
 

AM\1058775HU.doc  PE554.952v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

  

 EURÓPAI PARLAMENT 2014 - 2019 

 

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
 

2013/0443(COD) 

7.5.2015 

MÓDOSÍTÁS: 
52 - 188 (I. rész) 

Jelentéstervezet 

Julie Girling 

(PE551.932v01-00) 

Az egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentése és a 

2003/35/EK irányelv módosítása 

Irányelvre irányuló javaslat 

(COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD)) 



 

PE554.952v01-00 2/99 AM\1058775HU.doc 

HU 

 

AM_Com_LegReport 



 

AM\1058775HU.doc 3/99 PE554.952v01-00 

 HU 

 

 

Módosítás  52 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az elmúlt 20 évben jelentős előrelépés 

történt az Unióban az emberi eredetű 

légköri kibocsátások és a levegőminőség 

területén a célzott uniós szakpolitikának, 

többek között a levegőszennyezésről szóló 

tematikus stratégiára vonatkozó bizottsági 

közleménynek15 köszönhetően. A 

2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv16 döntően hozzájárult ehhez a 

fejlődéshez a kén-dioxid (SO2), a nitrogén-

oxidok (NOx), az ammónia (NH3), 

valamint a metántól eltérő illékony szerves 

vegyületek (NMVOC) 2010-től érvényes 

teljes éves kibocsátási határértékeinek 

meghatározásával. Ennek eredményeként 

1990 és 2010 között az SO2 esetében 82%-

kal, az NOx esetében 47%-kal, az 

NMVOC esetében 56%-kal, míg az NH3 

esetében 28%-kal csökkent a kibocsátás. 

Ugyanakkor, amint arra a „Tiszta levegőt 

Európának” programról szóló közlemény 

(a levegőszennyezésről szóló, felülvizsgált 

tematikus stratégia)17 rámutatott, továbbra 

is jelentős káros hatások és kockázatok 

fenyegetik a környezetet és az emberi 

egészséget. 

 

(1) Az elmúlt 20 évben a tagállamok és a 

gazdasági szereplők erőfeszítéseinek 

köszönhetően jelentős előrelépés történt az 

Unióban az emberi eredetű légköri 

kibocsátások és a levegőminőség területén.  

A 2001/81/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv16 szintén szerepet játszott, 

a kén-dioxid (SO2), a nitrogén-oxidok 

(NOx), az ammónia (NH3), valamint a 

metántól eltérő illékony szerves vegyületek 

(NMVOC) 2010-től érvényes teljes éves 

kibocsátási határértékeinek 

meghatározásával. Ennek eredményeként 

1990 és 2010 között az SO2 esetében 82%-

kal, az NOx esetében 47%-kal, az 

NMVOC esetében 56%-kal, míg az NH3 

esetében 28%-kal csökkent a kibocsátás. 

Ugyanakkor, amint arra a „Tiszta levegőt 

Európának” programról szóló közlemény 

(a levegőszennyezésről szóló, felülvizsgált 

tematikus stratégia)17 rámutatott, továbbra 

is jelentős káros hatások és kockázatok 

fenyegetik a környezetet és az emberi 

egészséget. 

__________________ __________________ 

15A Bizottság 2005. szeptember 21-i 

közleménye a Tanácsnak és az Európai 

Parlamentnek – Tematikus stratégia a 

levegőszennyezésről, COM(2005)0446. 

 

16Az Európai Parlament és a Tanács 2001. 

október 23-i 2001/81/EK irányelve az 

egyes légköri szennyezők nemzeti 

16Az Európai Parlament és a Tanács 2001. 

október 23-i 2001/81/EK irányelve az 

egyes légköri szennyezők nemzeti 
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kibocsátási határértékeiről (HL L 309., 

2001.11.27., 22. o.). 

kibocsátási határértékeiről (HL L 309., 

2001.11.27., 22. o.). 

17A Bizottság közleménye az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a Tiszta 

levegőt Európának programról, 

COM(2013) [xxx]. 

17A Bizottság közleménye az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a Tiszta 

levegőt Európának programról, 

COM(2013) [xxx]. 

Or. fr 

 

Módosítás  53 

Aldo Patriciello 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az elmúlt 20 évben jelentős előrelépés 

történt az Unióban az emberi eredetű 

légköri kibocsátások és a levegőminőség 

területén a célzott uniós szakpolitikának, 

többek között a levegőszennyezésről szóló 

tematikus stratégiára vonatkozó bizottsági 

közleménynek15 köszönhetően. A 

2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv16 döntően hozzájárult ehhez a 

fejlődéshez a kén-dioxid (SO2), a nitrogén-

oxidok (NOx), az ammónia (NH3), 

valamint a metántól eltérő illékony szerves 

vegyületek (NMVOC) 2010-től érvényes 

teljes éves kibocsátási határértékeinek 

meghatározásával. Ennek eredményeként 

1990 és 2010 között az SO2 esetében 82%-

kal, az NOx esetében 47%-kal, az 

NMVOC esetében 56%-kal, míg az NH3 

esetében 28%-kal csökkent a kibocsátás. 

Ugyanakkor, amint arra a „Tiszta levegőt 

Európának” programról szóló közlemény 

(a levegőszennyezésről szóló, felülvizsgált 

tematikus stratégia)17 rámutatott, továbbra 

is jelentős káros hatások és kockázatok 

fenyegetik a környezetet és az emberi 

egészséget. 

(A magyar változatot nem érinti.) 

__________________  



 

AM\1058775HU.doc 5/99 PE554.952v01-00 

 HU 

15A Bizottság 2005. szeptember 21-i 

közleménye a Tanácsnak és az Európai 

Parlamentnek – Tematikus stratégia a 

levegőszennyezésről, COM(2005)0446. 

 

16Az Európai Parlament és a Tanács 2001. 

október 23-i 2001/81/EK irányelve az 

egyes légköri szennyezők nemzeti 

kibocsátási határértékeiről (HL L 309., 

2001.11.27., 22. o.). 

 

17A Bizottság közleménye az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a Tiszta 

levegőt Európának programról, 

COM(2013) [xxx]. 

 

Or. it 

 

Módosítás  54 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az elmúlt 20 évben jelentős előrelépés 

történt az Unióban az emberi eredetű 

légköri kibocsátások és a levegőminőség 

területén a célzott uniós szakpolitikának, 

többek között a levegőszennyezésről szóló 

tematikus stratégiára vonatkozó bizottsági 

közleménynek15 köszönhetően. A 

2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv16 döntően hozzájárult ehhez a 

fejlődéshez a kén-dioxid (SO2), a nitrogén-

oxidok (NOx), az ammónia (NH3), 

valamint a metántól eltérő illékony szerves 

vegyületek (NMVOC) 2010-től érvényes 

teljes éves kibocsátási határértékeinek 

meghatározásával. Ennek eredményeként 

1990 és 2010 között az SO2 esetében 82%-

kal, az NOx esetében 47%-kal, az 

NMVOC esetében 56%-kal, míg az NH3 

esetében 28%-kal csökkent a kibocsátás. 

Ugyanakkor, amint arra a „Tiszta levegőt 

Európának” programról szóló közlemény 

(1) Az elmúlt 20 évben jelentős előrelépés 

történt az Unióban az emberi eredetű 

légköri kibocsátások és a levegőminőség 

területén a célzott uniós szakpolitikának, 

többek között a levegőszennyezésről szóló 

tematikus stratégiára vonatkozó bizottsági 

közleménynek köszönhetően. A 

2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv döntően hozzájárult ehhez a 

fejlődéshez a kén-dioxid (SO2), a nitrogén-

oxidok (NOx), az ammónia (NH3), 

valamint a metántól eltérő illékony szerves 

vegyületek (NMVOC) 2010-től érvényes 

teljes éves kibocsátási határértékeinek 

meghatározásával. Ennek eredményeként 

1990 és 2010 között az SO2 esetében 82%-

kal, az NOx esetében 47%-kal, az 

NMVOC esetében 56%-kal, míg az NH3 

esetében 28%-kal csökkent a kibocsátás. 

Ugyanakkor, amint arra a „Tiszta levegőt 

Európának” programról szóló közlemény 
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(a levegőszennyezésről szóló, felülvizsgált 

tematikus stratégia)17 rámutatott, továbbra 

is jelentős káros hatások és kockázatok 

fenyegetik a környezetet és az emberi 

egészséget. 

(a levegőszennyezésről szóló, felülvizsgált 

tematikus stratégia)17 rámutatott, továbbra 

is jelentős káros hatások és kockázatok 

fenyegetik az emberi egészséget és a 

környezetet. 

__________________ __________________ 

15A Bizottság 2005. szeptember 21-i 

közleménye a Tanácsnak és az Európai 

Parlamentnek – Tematikus stratégia a 

levegőszennyezésről, COM(2005)0446. 

15A Bizottság 2005. szeptember 21-i 

közleménye a Tanácsnak és az Európai 

Parlamentnek – Tematikus stratégia a 

levegőszennyezésről, COM(2005)0446. 

16Az Európai Parlament és a Tanács 2001. 

október 23-i 2001/81/EK irányelve az 

egyes légköri szennyezők nemzeti 

kibocsátási határértékeiről (HL L 309., 

2001.11.27., 22. o.). 

 

16Az Európai Parlament és a Tanács 2001. 

október 23-i 2001/81/EK irányelve az 

egyes légköri szennyezők nemzeti 

kibocsátási határértékeiről (HL L 309., 

2001.11.27., 22. o.). 

17A Bizottság közleménye az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a Tiszta 

levegőt Európának programról, 

COM(2013) [xxx]. 

17A Bizottság közleménye az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a Tiszta 

levegőt Európának programról, 

COM(2013) [xxx]. 

Or. fr 

 

Módosítás  55 

Elisabeth Köstinger 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A hetedik környezetvédelmi cselekvési 

program18 megerősíti az Unió hosszú távú 

levegőpolitikai célkitűzéseit, amelyek 

értelmében olyan levegőminőség-szintet 

kell elérni, amely már nem gyakorol 

jelentős káros hatást, és így többé nem 

jelent kockázatot az emberi egészségre és a 

környezetre;továbbá szorgalmazza a 

jelenlegi uniós levegőminőségi szabályozás 

maradéktalan betartását, a 2020 utáni 

stratégiai célok és cselekvések 

meghatározását, valamint az erőfeszítések 

fokozását olyan területeken, ahol az 

ökoszisztémák és a lakosság a 

(2) A hetedik környezetvédelmi cselekvési 

program megerősíti az Unió hosszú távú 

levegőpolitikai célkitűzéseit, amelyek 

értelmében olyan levegőminőség-szintet 

kell elérni, amely már nem gyakorol 

jelentős káros hatást, és így többé nem 

jelent kockázatot az emberi egészségre és a 

környezetre;továbbá szorgalmazza a 

jelenlegi uniós levegőminőségi szabályozás 

maradéktalan betartását, a 2020 utáni 

stratégiai célok és cselekvések 

meghatározását, valamint az erőfeszítések 

fokozását olyan területeken, ahol az 

ökoszisztémák és a lakosság a 
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levegőszennyező anyagok nagy 

koncentrációjának vannak kitéve; 

megerősíti továbbá a levegőminőségi 

szabályozás és a kifejezetten az 

éghajlatváltozással és a biodiverzitás 

megőrzésével összefüggő uniós 

szakpolitikai célkitűzések közötti 

szinergiákat. 

levegőszennyező anyagok nagy 

koncentrációjának vannak kitéve; 

megerősíti továbbá a levegőminőségi 

szabályozás és a kifejezetten az 

éghajlatváltozással és a biodiverzitás 

megőrzésével összefüggő uniós 

szakpolitikai célkitűzések közötti 

szinergiákat. A 2014–2020-as időszakra 

vonatkozó új közös agrárpolitika lehetővé 

teszi a tagállamok számára, hogy külön 

intézkedésekkel járuljanak hozzá a jobb 

levegőminőséghez. A további értékelés 

hozzájárul majd ezen intézkedések 

hatásainak jobb megértéséhez. 

__________________ __________________ 

18 Javaslat: az Európai Parlament és a 

Tanács határozata a 2020-ig tartó időszakra 

szóló általános uniós környezetvédelmi 

cselekvési programról. „Jólét bolygónk 

felélése nélkül”, COM(2012)0710, 

2012.11.29. 

