontja 
szerinti nemzeti parlamenti ellenőrzést is 
érinti.

Or. en



AM\1206211HU.docx 117/158 PE652.514v01-00

HU

Módosítás 169
Mazaly Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az Unió jelenleg az üvegházhatást 
okozó gázok globális kibocsátásának 
kevesebb mint 10%-áért felelős. A 
klímasemlegesség célja az európai 
termelésből származó kibocsátásokra 
korlátozódik, de egy koherens éghajlat-
politika magában foglalja a harmadik 
országokból származó import és a 
fogyasztás kibocsátásának ellenőrzését is.

Or. es

Módosítás 170
Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy és hatály Tárgy, fogalommeghatározások és hatály

Or. fr

Módosítás 171
Sylvia Limmer, Ivan David

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet keretet hoz létre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
visszafordíthatatlan és fokozatos 
csökkentésére és a természetes vagy egyéb 

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:
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nyelőnkénti eltávolítás Unió-szerte történő 
elősegítésére.

Ezen irányelv célja a racionális 
környezetpolitikára való szükséges áttérés 
előmozdítása. E célból a tagállamoknak és 
az uniós intézményeknek felül kell 
vizsgálniuk, meg kell kérdőjelezniük, és 
szükség esetén ki kell igazítaniuk az 
összes meglévő szakpolitikát. A környezet 
védelmét és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást célzó intézkedések 
nemzeti és uniós szinten való 
meghozatalakor a tagállamoknak és az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak külön figyelmet kell 
fordítaniuk a koronavírus-válság közép- 
és hosszú távú társadalmi-gazdasági 
következményeire, a polgárok jóllétére, a 
társadalom virágzására és a gazdaság 
versenyképességére.

Or. en

Módosítás 172
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet keretet hoz létre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
visszafordíthatatlan és fokozatos 
csökkentésére és a természetes vagy egyéb 
nyelőnkénti eltávolítás Unió-szerte történő 
elősegítésére.

E rendelet azt a cél tűzi ki, hogy a 
klímával kapcsolatos átállást olyan 
észszerű és kiegyensúlyozott 
környezetvédelmi politika révén kell 
előmozdítani, amely nem hátrányos az 
Unió társadalmi-gazdasági helyzetére. 
Ennek érdekében a tagállamoknak és az 
európai intézményeknek felül kell 
vizsgálniuk és ki kell igazítaniuk a 
szakpolitikáikat. A környezetvédelmet 
támogató intézkedések végrehajtása során 
a tagállamoknak, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak külön figyelmet kell 
fordítania a Covid19-világjárvány közép- 
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és hosszú távú következményeire, a 
polgárok jóllétére, valamint a gazdasági 
versenyképességre, főként a válság által 
legnagyobb mértékben érintett ágazatok – 
mint a kis- és középvállalkozások és a 
mezőgazdasági ágazat – tekintetében.

Or. it

Módosítás 173
Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet keretet hoz létre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
visszafordíthatatlan és fokozatos 
csökkentésére és a természetes vagy egyéb 
nyelőnkénti eltávolítás Unió-szerte történő 
elősegítésére.

E rendelet keretet hoz létre az Unió 
ökológiai lábnyomának 
visszafordíthatatlan és fokozatos 
csökkentésére. Általános célkitűzést 
fogalmaz meg az Unió nulla ökológiai 
lábnyomának 2050-ig történő 
megvalósítására.

Or. fr

Módosítás 174
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet keretet hoz létre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
visszafordíthatatlan és fokozatos 
csökkentésére és a természetes vagy egyéb 
nyelőnkénti eltávolítás Unió-szerte történő 
elősegítésére.

E rendelet keretet hoz létre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
visszafordíthatatlan, kiszámítható és 
szakaszos csökkentésére és a természetes 
vagy egyéb nyelőnkénti eltávolítás Unió-
szerte történő elősegítésére.

Or. en
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Módosítás 175
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet keretet hoz létre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
visszafordíthatatlan és fokozatos 
csökkentésére és a természetes vagy egyéb 
nyelőnkénti eltávolítás Unió-szerte történő 
elősegítésére.

E rendelet keretet hoz létre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére és a természetes vagy egyéb 
nyelőnkénti eltávolítás Unió-szerte történő 
elősegítésére.

Or. en

Módosítás 176
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet keretet hoz létre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
visszafordíthatatlan és fokozatos 
csökkentésére és a természetes vagy egyéb 
nyelőnkénti eltávolítás Unió-szerte történő 
elősegítésére.

E rendelet keretet hoz létre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás fokozatos 
csökkentésére és a természetes vagy egyéb 
nyelőnkénti eltávolítás Unió-szerte történő 
elősegítésére.