18 Javaslat: az Európai Parlament és a 

Tanács határozata a 2020-ig tartó időszakra 

szóló általános uniós környezetvédelmi 

cselekvési programról. „Jólét bolygónk 

felélése nélkül”, COM(2012)0710, 

2012.11.29. 

Or. en 

 

Módosítás  56 

Elisabeth Köstinger 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Ezen irányelv végrehajtása során a 

tagállamoknak nem szabad 

megfeledkezniük a mezőgazdasági ágazat 

számos célkitűzéséről, korlátozott 

éghajlatváltozás-mérséklési 

potenciáljáról, valamint az Unió 

élelmezésbiztonsági és éghajlat-változási 

célkitűzései közötti koherencia 

biztosításának szükségességéről. 

Or. en 
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Indokolás 

A Tanácsnak a 2030-as éghajlat-változási és energiaügyi csomagról szóló 2014. októberi 

politikai megállapodása elismeri a mezőgazdasági és földhasználati ágazat célkitűzéseit, és 

felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogyan lehet a legjobban ösztönözni az 

élelmiszer-termelés fenntartható fokozását, optimalizálva egyben az ágazat hozzájárulását az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának mérsékléséhez és a szénmegkötéshez. 

 

Módosítás  57 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az Unió és tagállamai részes felei a 

higanyról szóló 2013-as Minamata 

Egyezménynek, melynek célja az emberi 

egészség és a környezetvédelem javítása a 

már meglévő és az új forrásokból 

származó higanykibocsátás csökkentése 

révén. 

Or. en 

Indokolás 

A Minamata Egyezmény aláíróiként az Uniónak és a tagállamoknak gondoskodniuk kellene 

arról, hogy a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelv hozzájáruljon az emberi 

egészséget súlyosan károsító higany kibocsátásának csökkentéséhez. 

 

Módosítás  58 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland, Guillaume Balas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A nemzeti kibocsátási határértékeknek 

a 2001/81/EK irányelvben meghatározott 

rendszerét ezért felül kell vizsgálni, 

összhangba hozva azt az Unió és a 

(6) A jelenlegi jogalkotási forgatókönyvön 

alapuló kibocsátáscsökkentési 

előrejelzéseket figyelembe véve a nemzeti 

kibocsátási határértékeknek a 2001/81/EK 
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tagállamok nemzetközi 

kötelezettségvállalásaival. 

irányelvben meghatározott rendszerét ezért 

felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy 

meg lehessen haladni a Göteborgi 

Jegyzőkönyvben meghatározott 

kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségvállalásokat, és hogy 

teljesülhessenek az Unió hetedik 

környezetvédelmi cselekvési 

programjainak egészségügyi és 

környezetvédelmi célkitűzései. 

Or. en 

Indokolás 

A Göteborgi Jegyzőkönyvben meghatározott kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalások túl 

gyengék, és a jelenlegi jogalkotási forgatókönyv számos esetben jelentős mértékben 

túlteljesítené a plafonértékeket, a kibocsátásellenőrzésre vonatkozó kiegészítő intézkedések 

nélkül. A kibocsátások 2030-ig történő lineáris csökkentésének megvalósítása érdekében a 

2020-ig tartó kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalásokat fel kell váltani az Európai 

Parlament hatásvizsgálatában található alapértékekkel, amennyiben ezek a számok 

ambiciózusabbak, mint a Göteborgi Jegyzőkönyv számai. 

 

Módosítás  59 

Aldo Patriciello 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A nemzeti kibocsátási határértékeknek 

a 2001/81/EK irányelvben meghatározott 

rendszerét ezért felül kell vizsgálni, 

összhangba hozva azt az Unió és a 

tagállamok nemzetközi 

kötelezettségvállalásaival. 

(6) A nemzeti kibocsátási határértékeknek 

a 2001/81/EK irányelvben meghatározott 

rendszerét felül kell vizsgálni, összhangba 

hozva azt az Unió és a tagállamok 

nemzetközi kötelezettségvállalásaival. 

Or. it 

 

Módosítás  60 

Aldo Patriciello 
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Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamoknak oly módon kell 

végrehajtaniuk ezt az irányelvet, amely – a 

savasító és eutrofizáló anyagok levegővel 

való közvetítésének és az ózon általi 

levegőszennyezés szintjének az LRTAP 

Egyezményben meghatározott kritikus 

terhelés és szint alá történő csökkentése 

révén – hatékonyan hozzájárul az Unió 

hosszú távú levegőminőségi 

célkitűzéseinek megvalósításához, 

összhangban az Egészségügyi 

Világszervezet iránymutatásaival és az 

Unió biodiverzitási és ökoszisztéma-

védelmi célkitűzéseivel. 

(7) A tagállamoknak oly módon kell 

végrehajtaniuk ezt az irányelvet, amely – a 

savasító és eutrofizáló anyagok levegővel 

való közvetítésének és az ózon általi 

levegőszennyezés szintjének az LRTAP 

Egyezményben meghatározott kritikus 

terhelés és szint alá történő csökkentése 

révén – kellőképpen hozzájárul az Unió 

hosszú távú levegőminőségi 

célkitűzéseinek megvalósításához, 

összhangban az Egészségügyi 

Világszervezet iránymutatásaival és az 

Unió biodiverzitási és ökoszisztéma-

védelmi célkitűzéseivel. 

Or. it 

 

Módosítás  61 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Ezen irányelvnek elő kell segítenie 

továbbá, hogy a rövid távú éghajlat-

befolyásolók kibocsátásának 

csökkentésével, valamint a levegőminőség 

globális szintű javításával elérhetővé 

váljanak az uniós jogi szabályozásban 

meghatározott levegőminőségi célok, és 

mérséklődjenek az éghajlatváltozás hatásai. 

(8) Ezen irányelvnek elő kell segítenie 

továbbá, hogy a rövid távú éghajlat-

befolyásolók kibocsátásának 

csökkentésével, valamint a levegőminőség 

globális szintű javításával költséghatékony 

módon elérhetővé váljanak az uniós jogi 

szabályozásban meghatározott 

levegőminőségi célok, és mérséklődjenek 

az éghajlatváltozás hatásai. 

Or. pl 

 

Módosítás  62 

Aldo Patriciello 
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Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Ezen irányelvnek elő kell segítenie 

továbbá, hogy a rövid távú éghajlat-

befolyásolók kibocsátásának 

csökkentésével, valamint a levegőminőség 

globális szintű javításával elérhetővé 

váljanak az uniós jogi szabályozásban 

meghatározott levegőminőségi célok, és 

mérséklődjenek az éghajlatváltozás hatásai. 

(8) Ezen irányelvnek elő kell segítenie 

továbbá, hogy a rövid távú éghajlat-

befolyásolók kibocsátásának 

csökkentésével elérhetővé váljanak az 

uniós jogi szabályozásban meghatározott 

levegőminőségi célok és mérséklődjenek 

az éghajlatváltozás hatásai, valamint hogy 

globális szinten javuljon a levegőminőség. 

Or. it 

 

Módosítás  63 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Ennek az irányelvnek a higanyra 

vonatkozó 2005. évi közösségi stratégia és 

a higany megfelelő kezeléséről szóló 

Minamata Egyezmény – amelynek a 

tagállamok és az Unió részes felei – 

előírásainak megfelelően hozzá kell 

járulnia az Unión belüli higanykibocsátás 

csökkentéséhez. 

Or. en 

 

Módosítás  64 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Ennek az irányelvnek a higanyra 

vonatkozó közösségi stratégia és a higany 

megfelelő kezeléséről szóló Minamata 

Egyezmény – amelynek a tagállamok és az 

Unió részes felei – előírásainak 

megfelelően hozzá kell járulnia az Unión 

belüli higanykibocsátás csökkentéséhez. 

Or. en 

Indokolás 

A higany rendkívül mérgező fém, különösen amikor metil-higannyá (MeHg)alakul. A metil-

higanynak való kitettség súlyosan károsítja az idegrendszert, az immunrendszert és a 

reproduktív rendszert. 

 

Módosítás  65 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A tengeri szállításból eredő 

kibocsátások csökkentése érdekében 

biztosítani kell a Nemzetközi Tengerészeti 

Szervezet által meghatározott határértékek 

teljes körű és időben történő betartását, 

valamint a kéntartalomról szóló uniós 

irányelv szigorú végrehajtását. Ezenkívül 

további intézkedésekre van szükség a 

hajózási kibocsátások ellenőrzése terén. A 

kibocsátások további csökkentése 

érdekében az Uniónak és a tagállamoknak 

meg kellene fontolniuk új kibocsátás-

ellenőrzési területek kijelölését, valamint 

folytatniuk kellene a Nemzetközi 

Tengerészeti Szervezetben végzett munkát.  

Or. en 
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Módosítás  66 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Az EU-szerte megtalálható, a 

gazdálkodó közösség és legelő 

állatállományuk által karbantartott 

állandó és ideiglenes gyepterületek fontos 

szerepet játszanak az éghajlatváltozás 

mérséklésében, mivel a gyepterületek a 

szénmegkötés fontos tényezői1a. 

 __________________ 

 1a Lásd Conant, R.T. (2010), Challenges 

and opportunities for carbon 

sequestration in grassland systems. A 

technical report on grassland 

management and climate change 

mitigation. Integrated Crop Management, 

10., 20. o. skk. (Az ENSZ Élelmezésügyi 

és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 

növénytermesztési és növényvédelmi 

részlege számára készített technikai 

jelentés). 

Or. en 

Indokolás 

Az Európai Unió gyepterületei az éghajlatváltozás elleni küzdelem kulcsfontosságú tényezői, 

mivel az Unió területén a legnagyobb „szén-dioxid-nyelő” kategóriát jelentik. A gyepterületek 

a kérődzők szükségleteit elégítik ki, és hozzájárulnak azok (enterális) metánkibocsátásához. 

Tekintettel arra, hogy a gyepterületek kedvezőek az éghajlatváltozás szempontjából, és 

ökológiailag értékesek, nem célszerű a metánnak a javaslatba történő beépítése. 

 

Módosítás  67 

Nicola Caputo, Seb Dance 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Ennek az irányelvnek hozzá kellene 

járulnia ahhoz is, hogy az európai 

polgárok életminőségének javítása révén 

csökkenjenek az Európai Unió 

légszennyezettségből eredő egészségügyi 

költségei, valamint elő kellene mozdítania 

a zöld gazdaságra történő áttérést. 

Or. en 

 

Módosítás  68 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8b) Az európai mezőgazdasági termelők 

és mezőgazdasági területek 

nagymértékben hozzájárulnak a 

környezetvédelmi és levegőminőségi 

célkitűzések megvalósításához. A 

mezőgazdasági termelőket a KAP 

keretében ennek megfelelően 

javadalmazni kell az ezzel kapcsolatban 

jelenleg tett és a jövőben teendő 

erőfeszítéseikért egyaránt. 

Or. en 

Indokolás 

A mezőgazdaságnak a környezetvédelmi és levegőminőségi célkitűzések eléréséhez való 

hozzájárulását megfelelően el kell ismerni és megfelelően javadalmazni kell. 

 

Módosítás  69 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 
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Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A tagállamoknak meg kell felelniük az 

ezen irányelvben 2020-ra és 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek. Annak érdekében, 

hogy a 2030-as kötelezettségek teljesítése 

felé tett előrehaladást bizonyítsák, a 

tagállamoknak 2025-ig köztes kibocsátási 

szinteket kell elérniük, amelyek egy 

lineáris csökkenési görbe mentén 

kerülnek meghatározásra a 2020-as 

kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között, feltéve, hogy 

az ezen intézkedésekkel járó költségek 

nem aránytalanok. Amennyiben a fentiek 

szerint a kibocsátások korlátozása nem 

érhető el 2025-ig, a tagállamoknak ezt 

indokolniuk kell az ezen irányelvben előírt 

jelentéseikben. 

(9) A levegőszennyező anyagok légkörbe 

történő kibocsátásának korlátozása, 

valamint az Unió azon célkitűzéséhez való 

hatékony hozzájárulás érdekében, hogy 

olyan szintű levegőminőséget érjen el, 

amely az egészségre nézve nem jelent 

számottevő ártalmat és kockázatot, 

továbbá a savasító és eutrofizáló anyagok 

leülepedési szintjének a kritikus terhelés 

és szint alá történő csökkentése céljából a 

jelen irányelv 2020-ra, 2025-re és 2030-ra 

kötelező erejű nemzeti 
kibocsátáscsökkentési kötelezettségeket 

határoz meg. 

Or. en 

 

Módosítás  70 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A tagállamoknak meg kell felelniük az 

ezen irányelvben 2020-ra és 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek. Annak érdekében, 

hogy a 2030-as kötelezettségek teljesítése 

felé tett előrehaladást bizonyítsák, a 

tagállamoknak 2025-ig köztes kibocsátási 

szinteket kell elérniük, amelyek egy 

lineáris csökkenési görbe mentén 

kerülnek meghatározásra a 2020-as 

kibocsátási szintek és a 2030-ra 

(9) A tagállamoknak meg kell felelniük az 

ezen irányelvben 2020-ra, 2025-re és 

2030-ra meghatározott 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségeknek. 



 

PE554.952v01-00 16/99 AM\1058775HU.doc 

HU 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között, feltéve, hogy 

az ezen intézkedésekkel járó költségek 

nem aránytalanok. Amennyiben a fentiek 

szerint a kibocsátások korlátozása nem 

érhető el 2025-ig, a tagállamoknak ezt 

indokolniuk kell az ezen irányelvben előírt 

jelentéseikben. 

Or. en 

Indokolás 

A 2025-ös nemzeti kibocsátáscsökkentési kötelezettségeknek is kötelezőeknek kell lenniük, 

hogy biztosított legyen a kibocsátások 2020 és 2030 közötti lineáris csökkentése, valamint 

hogy a kötelezettségvállalási időszak vége felé ne merüljenek fel megfizethetetlen költségek a 

tagállamok számára. 

 

Módosítás  71 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A tagállamoknak meg kell felelniük az 

ezen irányelvben 2020-ra és 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek. Annak érdekében, 

hogy a 2030-as kötelezettségek teljesítése 

felé tett előrehaladást bizonyítsák, a 

tagállamoknak 2025-ig köztes kibocsátási 

szinteket kell elérniük, amelyek egy 

lineáris csökkenési görbe mentén 

kerülnek meghatározásra a 2020-as 

kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között, feltéve, hogy 

az ezen intézkedésekkel járó költségek 

nem aránytalanok. Amennyiben a fentiek 

szerint a kibocsátások korlátozása nem 

érhető el 2025-ig, a tagállamoknak ezt 

indokolniuk kell az ezen irányelvben előírt 

jelentéseikben. 

(9) A tagállamoknak meg kell felelniük az 

ezen irányelvben 2020-ra, 2025-re és 

2030-ra meghatározott 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségeknek. 
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Or. en 

Indokolás 

A 2025-ös nemzeti kibocsátáscsökkentési kötelezettségeknek kötelezőeknek kell lenniük, 

segítve a 2030-as célkitűzések elérését. A 2025-ig elérendő tagállami kötelezettség ezenkívül a 

szennyező anyagok csökkentése révén további egészségügyi és környezetvédelmi előnyökkel is 

jár. 

 

Módosítás  72 

Sirpa Pietikäinen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A tagállamoknak meg kell felelniük az 

ezen irányelvben 2020-ra és 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek. Annak érdekében, 

hogy a 2030-as kötelezettségek teljesítése 

felé tett előrehaladást bizonyítsák, a 

tagállamoknak 2025-ig köztes kibocsátási 

szinteket kell elérniük, amelyek egy 

lineáris csökkenési görbe mentén 

kerülnek meghatározásra a 2020-as 

kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között, feltéve, hogy 

az ezen intézkedésekkel járó költségek 

nem aránytalanok. Amennyiben a fentiek 

szerint a kibocsátások korlátozása nem 

érhető el 2025-ig, a tagállamoknak ezt 

indokolniuk kell az ezen irányelvben előírt 

jelentéseikben. 

(9) A tagállamoknak meg kell felelniük az 

ezen irányelvben 2020-ra, 2025-re és 

2030-ra meghatározott 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségeknek.  

Or. en 

 

Módosítás  73 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A tagállamoknak meg kell felelniük az 

ezen irányelvben 2020-ra és 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek. Annak érdekében, 

hogy a 2030-as kötelezettségek teljesítése 

felé tett előrehaladást bizonyítsák, a 

tagállamoknak 2025-ig köztes kibocsátási 

szinteket kell elérniük, amelyek egy 

lineáris csökkenési görbe mentén 

kerülnek meghatározásra a 2020-as 

kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között, feltéve, hogy 

az ezen intézkedésekkel járó költségek 

nem aránytalanok. Amennyiben a fentiek 

szerint a kibocsátások korlátozása nem 

érhető el 2025-ig, a tagállamoknak ezt 

indokolniuk kell az ezen irányelvben előírt 

jelentéseikben. 

(9) A tagállamoknak meg kell felelniük az 

ezen irányelvben 2020-ra és 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek. 

Or. de 

Indokolás 

A kibocsátáscsökkentési célkitűzések 2020-ra és 2030-ra vonatkoznak. A tagállamoknak 

képeseknek kell lenniük 2030-as kibocsátáscsökkentési céljaik számukra 

legköltséghatékonyabb módon történő elérésére. Ebben az összefüggésben a 2025-ös időközi 

kibocsátási célokra nincs szükség. 

 

Módosítás  74 

Kateřina Konečná 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A tagállamoknak meg kell felelniük az 

ezen irányelvben 2020-ra és 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek. Annak érdekében, 

hogy a 2030-as kötelezettségek teljesítése 

(9) A tagállamoknak meg kell felelniük az 

ezen irányelvben 2020-ra és 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek. 
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felé tett előrehaladást bizonyítsák, a 

tagállamoknak 2025-ig köztes kibocsátási 

szinteket kell elérniük, amelyek egy 

lineáris csökkenési görbe mentén 

kerülnek meghatározásra a 2020-as 

kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között, feltéve, hogy 

az ezen intézkedésekkel járó költségek 

nem aránytalanok. Amennyiben a fentiek 

szerint a kibocsátások korlátozása nem 

érhető el 2025-ig, a tagállamoknak ezt 

indokolniuk kell az ezen irányelvben előírt 

jelentéseikben. 

Or. en 

 

Módosítás  75 

Ulrike Müller 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A tagállamoknak meg kell felelniük az 

ezen irányelvben 2020-ra és 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek. Annak érdekében, 

hogy a 2030-as kötelezettségek teljesítése 

felé tett előrehaladást bizonyítsák, a 

tagállamoknak 2025-ig köztes kibocsátási 

szinteket kell elérniük, amelyek egy 

lineáris csökkenési görbe mentén 

kerülnek meghatározásra a 2020-as 

kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között, feltéve, hogy 

az ezen intézkedésekkel járó költségek 

nem aránytalanok. Amennyiben a fentiek 

szerint a kibocsátások korlátozása nem 

érhető el 2025-ig, a tagállamoknak ezt 

indokolniuk kell az ezen irányelvben előírt 

jelentéseikben. 

(9) A tagállamoknak meg kell felelniük az 

ezen irányelvben 2020-ra és 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek. 

Or. de 
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Indokolás 

Nincs szükség a Göteborgi Jegyzőkönyv és a még meghatározandó 2030-as operatív 

csökkentési célok végrehajtása közötti időközi célokra. 

 

Módosítás  76 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A tagállamoknak meg kell felelniük az 

ezen irányelvben 2020-ra és 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek. Annak érdekében, 

hogy a 2030-as kötelezettségek teljesítése 

felé tett előrehaladást bizonyítsák, a 

tagállamoknak 2025-ig köztes kibocsátási 

szinteket kell elérniük, amelyek egy 

lineáris csökkenési görbe mentén kerülnek 

meghatározásra a 2020-as kibocsátási 

szintek és a 2030-ra meghatározott 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségek 

szintje között, feltéve, hogy az ezen 

intézkedésekkel járó költségek nem 

aránytalanok. Amennyiben a fentiek szerint 

a kibocsátások korlátozása nem érhető el 

2025-ig, a tagállamoknak ezt indokolniuk 

kell az ezen irányelvben előírt 

jelentéseikben. 

(9) A tagállamoknak meg kell felelniük az 

ezen irányelvben 2020-ra és 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek. Annak érdekében, 

hogy a 2030-as kötelezettségek teljesítése 

felé tett előrehaladást bizonyítsák, a 

tagállamoknak 2025-ig saját külön 

nemzeti rendelkezéseikkel és 

kapacitásaikkal összhangban olyan köztes 

kibocsátási szintek felé kell elmozdulniuk, 

amelyek egy lineáris csökkenési görbe 

mentén kerülnek meghatározásra a 2020-as 

kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között, feltéve, 

hogy az ezen intézkedésekkel járó 

költségek nem aránytalanok. Amennyiben 

a fentiek szerint a kibocsátások korlátozása 

nem érhető el 2025-ig, a tagállamoknak ezt 

indokolniuk kell az ezen irányelvben előírt 

jelentéseikben. 

Or. fr 

 

Módosítás  77 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A tagállamoknak meg kell felelniük az 

ezen irányelvben 2020-ra és 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek. Annak érdekében, 

hogy a 2030-as kötelezettségek teljesítése 

felé tett előrehaladást bizonyítsák, a 

tagállamoknak 2025-ig köztes kibocsátási 

szinteket kell elérniük, amelyek egy 

lineáris csökkenési görbe mentén kerülnek 

meghatározásra a 2020-as kibocsátási 

szintek és a 2030-ra meghatározott 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségek 

szintje között, feltéve, hogy az ezen 

intézkedésekkel járó költségek nem 

aránytalanok. Amennyiben a fentiek szerint 

a kibocsátások korlátozása nem érhető el 

2025-ig, a tagállamoknak ezt indokolniuk 

kell az ezen irányelvben előírt 

jelentéseikben. 

(9) A tagállamoknak meg kell felelniük az 

ezen irányelvben 2020-ra és 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek. Annak érdekében, 

hogy a 2030-as kötelezettségek teljesítése 

felé tett előrehaladást bizonyítsák, a 

tagállamoknak 2025-ig köztes kibocsátási 

szinteket kell elérniük, amelyek egy 

lineáris csökkenési görbe mentén kerülnek 

meghatározásra a 2020-as kibocsátási 

szintek és a 2030-ra meghatározott 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségek 

szintje között, feltéve, hogy az ezen 

intézkedésekkel járó költségek nem 

aránytalanok a tagállamok és a gazdasági 

szereplők számára. Amennyiben a fentiek 

szerint a kibocsátások korlátozása nem 

érhető el 2025-ig, a tagállamoknak ezt 

indokolniuk kell az ezen irányelvben előírt 

jelentéseikben. 

 

Or. fr 

 

Módosítás  78 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) 1990 és 2010 között az Unióban 

27,9%-kal csökkent az NH3-kibocsátás1a. 

Az új kibocsátási kötelezettségek 

meghatározásakor a tagállamok által 

korábban tett intézkedéseket megfelelően 

el kell ismerni. A mezőgazdasági eredetű 

NH3-kibocsátás biológiai folyamatok 

függvénye, és ezért csupán minimálisra 

csökkenthető, de nem számolható fel 

teljesen. 

 __________________ 
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 1a Lásd Eurostat (2013), Mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodási és halászati statisztika. 

Luxemburg: Az Európai Unió 

Kiadóhivatala, 119. o.  

Or. de 

Indokolás 

A mezőgazdasági ágazat ezzel kapcsolatban már tett intézkedéseket. A levegőszennyezésre 

vonatkozó jövőbeli szakpolitikának figyelembe kell vennie a mezőgazdaság által már elért 

csökkentéseket. 

 

Módosítás  79 

Jan Huitema 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) 1990 óta majdnem 30%-kal csökkent 

az Unióban az ammóniakibocsátás20a. Az 

NH3-ra vonatkozó kibocsátási 

határértékek meghatározásakor el kell 

tehát ismerni az NH3 mezőgazdasági 

ágazatban történő csökkentésre irányuló 

korábbi tagállami erőfeszítéseket. 

Tekintetbe kell venni az állatjólétre 

gyakorolt káros hatást is. 

 ––––––––––––––––––––––– 

 20a Lásd az Eurostat „Mezőgazdasági, 

erdőgazdálkodási és halászati statisztika” 

című, 2013-as kiadványát, 115–121. o. 

Or. en 

 

Módosítás  80 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A metánra és az ammóniára 

vonatkozó, 2030-ig elérendő 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségeknek 

figyelembe kell venniük a mezőgazdasági 

ágazat sajátos jellegét és alacsony 

éghajlatváltozás-mérséklési potenciálját.  