Or. en

Módosítás 177
Michal Wiezik

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet keretet hoz létre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
visszafordíthatatlan és fokozatos 

E rendelet keretet hoz létre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
visszafordíthatatlan és fokozatos 



AM\1206211HU.docx 121/158 PE652.514v01-00

HU

csökkentésére és a természetes vagy egyéb 
nyelőnkénti eltávolítás Unió-szerte történő 
elősegítésére.

csökkentésére és a természetes nyelőnkénti 
eltávolítás Unió-szerte történő 
elősegítésére.

Or. en

Módosítás 178
Sylvia Limmer, Ivan David

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 
szolgáló keretet.

törölve

Or. en

Módosítás 179
Manuel Bompard

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 
szolgáló keretet.

E rendelet az Unió nulla ökológiai 
lábnyomának 2050-re történő elérése és a 
Párizsi Megállapodás 2. cikkében 
meghatározott hosszú távú hőmérsékleti 
célok elérése érdekében rögzíti az Unióban 
2040-re kötelezően megvalósítandó nulla 
szénlábnyommal kapcsolatos célkitűzést, 
és a Párizsi Megállapodás 7. cikkében 
meghatározott globális alkalmazkodási cél 
elérése érdekében megteremti az 
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eredmények elérésére szolgáló keretet.

E rendelet alkalmazásában:
a) „ökológiai lábnyom”: az a biológiailag 
produktív föld- és vízfelület, amelyre az 
egész Unió lakosságának szüksége van az 
általa elfogyasztott erőforrások 
előállításához és az általa termelt hulladék 
kezeléséhez az erőforrásokkal való 
gazdálkodást szolgáló meglévő 
technológiák és gyakorlatok 
alkalmazásával;
b) „biológiailag produktív felület”: 
szerves anyagot fotoszintézissel előállító és 
biológiai kapacitással rendelkező föld- 
vagy tengerfelület;
c) „biológiai kapacitás”: a biológiailag 
produktív felület azon képessége, hogy a 
meglévő gazdálkodási módszerekkel és 
kitermelési technológiákkal biológiai 
anyagokat állítson elő és feldolgozza az 
egész Unió lakossága által termelt 
hulladékot;
d) „szénlábnyom”: az Unió egészének 
belső kereslete (a továbbiakban: végső 
fogyasztás) által indukált üvegházhatású 
gázok szén-dioxid-egyenértékben 
kifejezve.
A szénlábnyom tehát a következőkből 
tevődik össze: 
 i. az európai háztartások közvetlen 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása; 
 ii. az Unió belső árutermeléséből és 
szolgáltatásnyújtásából eredő 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások, az 
exportot nem számítva; 
 iii. a vállalatok közbenső fogyasztása és 
végső fogyasztás céljából az Unióba 
importált árukkal és szolgáltatásokkal 
összefüggő üvegházhatásúgáz-
kibocsátások.

Or. fr
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Módosítás 180
Thomas Waitz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
szolgáló keretet.

E rendelet a Párizsi Megállapodás 2. 
cikkében meghatározott hosszú távú 
hőmérsékleti cél, azaz a hőmérséklet-
emelkedés iparosodás előtti időszakhoz 
képest 1,5°C-ra való korlátozásának 
elérése érdekében létrehozza az Unióban 
az üvegházhatású gázok (ÜHG) 
kibocsátásainak gyors és 
visszafordíthatatlan csökkentésére és a 
természetes nyelők általi eltávolítások 
növelésére szolgáló keretet.

Or. en

Módosítás 181
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 
szolgáló keretet.

E rendelet a Párizsi Megállapodás 2. 
cikkében meghatározott hosszú távú 
hőmérsékleti cél elérése érdekében rögzíti 
az Unióban a tagállamok társadalmi-
gazdasági szükségleteinek megfelelő 
határidőre megvalósítandó indikatív 
klímasemlegességi célkitűzést, és a Párizsi 
Megállapodás 7. cikkében meghatározott 
globális alkalmazkodási cél elérése 
érdekében megteremti az eredmények 
elérésére szolgáló keretet.

Or. it
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Módosítás 182
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 
szolgáló keretet.

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

Or. fr

Módosítás 183
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 
szolgáló keretet.

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

Or. en

Indokolás

A dátumot a következő módosítások módosítani fogják, ezért csak a Párizsi Megállapodás 2. 
és 7. cikkére vonatkozó hivatkozást szükséges megtartani.
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Módosítás 184
Michal Wiezik

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 
szolgáló keretet.

E rendelet a Párizsi Megállapodás 2. 
cikkében meghatározott, a hőmérséklet-
emelkedés 1,5°C fokra történő 
korlátozására irányuló hosszú távú 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 szolgáló keretet.

Or. en

Módosítás 185
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Sylvia Limmer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet az (EU) 2018/1999 rendelet V. 
mellékletének 2. részében felsorolt 
üvegházhatású gázok emberi eredetű 
kibocsátására és természetes vagy egyéb 
nyelőnkénti eltávolítására alkalmazandó.

törölve

Or. it

Módosítás 186
Manuel Bompard

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

E rendelet az (EU) 2018/1999 rendelet V. 
mellékletének 2. részében felsorolt 
üvegházhatású gázok emberi eredetű 
kibocsátására és természetes vagy egyéb 
nyelőnkénti eltávolítására alkalmazandó.