Or. fr 

 

Módosítás  81 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9b) Az Unión belül egységes piaci 

feltételek biztosítása érdekében a tiszta 

levegőre vonatkozó nemzeti 

programokban figyelembe kellene venni a 

légköri NH3 kibocsátásának a különböző 

intézkedések eredményeként elért 

csökkentését. Ide tartozik a 91/676/EGK1a 

és a 92/438/EGK1b irányelv. 

 __________________ 

 1a A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. 

december 12.) a vizek mezőgazdasági 

eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméről (HL L 375., 1991.12.31.) 

 1b A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. 

május 21.) a természetes élőhelyek, 

valamint a vadon élő állatok és növények 

védelméről (HL L 59., 1996.3.8.) 

Or. de 

Indokolás 

A módosítás figyelembe veszi a már létező irányelveket, hogy rámutasson a környezetvédelmi 

szinergiahatásokra. 
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Módosítás  82 

Jan Huitema 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9b) Az európai szinten azonos 

versenyfeltételek megteremtése érdekében 

a jelen irányelvben meghatározott 

tagállami ellenőrzési programok 

keretében figyelembe kell venni a légköri 

NH3-nak a különböző uniós szakpolitikai 

rendelkezések, például a nitrátokról szóló 

(91/676/EGK) irányelv, valamint az 

ammónia Natura 2000 területeken történő 

lerakódásának csökkentésére irányuló, a 

madárvédelmi és élőhelyvédelmi 

(92/43/EGK) irányelv kapcsán kidolgozott 

tagállami politikák végrehajtása révén 

már megvalósított csökkentését. 

Or. en 

 

Módosítás  83 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az LRTAP Egyezmény keretében 

egyes tagállamok úgy döntöttek, hogy a 

kibocsátási határértékeket a közlekedési 

ágazat tüzelőanyag-fogyasztása alapján 

határozzák meg. Ez az energiafogyasztás 

összessége és a vonatkozó statisztikák 

koherenciájának rovására ment, mind a 

szóban forgó tagállamok, mind az Unió 

esetében. Éppen ezért, mivel közös és 

egységes alapot kell biztosítani valamennyi 

tagállam és az Unió egésze számára, ez az 

(10) Az LRTAP Egyezmény keretében 

egyes tagállamok úgy döntöttek, hogy a 

kibocsátási határértékeket a közlekedési 

ágazat tüzelőanyag-fogyasztása alapján 

határozzák meg. Ez az energiafogyasztás 

összessége és a vonatkozó statisztikák 

koherenciájának rovására ment, mind a 

szóban forgó tagállamok, mind az Unió 

esetében. Éppen ezért, mivel közös és 

egységes alapot kell biztosítani valamennyi 

tagállam és az Unió egésze számára, ez az 
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irányelv a nemzeti energiafogyasztás és 

tüzelőanyag-eladás alapján határozza meg 

a jelentéstételi előírásokat és a 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségeket, 

tovább erősítve ily módon a koherenciát 

az éghajlatváltozással és az energiával 

kapcsolatos uniós jogszabályokkal. 

irányelv a nemzeti energiafogyasztás és 

tüzelőanyag-eladás alapján határozza meg 

a jelentéstételi előírásokat és a 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségeket. 

Or. fr 

 

Módosítás  84 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek és a köztes kibocsátási 

szintek költséghatékony teljesítésének 

elősegítése érdekében a tagállamok 

részére lehetővé kell tenni a nemzetközi 

tengeri közlekedésből származó 

kibocsátások csökkentésének 

figyelembevételét, amennyiben az ebben 

az ágazatban keletkezett kibocsátás 

csekélyebb mértékű, mint amekkora az 

uniós jogi normák, köztük a 

tüzelőanyagok kéntartalmára 

vonatkozóan az 1999/32/EK irányelvben21 

szereplő előírások betartásából adódó 

kibocsátás lenne.  

A tagállamok számára biztosítani kell 

annak lehetőségét is, hogy a metán (CH4) 

tekintetében közösen teljesítsék 

kötelezettségeiket és a köztes kibocsátási 

szinteket, valamint hogy ennek érdekében 

alkalmazzák a 406/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi határozatot22.  

A nemzeti kibocsátási határértékeknek, a 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségeknek 

és a köztes kibocsátási szinteknek való 

megfelelés ellenőrzése érdekében a 

tagállamok a kibocsátásokkal kapcsolatos 

tudományos ismeretek bővüléséhez és 

törölve 
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módszerek fejlődéséhez igazíthatják 

nemzeti emissziókatasztereiket. 

Amennyiben az ezen irányelv szerinti 

feltételek nem teljesülnek, a Bizottság 

kifogást emelhet a tagállamok által 

igénybe vett rugalmassági rendelkezések 

bármelyike ellen. 

__________________  

21 A Tanács 1999. április 26-i 1999/32/EK 

irányelve az egyes folyékony 

tüzelőanyagok kéntartalmának 

csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK 

irányelv módosításáról (HL L 121., 

1999.5.11., 13. o.) 

 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 

2009. április 23-i 406/2009/EK határozata 

az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 

2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 

kötelezettségvállalásoknak megfelelő 

szintre történő csökkentésére irányuló 

tagállami törekvésekről (HL L 140., 

2009.6.5., 136. o.) 

 

Or. en 

Indokolás 

A tengeri közlekedésből származó kibocsátásokkal kapcsolatban javasolt rugalmassági 

mechanizmus túl összetett, azt meg kell szüntetni, mivel nincs minden tagállam abban a 

helyzetben, hogy ki tudja használni ezt a rugalmasságot, ráadásul alááshatja a bizottsági 

javaslat szerint elvárható jótékony egészségügyi hatásokat. 

 

Módosítás  85 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek és a köztes kibocsátási 

szintek költséghatékony teljesítésének 

elősegítése érdekében a tagállamok 

(11) A nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek és a köztes kibocsátási 

szintek költséghatékony teljesítésének 

elősegítése érdekében a tagállamoknak 
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részére lehetővé kell tenni a nemzetközi 

tengeri közlekedésből származó 

kibocsátások csökkentésének 

figyelembevételét, amennyiben az ebben 

az ágazatban keletkezett kibocsátás 

csekélyebb mértékű, mint amekkora az 

uniós jogi normák, köztük a 

tüzelőanyagok kéntartalmára 

vonatkozóan az 1999/32/EK irányelvben21 

szereplő előírások betartásából adódó 

kibocsátás lenne.  

A tagállamok számára biztosítani kell 

annak lehetőségét is, hogy a metán (CH4) 

tekintetében közösen teljesítsék 

kötelezettségeiket és a köztes kibocsátási 
szinteket, valamint hogy ennek érdekében 

alkalmazzák a 406/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi határozatot22.  

A nemzeti kibocsátási határértékeknek, a 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségeknek 

és a köztes kibocsátási szinteknek való 

megfelelés ellenőrzése érdekében a 

tagállamok a kibocsátásokkal kapcsolatos 

tudományos ismeretek bővüléséhez és 

módszerek fejlődéséhez igazíthatják 

nemzeti emissziókatasztereiket. 

Amennyiben az ezen irányelv szerinti 

feltételek nem teljesülnek, a Bizottság 

kifogást emelhet a tagállamok által 

igénybe vett rugalmassági rendelkezések 

bármelyike ellen. 

lehetőségük van arra, hogy a metán (CH4) 

tekintetében közösen teljesítsék a 

kötelezettségi szinteket, valamint hogy 

ennek érdekében alkalmazzák a 

406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 

határozatot22.  

Amennyiben az ezen irányelv szerinti 

feltételek nem teljesülnek, a Bizottság 

kifogást emelhet e rugalmasság 

tagállamok általi igénybevétele ellen. 

__________________ __________________ 

21 A Tanács 1999. április 26-i 1999/32/EK 

irányelve az egyes folyékony 

tüzelőanyagok kéntartalmának 

csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK 

irányelv módosításáról (HL L 121., 

1999.5.11., 13. o.) 

21 A Tanács 1999. április 26-i 1999/32/EK 

irányelve az egyes folyékony 

tüzelőanyagok kéntartalmának 

csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK 

irányelv módosításáról (HL L 121., 

1999.5.11., 13. o.) 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 

április 23-i 406/2009/EK határozata az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának a 

2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 

kötelezettségvállalásoknak megfelelő 

szintre történő csökkentésére irányuló 

tagállami törekvésekről (HL L 140., 

2009.6.5., 136. o.) 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 

április 23-i 406/2009/EK határozata az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának a 

2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 

kötelezettségvállalásoknak megfelelő 

szintre történő csökkentésére irányuló 

tagállami törekvésekről (HL L 140., 

2009.6.5., 136. o.) 
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Or. en 

 

Módosítás  86 

Sirpa Pietikäinen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek és a köztes kibocsátási 

szintek költséghatékony teljesítésének 

elősegítése érdekében a tagállamok 

részére lehetővé kell tenni a nemzetközi 

tengeri közlekedésből származó 

kibocsátások csökkentésének 

figyelembevételét, amennyiben az ebben 

az ágazatban keletkezett kibocsátás 

csekélyebb mértékű, mint amekkora az 

uniós jogi normák, köztük a 

tüzelőanyagok kéntartalmára 

vonatkozóan az 1999/32/EK irányelvben21 

szereplő előírások betartásából adódó 

kibocsátás lenne.  

A tagállamok számára biztosítani kell 

annak lehetőségét is, hogy a metán (CH4) 

tekintetében közösen teljesítsék 

kötelezettségeiket és a köztes kibocsátási 

szinteket, valamint hogy ennek érdekében 

alkalmazzák a 406/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi határozatot22.  

A nemzeti kibocsátási határértékeknek, a 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségeknek 

és a köztes kibocsátási szinteknek való 

megfelelés ellenőrzése érdekében a 

tagállamok a kibocsátásokkal kapcsolatos 

tudományos ismeretek bővüléséhez és 

módszerek fejlődéséhez igazíthatják 

nemzeti emissziókatasztereiket. 

Amennyiben az ezen irányelv szerinti 

feltételek nem teljesülnek, a Bizottság 

kifogást emelhet a tagállamok által 

igénybe vett rugalmassági rendelkezések 

bármelyike ellen. 

(11) A nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek és a köztes kibocsátási 

szintek költséghatékony teljesítésének 

elősegítése érdekében a tagállamok 

számára biztosítani kell annak lehetőségét 

is, hogy a metán (CH4) tekintetében 

közösen teljesítsék kötelezettségeiket és a 

köztes kibocsátási szinteket, valamint hogy 

ennek érdekében alkalmazzák a 

406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 

határozatot22.  
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__________________ __________________ 

21 A Tanács 1999. április 26-i 1999/32/EK 

irányelve az egyes folyékony 

tüzelőanyagok kéntartalmának 

csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK 

irányelv módosításáról (HL L 121., 

1999.5.11., 13. o.) 

21 A Tanács 1999. április 26-i 1999/32/EK 

irányelve az egyes folyékony 

tüzelőanyagok kéntartalmának 

csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK 

irányelv módosításáról (HL L 121., 

1999.5.11., 13. o.) 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 

április 23-i 406/2009/EK határozata az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának a 

2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 

kötelezettségvállalásoknak megfelelő 

szintre történő csökkentésére irányuló 

tagállami törekvésekről (HL L 140., 

2009.6.5., 136. o.) 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 

április 23-i 406/2009/EK határozata az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának a 

2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 

kötelezettségvállalásoknak megfelelő 

szintre történő csökkentésére irányuló 

tagállami törekvésekről (HL L 140., 

2009.6.5., 136. o.) 

Or. en 

 

Módosítás  87 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek és a köztes kibocsátási 

szintek költséghatékony teljesítésének 

elősegítése érdekében a tagállamok részére 

lehetővé kell tenni a nemzetközi tengeri 

közlekedésből származó kibocsátások 

csökkentésének figyelembevételét, 

amennyiben az ebben az ágazatban 

keletkezett kibocsátás csekélyebb mértékű, 

mint amekkora az uniós jogi normák, 

köztük a tüzelőanyagok kéntartalmára 

vonatkozóan az 1999/32/EK irányelvben21 

szereplő előírások betartásából adódó 

kibocsátás lenne. A tagállamok számára 

biztosítani kell annak lehetőségét is, hogy 

a metán (CH4) tekintetében közösen 

teljesítsék kötelezettségeiket és a köztes 

kibocsátási szinteket, valamint hogy ennek 

érdekében alkalmazzák a 406/2009/EK 

(11) A nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek és a köztes kibocsátási 

szintek költséghatékony teljesítésének 

elősegítése érdekében a tagállamok részére 

lehetővé kell tenni a nemzetközi tengeri 

közlekedésből származó kibocsátások 

csökkentésének figyelembevételét, 

amennyiben az ebben az ágazatban 

keletkezett kibocsátás csekélyebb mértékű, 

mint amekkora az uniós jogi normák, 

köztük a tüzelőanyagok kéntartalmára 

vonatkozóan az 1999/32/EK irányelvben 

szereplő előírások betartásából adódó 

kibocsátás lenne. Amennyiben az ezen 

irányelv szerinti feltételek nem teljesülnek, 

a Bizottság kifogást emelhet a tagállamok 

által igénybe vett rugalmassági 

rendelkezések bármelyike ellen. 
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európai parlamenti és tanácsi 

határozatot22. A nemzeti kibocsátási 

határértékeknek, a kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek és a köztes kibocsátási 

szinteknek való megfelelés ellenőrzése 

érdekében a tagállamok a kibocsátásokkal 

kapcsolatos tudományos ismeretek 

bővüléséhez és módszerek fejlődéséhez 

igazíthatják nemzeti 

emissziókatasztereiket. Amennyiben az 

ezen irányelv szerinti feltételek nem 

teljesülnek, a Bizottság kifogást emelhet a 

tagállamok által igénybe vett rugalmassági 

rendelkezések bármelyike ellen. 

__________________ __________________ 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 

2009. április 23-i 406/2009/EK határozata 

az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 

2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 

kötelezettségvállalásoknak megfelelő 

szintre történő csökkentésére irányuló 

tagállami törekvésekről (HL L 140., 

2009.6.5., 136. o.) 

 

21 A Tanács 1999. április 26-i 1999/32/EK 

irányelve az egyes folyékony 

tüzelőanyagok kéntartalmának 

csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK 

irányelv módosításáról (HL L 121., 

1999.5.11., 13. o.) 

21 A Tanács 1999. április 26-i 1999/32/EK 

irányelve az egyes folyékony 

tüzelőanyagok kéntartalmának 

csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK 

irányelv módosításáról (HL L 121., 

1999.5.11., 13. o.) 

Or. de 

Indokolás 

Az éghajlatvédelmi szabályozás keretében az erőfeszítés-megosztással kapcsolatos 

megállapodások és az ETS már kiterjednek a metánra. A nemzeti kibocsátási határértékekről 

szóló irányelv felülvizsgálata során a metánnal való kiegészítés kettős szabályozáshoz 

vezetne, amit éppen a „szabályozás javítására” és a „kkv-kkal kapcsolatos célravezető 

szabályozásra” irányuló törekvésekre tekintettel kerülni kell. 

 

Módosítás  88 

Jadwiga Wiśniewska 
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Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek és a köztes kibocsátási 

szintek költséghatékony teljesítésének 

elősegítése érdekében a tagállamok részére 

lehetővé kell tenni a nemzetközi tengeri 

közlekedésből származó kibocsátások 

csökkentésének figyelembevételét, 

amennyiben az ebben az ágazatban 

keletkezett kibocsátás csekélyebb mértékű, 

mint amekkora az uniós jogi normák, 

köztük a tüzelőanyagok kéntartalmára 

vonatkozóan az 1999/32/EK irányelvben21 

szereplő előírások betartásából adódó 

kibocsátás lenne. A tagállamok számára 

biztosítani kell annak lehetőségét is, hogy 

a metán (CH4) tekintetében közösen 

teljesítsék kötelezettségeiket és a köztes 

kibocsátási szinteket, valamint hogy ennek 

érdekében alkalmazzák a 406/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi 

határozatot22. A nemzeti kibocsátási 

határértékeknek, a kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek és a köztes kibocsátási 

szinteknek való megfelelés ellenőrzése 

érdekében a tagállamok a kibocsátásokkal 

kapcsolatos tudományos ismeretek 

bővüléséhez és módszerek fejlődéséhez 

igazíthatják nemzeti 

emissziókatasztereiket. Amennyiben az 

ezen irányelv szerinti feltételek nem 

teljesülnek, a Bizottság kifogást emelhet a 

tagállamok által igénybe vett rugalmassági 

rendelkezések bármelyike ellen. 

 

(11) A nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek és a köztes kibocsátási 

szintek költséghatékony teljesítésének 

elősegítése érdekében a tagállamok részére 

lehetővé kell tenni a nemzetközi tengeri 

közlekedésből származó kibocsátások 

csökkentésének figyelembevételét, 

amennyiben az ebben az ágazatban 

keletkezett kibocsátás csekélyebb mértékű, 

mint amekkora az uniós jogi normák, 

köztük a tüzelőanyagok kéntartalmára 

vonatkozóan az 1999/32/EK irányelvben21 

szereplő előírások betartásából adódó 

kibocsátás lenne. A nemzeti kibocsátási 

határértékeknek, a kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek és a köztes kibocsátási 

szinteknek való megfelelés ellenőrzése 

érdekében a tagállamok a kibocsátásokkal 

kapcsolatos tudományos ismeretek 

bővüléséhez és módszerek fejlődéséhez 

igazíthatják nemzeti 

emissziókatasztereiket. Amennyiben az 

ezen irányelv szerinti feltételek nem 

teljesülnek, a Bizottság kifogást emelhet a 

tagállamok által igénybe vett rugalmassági 

rendelkezések bármelyike ellen. 

__________________ __________________ 

21 A Tanács 1999. április 26-i 1999/32/EK 

irányelve az egyes folyékony 

tüzelőanyagok kéntartalmának 

csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK 

irányelv módosításáról (HL L 121., 

1999.5.11., 13. o.) 

21 A Tanács 1999. április 26-i 1999/32/EK 

irányelve az egyes folyékony 

tüzelőanyagok kéntartalmának 

csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK 

irányelv módosításáról (HL L 121., 

1999.5.11., 13. o.) 

22 Az Európai Parlament és a Tanács  
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2009. április 23-i 406/2009/EK határozata 

az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 

2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 

kötelezettségvállalásoknak megfelelő 

szintre történő csökkentésére irányuló 

tagállami törekvésekről (HL L 140., 

2009.6.5., 136. o.) 

Or. pl 

 

Módosítás  89 

Ulrike Müller 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek és a köztes kibocsátási 

szintek költséghatékony teljesítésének 

elősegítése érdekében a tagállamok részére 

lehetővé kell tenni a nemzetközi tengeri 

közlekedésből származó kibocsátások 

csökkentésének figyelembevételét, 

amennyiben az ebben az ágazatban 

keletkezett kibocsátás csekélyebb mértékű, 

mint amekkora az uniós jogi normák, 

köztük a tüzelőanyagok kéntartalmára 

vonatkozóan az 1999/32/EK irányelvben21 

szereplő előírások betartásából adódó 

kibocsátás lenne. A tagállamok számára 

biztosítani kell annak lehetőségét is, hogy 

a metán (CH4) tekintetében közösen 

teljesítsék kötelezettségeiket és a köztes 

kibocsátási szinteket, valamint hogy ennek 

érdekében alkalmazzák a 406/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi 

határozatot22. A nemzeti kibocsátási 

határértékeknek, a kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek és a köztes kibocsátási 

szinteknek való megfelelés ellenőrzése 

érdekében a tagállamok a kibocsátásokkal 

kapcsolatos tudományos ismeretek 

bővüléséhez és módszerek fejlődéséhez 

igazíthatják nemzeti 

(11)  A nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek és a köztes kibocsátási 

szintek költséghatékony teljesítésének 

elősegítése érdekében a tagállamok részére 

lehetővé kell tenni a nemzetközi tengeri 

közlekedésből származó kibocsátások 

csökkentésének figyelembevételét, 

amennyiben az ebben az ágazatban 

keletkezett kibocsátás csekélyebb mértékű, 

mint amekkora az uniós jogi normák, 

köztük a tüzelőanyagok kéntartalmára 

vonatkozóan az 1999/32/EK irányelvben21 

szereplő előírások betartásából adódó 

kibocsátás lenne.  A nemzeti kibocsátási 

határértékeknek, a kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek és a köztes kibocsátási 

szinteknek való megfelelés ellenőrzése 

érdekében a tagállamok a kibocsátásokkal 

kapcsolatos tudományos ismeretek 

bővüléséhez és módszerek fejlődéséhez 

igazíthatják nemzeti 

emissziókatasztereiket. Amennyiben az 

ezen irányelv szerinti feltételek nem 

teljesülnek, a Bizottság kifogást emelhet a 

tagállamok által igénybe vett rugalmassági 

rendelkezések bármelyike ellen. 
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emissziókatasztereiket. Amennyiben az 

ezen irányelv szerinti feltételek nem 

teljesülnek, a Bizottság kifogást emelhet a 

tagállamok által igénybe vett rugalmassági 

rendelkezések bármelyike ellen. 

__________________ __________________ 

21 A Tanács 1999. április 26-i 1999/32/EK 

irányelve az egyes folyékony 

tüzelőanyagok kéntartalmának 

csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK 

irányelv módosításáról (HL L 121., 

1999.5.11., 13. o.) 

21 A Tanács 1999. április 26-i 1999/32/EK 

irányelve az egyes folyékony 

tüzelőanyagok kéntartalmának 

csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK 

irányelv módosításáról (HL L 121., 

1999.5.11., 13. o.) 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 

2009. április 23-i 406/2009/EK határozata 

az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 

2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 

kötelezettségvállalásoknak megfelelő 

szintre történő csökkentésére irányuló 

tagállami törekvésekről (HL L 140., 

2009.6.5., 136. o.) 

 

Or. de 

Indokolás 

A metán üvegházhatású ház, amelyre az uniós éghajlat-változási és energiaügyi csomag 

részeként már vonatkozik az erőfeszítés-megosztási határozat (a 406/2009/EK határozat). A 

metánkibocsátás-csökkentési kötelezettségek nemzeti kibocsátási határértékekről szóló 

irányelvbe való felvétele túlszabályozáshoz vezetne.  

 

Módosítás  90 

Kateřina Konečná 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek és a köztes kibocsátási 

szintek költséghatékony teljesítésének 

elősegítése érdekében a tagállamok részére 

lehetővé kell tenni a nemzetközi tengeri 

közlekedésből származó kibocsátások 

(11) A nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek és a köztes kibocsátási 

szintek költséghatékony teljesítésének 

elősegítése érdekében a tagállamok részére 

lehetővé kell tenni a nemzetközi tengeri 

közlekedésből származó kibocsátások 
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csökkentésének figyelembevételét, 

amennyiben az ebben az ágazatban 

keletkezett kibocsátás csekélyebb mértékű, 

mint amekkora az uniós jogi normák, 

köztük a tüzelőanyagok kéntartalmára 

vonatkozóan az 1999/32/EK irányelvben21 

szereplő előírások betartásából adódó 

kibocsátás lenne.  

A tagállamok számára biztosítani kell 

annak lehetőségét is, hogy a metán (CH4) 

tekintetében közösen teljesítsék 

kötelezettségeiket és a köztes kibocsátási 

szinteket, valamint hogy ennek érdekében 

alkalmazzák a 406/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi határozatot22.  

A nemzeti kibocsátási határértékeknek, a 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségeknek 

és a köztes kibocsátási szinteknek való 

megfelelés ellenőrzése érdekében a 

tagállamok a kibocsátásokkal kapcsolatos 

tudományos ismeretek bővüléséhez és 

módszerek fejlődéséhez igazíthatják 

nemzeti emissziókatasztereiket. 

Amennyiben az ezen irányelv szerinti 

feltételek nem teljesülnek, a Bizottság 

kifogást emelhet a tagállamok által igénybe 

vett rugalmassági rendelkezések 

bármelyike ellen. 

csökkentésének figyelembevételét, 

amennyiben az ebben az ágazatban 

keletkezett kibocsátás csekélyebb mértékű, 

mint amekkora az uniós jogi normák, 

köztük a tüzelőanyagok kéntartalmára 

vonatkozóan az 1999/32/EK irányelvben21 

szereplő előírások betartásából adódó 

kibocsátás lenne.  

A tagállamok számára biztosítani kell 

annak lehetőségét is, hogy a metán (CH4) 

tekintetében közösen teljesítsék 

kötelezettségeiket és a köztes kibocsátási 

szinteket, valamint hogy ennek érdekében 

alkalmazzák a 406/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi határozatot22.  