E rendelet a nulla szénlábnyom 2040-re 
történő megvalósítására irányuló 
célkitűzése tekintetében az (EU) 
2018/1999 rendelet V. mellékletének 2. 
részében felsorolt üvegházhatású gázok 
emberi eredetű kibocsátására és 
természetes vagy egyéb nyelőnkénti 
eltávolítására alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás 187
Michal Wiezik

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet az (EU) 2018/1999 rendelet V. 
mellékletének 2. részében felsorolt 
üvegházhatású gázok emberi eredetű 
kibocsátására és természetes vagy egyéb 
nyelőnkénti eltávolítására alkalmazandó.

E rendelet az (EU) 2018/1999 rendelet V. 
mellékletének 2. részében felsorolt 
üvegházhatású gázok emberi eredetű 
kibocsátására és természetes nyelőnkénti 
eltávolítására alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 188
Sylvia Limmer, Ivan David

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. cikk Klímasemlegességi célkitűzés 2. cikk A környezet- és éghajlat-politikai 
célkitűzések újraértékelése

Or. en
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Módosítás 189
Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Klímasemlegességi célkitűzés Ökológiai semlegességi célkitűzés

Or. fr

Módosítás 190
Thomas Waitz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az üvegházhatású gázok Unió-
szerte történő, uniós jogban szabályozott 
kibocsátásai, beleértve a nemzetközi légi 
közlekedésből és a hajózásból eredő, 
Unióhoz köthető kibocsátásokat is, a 2021 
és 2050 közötti időszakban nem 
haladhatják meg a 24–30 Gt CO2-
egyenértéket.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy a hőmérséklet-emelkedést az iparosodás előtti szinthez képest 1,5°C alatt 
lehessen tartani, az IPCC SR1.5 forgatókönyvének adatbázisából származó adatok szerint a 
2018–2050-es időszakra 610–690 Gt CO2-egyenértéknek megfelelő globális ÜHG-
költségvetésre (a Kiotói Jegyzőkönyv alá tartozó gázok csomagja) van szükség. Az EU-27 
jelenlegi népességével és a 2018–2020-as kibocsátásokkal számolva ez 24–30 Gt CO2-
egyenértéknek megfelelő uniós ÜHG-költségvetést jelent.

Módosítás 191
Sylvia Limmer, Ivan David

Rendeletre irányuló javaslat
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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 tagállamok és az uniós 
intézmények szakpolitikái egy ideje 
pusztán az üvegházhatást okozó gázok 
elképzelhető legnagyobb mértékű 
csökkentésére összpontosítanak egy 
alapvetően ideológiai jellegűnek 
mondható „éghajlat-politika” keretében, 
és ezeket a kibocsátáscsökkentéseket 
elsősorban a szabad piacgazdaságba való 
gazdasági beavatkozás és egy tilalmi 
politika révén kívánják elérni. A hangsúly 
egyre inkább a látványos csökkentési 
célértékekre helyeződik, amelyek sem 
tudományosan nem alátámaszthatók, sem 
a bármilyen fajta védő intézkedésekhez 
szükséges gazdasági előfeltételeket nem 
veszik figyelembe. A környezetvédelem 
csak egy olyan szabad társadalomban 
lehetséges, amely biztosítja a műszaki 
innovációs erőt és a szükséges gazdasági 
teljesítményt, amely azt megvalósíthatóvá 
teszi. Egyre gyakrabban még az ökológiai 
szempontok sem kapnak kellő teret, 
például amikor a politika által eddig 
előmozdított megújulóenergia-termelés 
folytatása által igényelt elemekhez 
szükséges erőforrások bányászata által 
okozott környezeti kárt nem európai 
országokba helyezik át. Ezért alapvető, és 
nemcsak a Covid19-világjárvány nyomán, 
amely példa nélküli nyomás alá helyezi az 
Unió gazdaságát, hogy az uniós 
intézmények és a tagállamok 
felülvizsgálják, megkérdőjelezzék, és 
szükség esetén kiigazítsák az összes 
meglévő szakpolitikát. Ide tartoznak 
különösen a fent említett uniós 
jogszabályok, mégpedig a 2003/87/EK 
irányelv (az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységeinek kereskedelme), az 
(EU) 2018/842 rendelet (az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentésére vonatkozó nemzeti 
célértékek), az (EU) 2018/841 rendelet (az 
üvegházhatású gázok kompenzálása) és az 
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(EU)2018/1999 rendelet (az energiaunió 
és az éghajlatvédelem irányítási 
rendszere), de a láncban lejjebb a 
2012/27/EU irányelv 
(energiahatékonyság), az (EU)2018/2001 
irányelv (megújuló energiák 
felhasználása) és a 2010/31/EU irányelv 
(épületek energiahatékonysága) is, 
valamint szükség esetén egyéb uniós 
jogszabályok. A jövőbeli politika 
középpontjában a folyamatos természetes 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásnak kell állnia, amelynek 
okait független tudósoknak tovább kell 
kutatniuk.