A nemzeti kibocsátási határértékeknek, a 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségeknek 

és a köztes kibocsátási szinteknek való 

megfelelés ellenőrzése érdekében a 

tagállamok a kibocsátásokkal kapcsolatos 

tudományos ismeretek bővüléséhez és 

módszerek fejlődéséhez igazíthatják 

nemzeti emissziókatasztereiket. 

Áramellátásukat befolyásoló, előre nem 

látható időjárási viszonyok vagy gazdasági 

körülmények esetén a tagállamok vehetik 

a szóban forgó év, az azt megelőző év és az 

azt követő év nemzeti éves kibocsátásainak 

átlagát, feltéve, hogy ez az átlag nem 

haladja meg kötelezettségvállalásukat. 

Amennyiben az ezen irányelv szerinti 

feltételek nem teljesülnek, a Bizottság 

kifogást emelhet a tagállamok által igénybe 

vett rugalmassági rendelkezések 

bármelyike ellen. 

__________________ __________________ 

21 A Tanács 1999. április 26-i 1999/32/EK 

irányelve az egyes folyékony 

tüzelőanyagok kéntartalmának 

csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK 

irányelv módosításáról (HL L 121., 

1999.5.11., 13. o.) 

21 A Tanács 1999. április 26-i 1999/32/EK 

irányelve az egyes folyékony 

tüzelőanyagok kéntartalmának 

csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK 

irányelv módosításáról (HL L 121., 

1999.5.11., 13. o.) 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 

április 23-i 406/2009/EK határozata az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának a 

2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 

kötelezettségvállalásoknak megfelelő 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 

április 23-i 406/2009/EK határozata az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának a 

2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 

kötelezettségvállalásoknak megfelelő 
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szintre történő csökkentésére irányuló 

tagállami törekvésekről (HL L 140., 

2009.6.5., 136. o.) 

szintre történő csökkentésére irányuló 

tagállami törekvésekről (HL L 140., 

2009.6.5., 136. o.) 

Or. en 

 

Módosítás  91 

Jan Huitema 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek és a köztes kibocsátási 

szintek költséghatékony teljesítésének 

elősegítése érdekében a tagállamok részére 

lehetővé kell tenni a nemzetközi tengeri 

közlekedésből származó kibocsátások 

csökkentésének figyelembevételét, 

amennyiben az ebben az ágazatban 

keletkezett kibocsátás csekélyebb mértékű, 

mint amekkora az uniós jogi normák, 

köztük a tüzelőanyagok kéntartalmára 

vonatkozóan az 1999/32/EK irányelvben21 

szereplő előírások betartásából adódó 

kibocsátás lenne.  

A tagállamok számára biztosítani kell 

annak lehetőségét is, hogy a metán (CH4) 

tekintetében közösen teljesítsék 

kötelezettségeiket és a köztes kibocsátási 

szinteket, valamint hogy ennek érdekében 

alkalmazzák a 406/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi határozatot22.  
A nemzeti kibocsátási határértékeknek, a 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségeknek 

és a köztes kibocsátási szinteknek való 

megfelelés ellenőrzése érdekében a 

tagállamok a kibocsátásokkal kapcsolatos 

tudományos ismeretek bővüléséhez és 

módszerek fejlődéséhez igazíthatják 

nemzeti emissziókatasztereiket. 

Amennyiben az ezen irányelv szerinti 

feltételek nem teljesülnek, a Bizottság 

kifogást emelhet a tagállamok által igénybe 

(11) A nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek és a köztes kibocsátási 

szintek költséghatékony teljesítésének 

elősegítése érdekében a tagállamok részére 

lehetővé kell tenni a nemzetközi tengeri 

közlekedésből származó kibocsátások 

csökkentésének figyelembevételét, 

amennyiben az ebben az ágazatban 

keletkezett kibocsátás csekélyebb mértékű, 

mint amekkora az uniós jogi normák, 

köztük a tüzelőanyagok kéntartalmára 

vonatkozóan az 1999/32/EK irányelvben21 

szereplő előírások betartásából adódó 

kibocsátás lenne.  

A nemzeti kibocsátási határértékeknek, a 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségeknek 

és a köztes kibocsátási szinteknek való 

megfelelés ellenőrzése érdekében a 

tagállamok a kibocsátásokkal kapcsolatos 

tudományos ismeretek bővüléséhez és 

módszerek fejlődéséhez igazíthatják 

nemzeti emissziókatasztereiket. 

Amennyiben az ezen irányelv szerinti 

feltételek nem teljesülnek, a Bizottság 

kifogást emelhet a tagállamok által igénybe 

vett rugalmassági rendelkezések 

bármelyike ellen. 
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vett rugalmassági rendelkezések 

bármelyike ellen. 

__________________ __________________ 

21 A Tanács 1999. április 26-i 1999/32/EK 

irányelve az egyes folyékony 

tüzelőanyagok kéntartalmának 

csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK 

irányelv módosításáról (HL L 121., 

1999.5.11., 13. o.) 

21 A Tanács 1999. április 26-i 1999/32/EK 

irányelve az egyes folyékony 

tüzelőanyagok kéntartalmának 

csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK 

irányelv módosításáról (HL L 121., 

1999.5.11., 13. o.) 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 

2009. április 23-i 406/2009/EK határozata 

az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 

2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 

kötelezettségvállalásoknak megfelelő 

szintre történő csökkentésére irányuló 

tagállami törekvésekről (HL L 140., 

2009.6.5., 136. o.) 

 

Or. en 

Indokolás 

A metánkibocsátás-csökkentési kötelezettségeknek a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló 

irányelvbe történő beépítése korlátozza az erőfeszítés-megosztási határozat (a 406/2009/EK 

határozat) révén az üvegházhatású gázok csökkentésére biztosított rugalmasságot, valamint 

túlszabályozáshoz vezet, tekintettel arra, hogy a metán üvegházhatású ház, amelynek 

kibocsátására az uniós éghajlat-változási és energiaügyi csomag keretében már vonatkozik a 

406/2009/EK határozat. A metánkibocsátás további csökkentésére irányuló intézkedések 

ezenkívül hatással lennének az állatjólétre. 

 

Módosítás  92 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A nemzeti kibocsátási 

határértékeknek és a 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségeknek 

való megfelelés ellenőrzése érdekében a 

tagállamok a kibocsátásokkal kapcsolatos 

új tudományos eredmények és módszerek 
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felhasználásával módosíthatják nemzeti 

emissziókatasztereiket. Amennyiben a 

tagállamok egy adott évben előre nem 

látható körülmények miatt nem tudják 

teljesíteni csökkentési célkitűzéseiket, 

lehetőséget kell biztosítani számukra, 

hogy a szóban forgó év és az azt megelőző 

két év hároméves átlagát adják meg, 

feltéve, hogy ez az átlag nem haladja meg 

csökkentési kötelezettségvállalásukat.  

Or. de 

Indokolás 

Ez a rugalmassági eszköz megfelel a Göteborgi Jegyzőkönyv megközelítésének. 

 

Módosítás  93 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A tagállamoknak a levegőszennyezés 

csökkentésére irányuló nemzeti 

programokat kell elfogadniuk és 

végrehajtaniuk annak érdekében, hogy 

teljesítsék kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeiket és elérjék a köztes 

kibocsátási szinteket, valamint hatékonyan 

hozzájáruljanak az uniós levegőminőségi 

célkitűzések eléréséhez. E célból a 

tagállamoknak figyelembe kell venniük a 

kibocsátáscsökkentés szükségességét azon 

övezetekben és agglomerációs területeken, 

ahol rendkívül magas a levegőszennyező 

anyagok koncentrációja és/vagy amelyek 

jelentősen hozzájárulnak más – akár 

szomszédos országokban lévő – övezetek 

és agglomerációk levegőszennyezéséhez. 

A levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak ezért elő kell segíteniük a 

2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi 

(12) A tagállamoknak a levegőszennyezés 

csökkentésére irányuló nemzeti 

programokat kell elfogadniuk és 

végrehajtaniuk annak érdekében, hogy 

teljesítsék kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeiket, valamint hatékonyan 

hozzájáruljanak az uniós levegőminőségi 

célkitűzések eléréséhez. E célból a 

tagállamoknak az illetékes helyi vagy 

regionális hatósággal konzultálva 
figyelembe kell venniük a 

kibocsátáscsökkentés szükségességét azon 

övezetekben és agglomerációs területeken, 

ahol rendkívül magas a levegőszennyező 

anyagok koncentrációja és/vagy amelyek 

jelentősen hozzájárulnak más – akár 

szomszédos országokban lévő – övezetek 

és agglomerációk levegőszennyezéséhez. 

A levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak ezért elő kell segíteniük a 
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irányelv23 23. cikke szerinti 

levegőminőségi tervek sikeres 

végrehajtását. 

2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv23 23. cikke szerinti 

levegőminőségi tervek sikeres 

végrehajtását. 

__________________ __________________ 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

május 21-i 2008/50/EK irányelve a 

környezeti levegő minőségéről és a Tiszta 

Levegőt Európának elnevezésű programról 

(HL L 152., 2008.6.11., 1. o.) 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

május 21-i 2008/50/EK irányelve a 

környezeti levegő minőségéről és a Tiszta 

Levegőt Európának elnevezésű programról 

(HL L 152., 2008.6.11., 1. o.) 

Or. en 

Indokolás 

A 2025-re szóló kibocsátáscsökkentési vállalásoknak kötelező erővel kell bírniuk. A 

tagállamoknak ezenkívül nemzeti levegőszennyezés-csökkentési programjaik kidolgozásakor 

konzultálniuk kell az illetékes helyi vagy regionális hatóságokkal. 

 

Módosítás  94 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A tagállamoknak a levegőszennyezés 

csökkentésére irányuló nemzeti 

programokat kell elfogadniuk és 

végrehajtaniuk annak érdekében, hogy 

teljesítsék kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeiket és elérjék a köztes 

kibocsátási szinteket, valamint hatékonyan 

hozzájáruljanak az uniós levegőminőségi 

célkitűzések eléréséhez. E célból a 

tagállamoknak figyelembe kell venniük a 

kibocsátáscsökkentés szükségességét azon 

övezetekben és agglomerációs területeken, 

ahol rendkívül magas a levegőszennyező 

anyagok koncentrációja és/vagy amelyek 

jelentősen hozzájárulnak más – akár 

szomszédos országokban lévő – övezetek 

és agglomerációk levegőszennyezéséhez. 

(12) A tagállamoknak a levegőszennyezés 

csökkentésére irányuló nemzeti 

programokat kell elfogadniuk és 

végrehajtaniuk annak érdekében, hogy 

teljesítsék kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeiket, valamint hatékonyan 

hozzájáruljanak az uniós levegőminőségi 

célkitűzések eléréséhez. E célból a 

tagállamoknak figyelembe kell venniük a 

kibocsátáscsökkentés szükségességét azon 

övezetekben és agglomerációs területeken, 

ahol rendkívül magas a levegőszennyező 

anyagok koncentrációja és/vagy amelyek 

jelentősen hozzájárulnak más – akár 

szomszédos országokban lévő – övezetek 

és agglomerációk levegőszennyezéséhez. 

A levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 
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A levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak ezért elő kell segíteniük a 

2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv23 23. cikke szerinti 

levegőminőségi tervek sikeres 

végrehajtását. 

programoknak ezért elő kell segíteniük a 

2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv23 23. cikke szerinti 

levegőminőségi tervek sikeres 

végrehajtását. 

__________________ __________________ 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

május 21-i 2008/50/EK irányelve a 

környezeti levegő minőségéről és a Tiszta 

Levegőt Európának elnevezésű programról 

(HL L 152., 2008.6.11., 1. o.) 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

május 21-i 2008/50/EK irányelve a 

környezeti levegő minőségéről és a Tiszta 

Levegőt Európának elnevezésű programról 

(HL L 152., 2008.6.11., 1. o.) 

Or. de 

Indokolás 

A tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy a 2030-as csökkentési célkitűzéseket eltérő 

módokon érjék el. Ennek érdekében rugalmasságot kell biztosítani nekik ahhoz, hogy 

megtalálják a számukra legköltséghatékonyabb módot. 