Or. en

Módosítás 192
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 a tagállamok 
által a társadalmi-gazdasági 
szükségleteiknek megfelelően 
meghatározott időpontig egyensúlyba kell 
hozni.

Or. it

Módosítás 193
Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós jogban szabályozott (1) 2050. január 1-jétől az Európai 
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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.

Unión belüli végső fogyasztás és az ebből 
eredő hulladéktermelés nem haladhatja 
meg az Unió területe biológiailag 
produktív felületeinek biológiai 
kapacitásait.
Az Unió nulla ökológiai lábnyomával 
kapcsolatos, első albekezdésben 
megfogalmazott célkitűzés megvalósítása 
érdekében az Unió meghatározza a saját 
maga számára a nulla szénlábnyom 2040-
re történő megvalósításának közbenső 
célkitűzését: 2040. január 1-jétől az Unió 
egészének belső keresletéből eredő 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások nem 
haladhatják meg az Unió területe 
természetes nyelőinek elnyelési 
kapacitását.

Or. fr

Módosítás 194
Thomas Waitz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 – a nemzetközi légi és tengeri 
közlekedésből származó, az Unióhoz 
kapcsolódó kibocsátásokat is beleértve – 
és elnyelését a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb 2040-ig egyensúlyba kell hozni 
az Unión belül, megvalósítva ezzel az 
említett időpontra a nulla nettó ÜHG-
kibocsátásokat.

Or. en

Módosítás 195
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli
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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 belföldi 
kibocsátását és Unión belüli elnyelését 
legkésőbb 2040-ig egyensúlyba kell hozni, 
melynek következtében a kibocsátások az 
említett időpontra elérik a nulla nettó 
szintet.

Or. en

Módosítás 196
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 a nulla nettó szintet, és 
ezen időpont után is nulla nettó szinten 
maradnak. Minden tagállam igyekszik 
2050-ig elérni a klímasemlegességet, 
többek között az Unió közös fellépései 
révén is.

Or. en

Módosítás 197
Balázs Hidvéghi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
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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 társadalmi, gazdasági és környezeti 
szempontból egyensúlyba kell hozni, 
melynek következtében a kibocsátások az 
említett időpontra elérik a nulla nettó 
szintet.

Or. en

Módosítás 198
Thomas Waitz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 2041. január 1-jétől az 
üvegházhatású gázok természetes elnyelők 
általi eltávolításainak az Unióban meg 
kell haladniuk az emberi eredetű 
kibocsátásokat.

Or. en

Módosítás 199
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

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

intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően 
közösen teljesíthetők az (1) bekezdésben 
meghatározott célkitűzések. Ezen 
túlmenően felhívjuk a tagállamokat, hogy 
értékeljék újra a Párizsi Megállapodás 
szerinti kötelezettségvállalásaikat.

Or. en

Módosítás 200
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 tagállamok közötti 
méltányosság és szolidaritás 
előmozdításának fontosságát szem előtt 
tartva – uniós vagy nemzeti szinten, a 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
megteszik azokat a szükséges 
intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően 
teljesíthető az (1) bekezdésben 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés.

Or. it

Módosítás 201
Thomas Waitz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

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

megteszik azokat a szükséges 
intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően 
közösen teljesíthető a (-1) bekezdésben 
meghatározott uniós ÜHG-költségvetés, 
közösen és egyenként teljesíthető az (1) 
bekezdésben meghatározott nulla nettó 
ÜHG-kibocsátásokra vonatkozó célkitűzés 
és az (1a) bekezdésben meghatározott, 
2040 utáni időszakra szóló célkitűzés.

Or. en

Módosítás 202
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 közvetlen és közvetett 
fosszilis tüzelőanyagok azonnali 
kivezetésének, a vizek, a mezőgazdasági 
területek és a vizes élőhelyek mint 
természetes elnyelők fenntartásának 
szükségességét és a tagállamok közötti 
méltányosság és szolidaritás 
előmozdításának fontosságát 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.

Or. en

Módosítás 203
Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés
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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 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 nulla ökológiai 
lábnyommal kapcsolatos célkitűzés.

Or. fr

Módosítás 204
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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 tagállamok közötti 
méltányosság és szolidaritás 
előmozdításának fontosságát szem előtt 
tartva – uniós, illetve nemzeti szinten 
megteszik azokat a szükséges 
intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően 
közösen, az élelmiszer-termelés 
veszélyeztetése nélkül teljesíthető az (1) 
bekezdésben meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés.

Or. en

Indokolás

A Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek 
leképezése.

Módosítás 205
Petri Sarvamaa
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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 fosszilistüzelőanyag-
felhasználás minimálisra csökkentésének 
szükségességét és 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.

Or. en

Módosítás 206
Carmen Avram

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

Or. en

Módosítás 207
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
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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 tagállamok közötti 
méltányosság, szolidaritás és a méltányos 
átállás előmozdításának fontosságát szem 
előtt tartva – uniós, illetve nemzeti szinten 
megteszik azokat a szükséges 
intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően 
közösen teljesíthető az (1) bekezdésben 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés.

Or. en

Módosítás 208
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Or. en

Módosítás 209
Balázs Hidvéghi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés
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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 tagállamok közötti 
méltányosság, versenyképesség 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.

Or. en

Módosítás 210
Thomas Waitz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság gondoskodik arról, hogy az 
uniós mezőgazdaság önellátóvá váljon, az 
élelmezésbiztonság uniós polgárok 
számára való biztosítása mellett

Or. en

Módosítás 211
Simone Schmiedtbauer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Párizsi Megállapodásra 
hivatkozva felhívja a figyelmet a 
mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás 
különleges szerepére, mivel csak egy 
virágzó és termelékeny mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás képes megfelelő 
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mennyiségben és megfizethető áron a 
lakosság számára magas minőségű és 
biztonságos élelmiszert biztosítani, 
valamint megújuló nyersanyagokkal 
szolgálni a biogazdaság valamennyi 
felhasználási céljára. Meg kell őrizni a 
mezőgazdaságnak és az 
erdőgazdálkodásnak a klímavédelem terén 
játszott tárolási és mérséklő szerepét, 
valamint ezt a szerepet magának az 
ágazatnak kell jóváírni és nem kell, hogy 
a más ágazatok (például az ipar, a 
közlekedés) kibocsátásának csökkentésére 
vonatkozó elmulasztott célok 
megvalósítását szolgálja.

Or. de

Indokolás

A mezőgazdasági termelés szükségszerűen kibocsátásokkal jár (például a fűrészpor 
hasznosítása vagy a cellulóznak a kérődzők gyomrában végbemenő emésztése által), a 
talajban lejátszódó nitrifikációs folyamatok szintén elkerülhetetlenek (mindkettő vonatkozik az 
ökológiai termelési módszerre is). Valamennyi ágazatnak hatékony intézkedéseket kell 
megterveznie és azokat végre kell hajtania, hogy megvalósuljon a Párizsi Megállapodásban 
előírt kibocsátáscsökkentéshez szükséges fosszilis tüzelőanyagok, így a szén, az olaj és a 
földgáz fokozatos kivonása.

Módosítás 212
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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 

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
átfogó hatásvizsgálatot végez, kellőképpen 
figyelembe véve a Covid19-világjárvány 
utáni megváltozott társadalmi-gazdasági 
körülményeket, továbbá integrált és 
kiegyensúlyozott módon áttekinti az 1990-
es szinthez képest számított 
kibocsátáscsökkentések különféle 
szakpolitikai alternatíváinak gazdasági, 
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értelmében a szóban forgó célérték 
módosításra szorul, a Bizottság adott 
esetben javaslatokat terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé.

környezeti és társadalmi hatásait. Ha 
megállapítása értelmében a szóban forgó 
célérték módosításra szorul, a Bizottság 
adott esetben javaslatokat terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé.

Or. en

Módosítás 213
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 Covid19-
világjárvány által az Unióra gyakorolt 
társadalmi-gazdasági hatás fényében 2020 
szeptemberéig felülvizsgálja az Unió 2030-
ra vonatkozó, az (EU) 2018/1999 rendelet 
2. cikkének (11) bekezdése szerinti 
éghajlat-politikai célértékét, továbbá 
mérlegeli egy 2030-ig megvalósítandó, a 
jelenleginél alacsonyabb új célérték 
meghatározásának célszerűségét. Ha 
megállapítása értelmében a szóban forgó 
célérték módosításra szorul, a Bizottság a 
Szerződések rendelkezéseivel összhangban 
megfelelő jogalkotási javaslatokat terjeszt 
az Európai Parlament és a Tanács elé.

Or. it

Módosítás 214
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
újraértékelésre tekintettel 2021 
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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.

szeptemberéig felülvizsgálja az Unió 2030-
ra vonatkozó, az (EU) 2018/1999 rendelet 
2. cikkének 11. pontja szerinti éghajlat-
politikai célértékét. Továbbá, a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy az 
(EU) 2018/1999 rendelet milyen 
mértékben érinti hátrányosan az uniós 
tagállamok gazdaságait, és szükség esetén 
javaslatot kell kidolgoznia e rendelet 
kiigazítása érdekében, hogy a tagállamok 
– szuverenitásuk tiszteletben tartása 
mellett – újra intézkedéseket hozhassanak 
egy racionális környezetpolitika 
végrehajtása céljából, amely az emberek 
érdekében védi a környezetet, óvja az 
emberek egészségét, ugyanakkor pedig 
lehetővé teszi a gazdasági fejlődést.