 

Módosítás  95 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A tagállamoknak a levegőszennyezés 

csökkentésére irányuló nemzeti 

programokat kell elfogadniuk és 

végrehajtaniuk annak érdekében, hogy 

teljesítsék kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeiket és elérjék a köztes 

kibocsátási szinteket, valamint hatékonyan 

hozzájáruljanak az uniós levegőminőségi 

célkitűzések eléréséhez. E célból a 

tagállamoknak figyelembe kell venniük a 

kibocsátáscsökkentés szükségességét azon 

övezetekben és agglomerációs területeken, 

ahol rendkívül magas a levegőszennyező 

anyagok koncentrációja és/vagy amelyek 

jelentősen hozzájárulnak más – akár 

(12) A tagállamoknak a levegőszennyezés 

csökkentésére irányuló nemzeti 

programokat kell elfogadniuk és 

végrehajtaniuk annak érdekében, hogy 

teljesítsék kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeiket, valamint hatékonyan 

hozzájáruljanak az uniós levegőminőségi 

célkitűzések eléréséhez. E célból a 

tagállamoknak figyelembe kell venniük a 

kibocsátáscsökkentés szükségességét azon 

övezetekben és agglomerációs területeken, 

ahol rendkívül magas a levegőszennyező 

anyagok koncentrációja és/vagy amelyek 

jelentősen hozzájárulnak más – akár 

szomszédos országokban lévő – övezetek 
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szomszédos országokban lévő – övezetek 

és agglomerációk levegőszennyezéséhez. 

A levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak ezért elő kell segíteniük a 

2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv23 23. cikke szerinti 

levegőminőségi tervek sikeres 

végrehajtását. 

és agglomerációk levegőszennyezéséhez. 

A levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak ezért elő kell segíteniük a 

2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv23 23. cikke szerinti 

levegőminőségi tervek sikeres 

végrehajtását. 

__________________ __________________ 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

május 21-i 2008/50/EK irányelve a 

környezeti levegő minőségéről és a Tiszta 

Levegőt Európának elnevezésű programról 

(HL L 152., 2008.6.11., 1. o.) 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

május 21-i 2008/50/EK irányelve a 

környezeti levegő minőségéről és a Tiszta 

Levegőt Európának elnevezésű programról 

(HL L 152., 2008.6.11., 1. o.) 

Or. en 

 

Módosítás  96 

Kateřina Konečná 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A tagállamoknak a levegőszennyezés 

csökkentésére irányuló nemzeti 

programokat kell elfogadniuk és 

végrehajtaniuk annak érdekében, hogy 

teljesítsék kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeiket és elérjék a köztes 

kibocsátási szinteket, valamint hatékonyan 

hozzájáruljanak az uniós levegőminőségi 

célkitűzések eléréséhez. E célból a 

tagállamoknak figyelembe kell venniük a 

kibocsátáscsökkentés szükségességét azon 

övezetekben és agglomerációs területeken, 

ahol rendkívül magas a levegőszennyező 

anyagok koncentrációja és/vagy amelyek 

jelentősen hozzájárulnak más – akár 

szomszédos országokban lévő – övezetek 

és agglomerációk levegőszennyezéséhez. 

A levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak ezért elő kell segíteniük a 

2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi 

(12) A tagállamoknak a levegőszennyezés 

csökkentésére irányuló nemzeti 

programokat kell elfogadniuk és 

végrehajtaniuk annak érdekében, hogy 

teljesítsék kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeiket, valamint hatékonyan 

hozzájáruljanak az uniós levegőminőségi 

célkitűzések eléréséhez. E célból a 

tagállamoknak figyelembe kell venniük a 

kibocsátáscsökkentés szükségességét azon 

övezetekben és agglomerációs területeken, 

ahol rendkívül magas a levegőszennyező 

anyagok koncentrációja és/vagy amelyek 

jelentősen hozzájárulnak más – akár 

szomszédos országokban lévő – övezetek 

és agglomerációk levegőszennyezéséhez. 

A levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak ezért elő kell segíteniük a 

2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv23 23. cikke szerinti 
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irányelv23 23. cikke szerinti 

levegőminőségi tervek sikeres 

végrehajtását. 

levegőminőségi tervek sikeres 

végrehajtását. 

__________________ __________________ 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

május 21-i 2008/50/EK irányelve a 

környezeti levegő minőségéről és a Tiszta 

Levegőt Európának elnevezésű programról 

(HL L 152., 2008.6.11., 1. o.) 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

május 21-i 2008/50/EK irányelve a 

környezeti levegő minőségéről és a Tiszta 

Levegőt Európának elnevezésű programról 

(HL L 152., 2008.6.11., 1. o.) 

Or. en 

 

Módosítás  97 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A tagállamoknak a levegőszennyezés 

csökkentésére irányuló nemzeti 

programokat kell elfogadniuk és 

végrehajtaniuk annak érdekében, hogy 

teljesítsék kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeiket és elérjék a köztes 

kibocsátási szinteket, valamint hatékonyan 

hozzájáruljanak az uniós levegőminőségi 

célkitűzések eléréséhez. E célból a 

tagállamoknak figyelembe kell venniük a 

kibocsátáscsökkentés szükségességét azon 

övezetekben és agglomerációs területeken, 

ahol rendkívül magas a levegőszennyező 

anyagok koncentrációja és/vagy amelyek 

jelentősen hozzájárulnak más – akár 

szomszédos országokban lévő – övezetek 

és agglomerációk levegőszennyezéséhez. 

A levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak ezért elő kell segíteniük a 

2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv23 23. cikke szerinti 

levegőminőségi tervek sikeres 

végrehajtását. 

(12) A tagállamoknak a levegőszennyezés 

csökkentésére irányuló nemzeti 

programokat kell elfogadniuk és 

végrehajtaniuk annak érdekében, hogy 

haladjanak kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeik és a köztes kibocsátási 

szintek elérése felé, valamint hatékonyan 

hozzájáruljanak az uniós levegőminőségi 

célkitűzések eléréséhez. E célból a 

tagállamoknak figyelembe kell venniük a 

kibocsátáscsökkentés szükségességét azon 

övezetekben és agglomerációs területeken, 

ahol rendkívül magas a levegőszennyező 

anyagok koncentrációja és/vagy amelyek 

jelentősen hozzájárulnak más – akár 

szomszédos országokban lévő – övezetek 

és agglomerációk levegőszennyezéséhez. 

A levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak ezért elő kell segíteniük a 

2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv23 23. cikke szerinti 

levegőminőségi tervek sikeres 

végrehajtását. 

__________________ __________________ 
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23 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

május 21-i 2008/50/EK irányelve a 

környezeti levegő minőségéről és a Tiszta 

Levegőt Európának elnevezésű programról 

(HL L 152., 2008.6.11., 1. o.) 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

május 21-i 2008/50/EK irányelve a 

környezeti levegő minőségéről és a Tiszta 

Levegőt Európának elnevezésű programról 

(HL L 152., 2008.6.11., 1. o.) 

Or. fr 

 

Módosítás  98 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A tagállamoknak a levegőszennyezés 

csökkentésére irányuló nemzeti 

programokat kell elfogadniuk és 

végrehajtaniuk annak érdekében, hogy 

teljesítsék kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeiket és elérjék a köztes 

kibocsátási szinteket, valamint hatékonyan 

hozzájáruljanak az uniós levegőminőségi 

célkitűzések eléréséhez. E célból a 

tagállamoknak figyelembe kell venniük a 

kibocsátáscsökkentés szükségességét azon 

övezetekben és agglomerációs területeken, 

ahol rendkívül magas a levegőszennyező 

anyagok koncentrációja és/vagy amelyek 

jelentősen hozzájárulnak más – akár 

szomszédos országokban lévő – övezetek 

és agglomerációk levegőszennyezéséhez. 

A levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak ezért elő kell segíteniük a 

2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv23 23. cikke szerinti 

levegőminőségi tervek sikeres 

végrehajtását. 

(12) A tagállamoknak a levegőszennyezés 

csökkentésére irányuló nemzeti 

programokat kell elfogadniuk és 

végrehajtaniuk annak érdekében, hogy 

teljesítsék kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeiket és elérjék a köztes 

kibocsátási szinteket, valamint hatékonyan 

hozzájáruljanak az uniós levegőminőségi 

célkitűzések eléréséhez. E célból a 

tagállamoknak figyelembe kell venniük a 

kibocsátáscsökkentés szükségességét azon 

övezetekben és agglomerációs területeken, 

ahol magas a levegőszennyező anyagok 

koncentrációja és/vagy amelyek jelentősen 

hozzájárulnak más – akár szomszédos 

országokban lévő – övezetek és 

agglomerációk levegőszennyezéséhez. A 

levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak ezért elő kell segíteniük a 

2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv23 23. cikke szerinti 

levegőminőségi tervek sikeres 

végrehajtását. 

__________________ __________________ 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

május 21-i 2008/50/EK irányelve a 

környezeti levegő minőségéről és a Tiszta 

Levegőt Európának elnevezésű programról 

(HL L 152., 2008.6.11., 1. o.) 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

május 21-i 2008/50/EK irányelve a 

környezeti levegő minőségéről és a Tiszta 

Levegőt Európának elnevezésű programról 

(HL L 152., 2008.6.11., 1. o.) 
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Or. fr 

 

Módosítás  99 

Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A tagállamoknak a levegőszennyezés 

csökkentésére irányuló nemzeti 

programokat kell elfogadniuk és 

végrehajtaniuk annak érdekében, hogy 

teljesítsék kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeiket és elérjék a köztes 

kibocsátási szinteket, valamint hatékonyan 

hozzájáruljanak az uniós levegőminőségi 

célkitűzések eléréséhez. E célból a 

tagállamoknak figyelembe kell venniük a 

kibocsátáscsökkentés szükségességét azon 

övezetekben és agglomerációs területeken, 

ahol rendkívül magas a levegőszennyező 

anyagok koncentrációja és/vagy amelyek 

jelentősen hozzájárulnak más – akár 

szomszédos országokban lévő – övezetek 

és agglomerációk levegőszennyezéséhez. 

A levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak ezért elő kell segíteniük a 

2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv23 23. cikke szerinti 

levegőminőségi tervek sikeres 

végrehajtását. 

(12) A tagállamoknak a levegőszennyezés 

csökkentésére irányuló nemzeti 

programokat kell elfogadniuk és 

végrehajtaniuk annak érdekében, hogy 

teljesítsék kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeiket és elérjék a köztes 

kibocsátási szinteket, valamint hatékonyan 

hozzájáruljanak az uniós levegőminőségi 

célkitűzések eléréséhez. E célból a 

tagállamoknak figyelembe kell venniük a 

kibocsátáscsökkentés szükségességét azon 

övezetekben és agglomerációs területeken, 

ahol rendkívül magas a levegőszennyező 

anyagok koncentrációja, különösen az 

iskolák, napközi otthonok, nyugdíjas 

otthonok, kórházak közelében, és/vagy 

amelyek jelentősen hozzájárulnak más – 

akár szomszédos országokban lévő – 

övezetek és agglomerációk 

levegőszennyezéséhez. A 

levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak ezért elő kell segíteniük a 

2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv23 23. cikke szerinti 

levegőminőségi tervek sikeres 

végrehajtását. 

__________________ __________________ 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

május 21-i 2008/50/EK irányelve a 

környezeti levegő minőségéről és a Tiszta 

Levegőt Európának elnevezésű programról 

(HL L 152., 2008.6.11., 1. o.) 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

május 21-i 2008/50/EK irányelve a 

környezeti levegő minőségéről és a Tiszta 

Levegőt Európának elnevezésű programról 

(HL L 152., 2008.6.11., 1. o.) 



 

PE554.952v01-00 44/99 AM\1058775HU.doc 

HU 

Or. en 

 

Módosítás  100 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) A jelen irányelv, valamint a 

célkitűzéseinek elérésének érdekében 

elfogadott intézkedések hatékonyságának 

biztosításához környezetvédelmi 

ellenőrzésekre és piacfelügyeletre van 

szükség. A tagállamoknak gondoskodniuk 

kell arról, hogy elegendő erőforrás álljon 

rendelkezésre az ellenőrzések és a 

piacfelügyelet hatékony végrehajtásához. 

Or. en 

 

Módosítás  101 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Pavel Poc 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) Az ezen irányelvben 2020-ra, 2025-

re és 2030-ra meghatározott 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségek 

teljesítésének elmaradása esetén a 

tagállamok nem háríthatják át a teljesítés 

terhét olyan hatóságokra, amelyek nem 

rendelkeznek a teljesítéshez szükséges 

stratégiai képességekkel és hatáskörökkel. 