Or. en

Módosítás 215
Thomas Waitz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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) Ahhoz, hogy az uniós kibocsátások 
ne lépjék túl a 2. cikk (-1) bekezdésében 
meghatározott ÜHG-költségvetést, az 
Unió egész gazdaságban felmerülő ÜHG-
kibocsátásait belföldön legalább 70%-kal 
csökkenteni kell az 1990-es szinthez 
képest.

Or. en
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Módosítás 216
Manuel Bompard

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 2. cikk (1) bekezdésében 
megállapított nulla szénlábnyommal 
kapcsolatos célkitűzés fényében és az 
ahhoz való hozzájárulás céljából az Unió 
2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértéke az 1990-es szinthez képest az 
elnyeléseket nem számítva 70%-os 
kibocsátáscsökkentést határoz meg.

Or. fr

Módosítás 217
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 

(3) A 2. cikk (1) bekezdésében 
megállapított klímasemlegességi célkitűzés 
fényében az Unió 2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének 11. 
pontja szerinti éghajlat-politikai 
célértékének az 1990-es szinthez képest 
legalább 65%-os kibocsátáscsökkentésnek 
kell megfelelnie.
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értelmében a szóban forgó célérték 
módosításra szorul, a Bizottság adott 
esetben javaslatokat terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé.

Or. en

Módosítás 218
Veronika Vrecionová

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 
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 40–45%-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.

Or. en

Indokolás

Összhangban 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 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel.

Módosítás 219
Michal Wiezik
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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 
2020 szeptemberéig felülvizsgálja az Unió 
2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét, és azt az 1990-es szinthez 
képest 55%-os kibocsátáscsökkentésre 
módosítja. Ha megállapítása értelmében a 
szóban forgó célérték módosításra szorul, a 
Bizottság adott esetben javaslatokat terjeszt 
az Európai Parlament és a Tanács elé.

Or. en

Módosítás 220
Eric Andrieu
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében

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 

(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 65%-os új célérték 
teljesítésének opcióit. Ha megállapítása 
értelmében a szóban forgó célérték 
módosításra szorul, a Bizottság adott 
esetben javaslatokat terjeszt az Európai 
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Parlament és a Tanács elé. Parlament és a Tanács elé.

Or. fr

Módosítás 221
Carmen Avram

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 
2020 szeptemberéig felülvizsgálja az Unió 
2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét, továbbá egy alapos 
hatásvizsgálat alapján áttekinti az 1990-es 
szinthez képest számított, 2030-ig 
megvalósítandó 50–55%-os új célérték 
teljesítésének a lehető legtöbb, gazdasági 
és különösen társadalmi szempontból 
megvalósítható és költséghatékony 
alternatíváját. Ez tagállami szintű költség-
haszon elemzést is magában foglal. Ha 
megállapítása értelmében a szóban forgó 
célérték módosításra szorul, a Bizottság 
adott esetben javaslatokat terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé.

Or. en

Módosítás 222
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
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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.

klímasemlegességi célkitűzés fényében, az 
ágazati gazdasági és társadalmi 
hatásvizsgálat elvégzését követően 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 
legfeljebb 55%-os új célérték teljesítésének 
opcióit, 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.

Or. en

Módosítás 223
Michaela Šojdrová, Anne Sander, Asim Ademov, Christine Schneider, Annie Schreijer-
Pierik, Simone Schmiedtbauer

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 
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. E javaslatok a 
javasolt változtatásokra vonatkozó 
hatásvizsgálatot is tartalmaznak.
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Or. en

Módosítás 224
Michal Wiezik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (3) bekezdésben említett 
kibocsátáscsökkentési célérték szükséges 
kiegészítéseképpen és az 1. cikkben 
meghatározott hőmérsékleti cél elérésének 
biztosítása érdekében a Bizottság 2021. 
december 30-ig uniós és nemzeti szinten 
2030-ig teljesítendő célértékre tesz 
javaslatot a természetes elnyelők által 
elnyelésre és szén-dioxid-tárolásra 
vonatkozóan.
Ez a célérték figyelembe veszi az Unió 
helyreállítási és szigorú védelmi céljait, és 
kihasználja az alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó uniós mezőgazdasági 
programokat, ökorendszereket és a 
vidékfejlesztési programok keretében 
végrehajtott területalapú és beruházási 
intézkedéseket. Az Európai Helyreállítási 
Alap és a Méltányos Átállást Támogató 
Alap szintén a földhasználati ágazatban 
végbemenő fenntartható átállás 
támogatására helyezi a hangsúlyt, az 
éghajlat-politikai kiadások részeként.

Or. en

Módosítás 225
Manuel Bompard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) 2021. szeptember 30-tól az Unió 
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szénlábnyoma nem növekszik tovább, és 
az Unióba importált árukkal és 
szolgáltatásokkal összefüggő 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, valamint az 
Unió felé irányuló légi és tengeri 
közlekedéshez kapcsolódó kibocsátások 
úgy csökkennek, hogy az Unió 
szénlábnyoma 2040. december 31-től 
nulla legyen. Legkésőbb 2021. június 30-
ig a Bizottság meghatározza azokat a 
módosításokat, amelyeket az uniós 
jogszabályokat érintően el kell végezni e 
cél megvalósítása érdekében, és az 
Európai Parlament és a Tanács elé 
terjeszti különösen az importált 
fogyasztási cikkek karbonintenzitását 
ellensúlyozó mechanizmus bevezetését.

Or. fr

Módosítás 226
Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) 2025. szeptember 30-ig a Bizottság 
az Unió nemzetközi kötelezettségeire 
tekintettel és az uniós exportból eredő 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentésének érdekében tanulmányozza 
az uniós exportból eredő 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásoknak az 
1990-es szinthez képest 2035-ig 85%-kal 
történő csökkentésének célkitűzését, és az 
Európai Parlament és a Tanács elé 
terjeszti az általa megfelelőnek ítélt 
javaslatokat.

Or. fr

Módosítás 227
Sylvia Limmer, Ivan David
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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 
történő elfogadását.

törölve

Or. en

Módosítás 228
Thomas Waitz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
történő elfogadását.

(4) A Bizottság 2021. június 30-ig 
felméri, hogy miként kellene módosítani az 
Unió (-1) bekezdésben meghatározott 
ÜHG-költségvetésének teljesítése 
szempontjából lényeges összes uniós 
jogszabályt, ezen belül az ágazati 
jogszabályokat, az Unió külső 
tevékenységét és az Unió költségvetését 
annak érdekében, hogy megvalósuljon az 
említett ÜHG-költségvetés és az Unió (3) 
bekezdésben meghatározott, 2030-ra 
vonatkozó éghajlat-politikai célértékei, 
valamint a nulla nettó ÜHG-kibocsátásra 
vonatkozó, az (1) bekezdésben 
meghatározott célkitűzés, és adott esetben 
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a Szerződésekkel összhangban jogalkotási 
javaslatokat fogad el.

Or. en

Módosítás 229
Manuel Bompard

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 
történő elfogadását.

(4) A Bizottság 2021. június 30-ig 
felméri, hogy az uniós jogszabályokat 
miként kellene módosítani annak 
érdekében, hogy megvalósuljon a 2. cikk 
(1) bekezdésében megállapított nulla 
ökológiai lábnyommal kapcsolatos 
célkitűzés, majd mérlegeli a szükséges 
intézkedések meghozatalát, beleértve 
jogalkotási javaslatok Szerződésekkel 
összhangban történő elfogadását.

Or. fr

Módosítás 230
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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, 

(4) A Bizottság 2021. június 30-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
célértékét végrehajtó uniós jogszabályokat 
miként kellene módosítani a gazdasági, 
környezeti és társadalmi hatás 
figyelembevételével annak érdekében, hogy 
megvalósuljon a 2. cikk (1) bekezdésében 
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és hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
mérlegeli a szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását.

megállapított klímasemlegességi 
célkitűzés, majd mérlegeli a szükséges 
intézkedések meghozatalát, beleértve 
jogalkotási javaslatok Szerződésekkel 
összhangban történő elfogadását.

Or. en

Módosítás 231
Veronika Vrecionová

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 
történő elfogadását.

(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 40–45%-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 
történő elfogadását.

Or. en

Indokolás

Összhangban 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 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel.
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Módosítás 232
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 
történő elfogadását.

(4) A Bizottság 2021. június 30-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
célértékének elérését célzó idevágó uniós 
jogszabályokat miként kellene módosítani 
annak érdekében, hogy az 1990-es szinthez 
képest számított 65%-os 
kibocsátáscsökkentés teljesíthető legyen, és 
hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd adott 
esetben a Szerződésekkel összhangban 
jogalkotási javaslatokat fogad el.

Or. en

Módosítás 233
Eric Andrieu
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében

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 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 65%-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 
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történő elfogadását. történő elfogadását.

Or. fr

Módosítás 234
Michal Wiezik

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 
történő elfogadását.

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

Or. en

Módosítás 235
Manuel Bompard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az e cikk első bekezdésében 
megállapított, nulla szénlábnyommal 
kapcsolatos célkitűzés megvalósítása 
érdekében és legkésőbb 2021. június 30-ig 
a Bizottság külön célértéket határoz meg 
2030-ra az Unió végső fogyasztásából 
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eredő valamennyi emisszióforrásból, 
többek között a biogén forrásokból 
származó metánkibocsátás csökkentésére.
Legkésőbb 2021. június 30-ig a Bizottság 
az Európai Parlament és a Tanács elé 
terjeszt minden olyan, általa megfelelőnek 
ítélt jogalkotási javaslatot, amelynek célja 
az Unió végső fogyasztásából eredő 
valamennyi emisszióforrásból, többek 
között a biogén forrásokból származó 
metánkibocsátás e célértéknek megfelelő 
gyors csökkentése, és előterjeszti az Unió 
metánra vonatkozó stratégiai tervét, 
összhangban az (EU) 2018/1999 rendelet 
16. cikkével.
A javasolt intézkedéseknek legalább a 
következőket tartalmazniuk kell:
a) a tenyésztés céljából tartott állatok 
hektáronkénti állománysűrűségének 
csökkentése a 91/676/EGK irányelvvel 
összhangban;
b) az állattenyésztésből származó 
termékek termelésének és fogyasztásának 
csökkentése.

Or. fr

Módosítás 236
Manuel Bompard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az e cikk első bekezdésében 
megállapított, nulla szénlábnyommal 
kapcsolatos célkitűzés megvalósítása 
érdekében és legkésőbb 2021. június 30-ig 
a Bizottság külön célértéket határoz meg 
2030-ra az Unió végső fogyasztásából 
eredő valamennyi emisszióforrásból 
származó dinitrogén-oxid-kibocsátás 
csökkentésére; e célértékre az Unió 2030-
ra vonatkozó, az e cikk (3) bekezdésében 
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meghatározott éghajlat-politikai 
célértékének, továbbá az e cikk (1) 
bekezdésében meghatározott, az Unió 
nulla szénlábnyomára vonatkozó 
célkitűzésnek a megvalósítása érdekében 
van szükség.
Legkésőbb 2021. június 30-ig a Bizottság 
az Európai Parlament és a Tanács elé 
terjeszt minden olyan, általa megfelelőnek 
ítélt jogalkotási javaslatot, amelynek célja 
az Unió végső fogyasztásából eredő 
valamennyi emisszióforrásból származó 
dinitrogén-oxid-kibocsátás fent említett 
célértéknek megfelelő gyors csökkentése, 
és kidolgozza az Unió dinitrogén-oxidra 
vonatkozó stratégiai tervét.

Or. fr

Módosítás 237
Manuel Bompard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Az e cikk első bekezdésében 
megállapított, nulla szénlábnyommal 
kapcsolatos célkitűzés megvalósítása 
érdekében és legkésőbb 2021. június 30-ig 
a Bizottság külön célértéket határoz meg 
2030-ra az (EU) 2018/841 rendelet 2. 
cikkében felsorolt egyes területelszámolási 
kategóriákból eredő szén-dioxid-
kibocsátás csökkentésére; e célértékre az 
Unió 2030-ra vonatkozó, az e cikk (3) 
bekezdésében meghatározott éghajlat-
politikai célértékének, továbbá az e cikk 
(1) bekezdésében meghatározott, az Unió 
nulla szénlábnyomára vonatkozó 
célkitűzésnek a megvalósítása érdekében 
van szükség.
Legkésőbb 2021. június 30-ig a Bizottság 
az Európai Parlament és a Tanács elé 
terjeszt minden olyan, általa megfelelőnek 
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ítélt jogalkotási javaslatot, amelynek célja 
az (EU) 2018/841 rendelet 2. cikkében 
felsorolt egyes területelszámolási 
kategóriákból eredő, bármilyen forrásból 
származó szén-dioxid-kibocsátás e 
célértéknek megfelelő gyors csökkentése, 
és kidolgozza az Unió e kibocsátásokra 
vonatkozó stratégiai tervét.

Or. fr

Módosítás 238
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 239
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 240
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Amennyiben a Bizottság 
helyénvalónak tartja egy földhasználat 
révén megvalósuló üvegházhatásúgáz-
elnyelések tanúsítására szolgáló keret 
kidolgozását a klímasemlegesség 2050-ig 
való elérése érdekében, e célból egy 
tudományosan megalapozott elszámolási 
módszereken alapuló részletes 
hatásvizsgálatot követően jogalkotási 
javaslatot terjeszt az Európai Parlament 
és a Tanács elé.

Or. en

Módosítás 241
Ivo Hristov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4а) A Bizottság 2021. június 30-áig 
értékelést készít a mezőgazdasági 
termékek és élelmiszerek harmadik 
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országokból származó behozataláról az e 
harmadik országok mezőgazdasági 
termelőire vonatkozó előírások 
tekintetében, az éghajlatváltozás 
hatásainak csökkentését célzó uniós 
politikák célkitűzéseivel összevetve.

Or. bg

Módosítás 242
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság a jogszabályi korlátok 
gyors és folyamatos kezelésével biztosítja a 
kibocsátáscsökkentésekhez hozzájáruló 
elérhető legjobb technológiákhoz és 
innovatív megoldásokhoz való 
hozzáférést.

Or. en