Or. en 
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Indokolás 

Abban az esetben, ha valamely tagállam megsérti a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló 

irányelv szerinti kötelezettségeit, meg kell védeni a gyakran korlátozott költségvetéssel 

működő helyi hatóságokat attól, hogy a kötelezettségszegési eljárás eredményeképpen 

bírságokkal sújtsák őket. 

 

Módosítás  102 

Ulrike Müller 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A fő szennyezőforrásokból származó 

légköri NH3- és PM2,5-kibocsátások 

csökkentése érdekében a 

levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak magukban kell foglalniuk a 

mezőgazdasági ágazatban alkalmazandó 

intézkedéseket is. A tagállamok részére 

biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 

különleges nemzeti adottságok esetén az 

ezen irányelvben meghatározottaktól 

eltérő, de azonos szintű környezeti 

teljesítménnyel járó intézkedéseket 

hajtsanak végre. 

(13) A fő szennyezőforrásokból származó 

légköri NH3- és PM2,5-kibocsátások 

csökkentése érdekében a 

levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak magukban kell foglalniuk a 

mezőgazdasági ágazatban alkalmazandó 

költséghatékony intézkedéseket is. Ezen 

intézkedések némelyike olyan jelentős 

többletköltséggel jár, melyeket a kis- és 

középméretű mezőgazdasági üzemek nem 

tudnak fedezni. Az ipari kibocsátásokról 

szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 

hatálya alá nem tartozó mezőgazdasági 

üzemek mentesíthetők. A tagállamok 

részére biztosítani kell annak lehetőségét, 

hogy különleges nemzeti adottságok esetén 

az ezen irányelvben meghatározottaktól 

eltérő, de azonos szintű környezeti 

teljesítménnyel járó intézkedéseket 

hajtsanak végre. 

 A levegőminőséget csak arányos 

intézkedések révén lehet a mezőgazdasági 

üzemek jövőjének veszélyeztetése nélkül 

javítani. A mezőgazdasági ágazatnak az 

állattenyésztési módszerek 

továbbfejlesztése érdekében tett 

erőfeszítéseit nem akadályozhatják meg a 

légszennyező anyagok kibocsátásának 

csökkentésével kapcsolatos előírások. A 

levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 
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programoknak egyensúlyba kell hozniuk 

az állattenyésztés politikai és társadalmi 

szempontból kívánatos formáit és a 

kibocsátáscsökkentést. 

Or. de 

Indokolás 

A mezőgazdaságban a különböző szakpolitikai célkitűzések összetűzésbe kerülnek egymással. 

A földgazdálkodás vidéki struktúráinak megőrzését nem veszélyeztethetik a 

megvalósíthatatlan célkitűzések. Ennek az ipari kibocsátásokról szóló irányelvvel való 

összekapcsolása jobb jogalkotáshoz vezet. 

 

Módosítás  103 

Jan Huitema 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A fő szennyezőforrásokból származó 

légköri NH3- és PM2,5-kibocsátások 

csökkentése érdekében a 

levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak magukban kell foglalniuk a 

mezőgazdasági ágazatban alkalmazandó 

intézkedéseket is. A tagállamok részére 

biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 

különleges nemzeti adottságok esetén az 

ezen irányelvben meghatározottaktól 

eltérő, de azonos szintű környezeti 

teljesítménnyel járó intézkedéseket 

hajtsanak végre. 

(13) A fő szennyezőforrásokból származó 

légköri NH3- és PM2,5-kibocsátások 

csökkentése érdekében a 

levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak magukban kell foglalniuk a 

mezőgazdasági ágazatban alkalmazandó 

intézkedéseket is. Ezeknek az 

intézkedéseknek konkrét információkra és 

adatokra kell támaszkodniuk, tekintetbe 

véve a tudományos haladást és a 

tagállamok által már korábban hozott 

intézkedéseket, valamint 

költséghatékonynak kell lenniük. A 

tagállamok részére biztosítani kell annak 

lehetőségét, hogy különleges nemzeti 

adottságok esetén az ezen irányelvben 

meghatározottaktól eltérő, de azonos szintű 

környezeti teljesítménnyel járó 

intézkedéseket hajtsanak végre. 

Or. en 
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Módosítás  104 

Elisabeth Köstinger 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A fő szennyezőforrásokból származó 

légköri NH3- és PM2,5-kibocsátások 

csökkentése érdekében a 

levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak magukban kell foglalniuk a 

mezőgazdasági ágazatban alkalmazandó 

intézkedéseket is. A tagállamok részére 

biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 

különleges nemzeti adottságok esetén az 

ezen irányelvben meghatározottaktól 

eltérő, de azonos szintű környezeti 

teljesítménnyel járó intézkedéseket 

hajtsanak végre. 

(13) A fő szennyezőforrásokból származó 

légköri NH3- és PM2,5-kibocsátások 

csökkentése érdekében a 

levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak magukban kell foglalniuk a 

mezőgazdasági ágazatban alkalmazandó 

költséghatékony intézkedéseket is. A 

mezőgazdaságban a kibocsátáscsökkentési 

beruházások hosszú távú következményei 

a gazdaságok méretétől függően 

változnak. Ezt a kibocsátáscsökkentési 

intézkedések megvalósulásának sikeres 

előmozdítása során megfelelően 

figyelembe kell venni. A tagállamok 

részére biztosítani kell annak lehetőségét, 

hogy különleges nemzeti adottságok esetén 

az ezen irányelvben meghatározottaktól 

eltérő, de azonos szintű környezeti 

teljesítménnyel járó intézkedéseket 

hajtsanak végre. A levegőminőséget csak 

arányos intézkedések révén lehet a 

mezőgazdasági üzemek jövőjének 

veszélyeztetése nélkül javítani. A 

mezőgazdasági ágazatnak az 

állattenyésztési eljárások fejlesztése 

érdekében tett erőfeszítéseit nem áshatják 

alá meg a légszennyező anyagok 

kibocsátásának csökkentésével 

kapcsolatos kötelezettségek.  A 

levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak egyensúlyba kell hozniuk 

az állattenyésztés politikai és társadalmi 

szempontból kívánatos formáit és a 

szennyezéscsökkentést. 

Or. en 
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Módosítás  105 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A fő szennyezőforrásokból származó 

légköri NH3- és PM2,5-kibocsátások 

csökkentése érdekében a 

levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak magukban kell foglalniuk a 

mezőgazdasági ágazatban alkalmazandó 

intézkedéseket is. A tagállamok részére 

biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 

különleges nemzeti adottságok esetén az 

ezen irányelvben meghatározottaktól 

eltérő, de azonos szintű környezeti 

teljesítménnyel járó intézkedéseket 

hajtsanak végre. 

(13) A fő szennyezőforrásokból származó 

légköri kibocsátások csökkentése 

érdekében a levegőszennyezés-csökkentő 

nemzeti programoknak magukban kell 

foglalniuk a mezőgazdasági ágazatban 

alkalmazandó intézkedéseket is, az 

állatjólét veszélyeztetése nélkül. A 

tagállamok részére biztosítani kell annak 

lehetőségét, hogy különleges nemzeti 

adottságok esetén az ezen irányelvben 

meghatározottaktól eltérő, de azonos szintű 

környezeti teljesítménnyel járó 

intézkedéseket hajtsanak végre. 

Or. fr 

 

Módosítás  106 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A fő szennyezőforrásokból származó 

légköri NH3- és PM2,5-kibocsátások 

csökkentése érdekében a 

levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak magukban kell foglalniuk 

a mezőgazdasági ágazatban alkalmazandó 

intézkedéseket is. A tagállamok részére 

biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 

különleges nemzeti adottságok esetén az 

ezen irányelvben meghatározottaktól 

eltérő, de azonos szintű környezeti 

teljesítménnyel járó intézkedéseket 

hajtsanak végre. 

(13) A fő szennyezőforrásokból származó 

légköri NH3-, CH4 és PM2,5-

kibocsátások csökkentése érdekében a 

levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak magukban kell foglalniuk 

a mezőgazdasági ágazatban alkalmazandó 

intézkedéseket is. A tagállamok részére 

biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 

különleges nemzeti adottságok esetén az 

ezen irányelvben meghatározottaktól 

eltérő, de azonos szintű környezeti 

teljesítménnyel járó intézkedéseket 

hajtsanak végre. 
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Or. en 

Indokolás 

A metán és más szennyezőanyagok okozta talajközeli ózon csökkentése érdekében elő kell 

mozdítani a metáncsökkentést célzó nemzeti szintű intézkedéseket. Több ilyen intézkedés az 

uniós vidékfejlesztési programok pénzügyi támogatásával kidolgozható, sőt egyes 

intézkedések költségvonzat nélkül is végrehajthatók (például a biogázrendszerek a 

villamosenergia értékesítése révén kiegészítő bevételi forrást jelentenek). 

 

Módosítás  107 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A fő szennyezőforrásokból származó 

légköri NH3- és PM2,5-kibocsátások 

csökkentése érdekében a 

levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak magukban kell foglalniuk a 

mezőgazdasági ágazatban alkalmazandó 

intézkedéseket is. A tagállamok részére 

biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 

különleges nemzeti adottságok esetén az 

ezen irányelvben meghatározottaktól 

eltérő, de azonos szintű környezeti 

teljesítménnyel járó intézkedéseket 

hajtsanak végre. 

(13) A fő szennyezőforrásokból származó 

légköri NH3-, CH4 és PM2,5-kibocsátások 

csökkentése érdekében a 

levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak magukban kell foglalniuk a 

mezőgazdasági ágazatban alkalmazandó 

intézkedéseket is. A tagállamok részére 

biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 

különleges nemzeti adottságok esetén az 

ezen irányelvben meghatározottaktól 

eltérő, de azonos szintű környezeti 

teljesítménnyel járó intézkedéseket 

hajtsanak végre. 

Or. en 

 

Módosítás  108 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 



 

PE554.952v01-00 50/99 AM\1058775HU.doc 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) A fő szennyezőforrásokból származó 

kibocsátások csökkentése érdekében a 

levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programoknak az összes érintett ágazatra 

– például a mezőgazdaságra, az iparra, a 

közúti szállításra, a nem közúti mozgó 

gépekre, a belvízi és belföldi hajózásra, a 

háztartási fűtésre és az oldószerekre – 

alkalmazandó intézkedéseket kell 

magukban foglalniuk. A tagállamok 

részére biztosítani kell annak lehetőségét, 

hogy különleges nemzeti adottságok 

esetén az ezen irányelvben 

meghatározottaktól eltérő, de azonos 

szintű környezeti teljesítménnyel járó 

intézkedéseket hajtsanak végre. 

Or. en 

 

Módosítás  109 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) Ezen irányelv tagállami átültetése 

során el kell kerülni a vizek 

mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 

szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK 

tanácsi irányelv révén történő kettős 

szabályozást.  A 91/676/EGK irányelv már 

rendkívül átfogóan és részletesen 

szabályozza a műtrágyák 

hatékonyságának növelését, a műtrágyák 

tárolását és alkalmazását, és ezzel a levegő 

minőségét közvetett módon pozitívan 

befolyásoló nitrogén eltávozásának 

elkerülését. 

Or. de 
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Indokolás 

A nitrátokról szóló irányelv már messzemenően szabályozza a nitrogénveszteségek 

elkerülését. A kettős szabályozás elkerülése érdekében ezt a nemzeti kibocsátási 

határértékekről szóló irányelvben figyelembe kell venni. 

 

Módosítás  110 

Ulrike Müller 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) Ezen irányelv tagállami átültetése 

során el kell kerülni a vizek 

mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 

szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK 

tanácsi irányelv révén történő kettős 

szabályozást.  A 91/676/EGK irányelv már 

rendkívül átfogóan és részletesen 

szabályozza a műtrágyák 

hatékonyságának növelését, a műtrágyák 

tárolását és alkalmazását, és ezzel a levegő 

minőségét közvetett módon pozitívan 

befolyásoló nitrogén eltávozásának 

elkerülését. 

Or. de 

Indokolás 

Ugyan a nitrátokról szóló irányelv már messzemenően szabályozza a nitrogénveszteségek 

elkerülését, ezt a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelvre irányuló javaslatban a 

Bizottság figyelmen kívül hagyja, és új cselekvési tervek kidolgozásáról rendelkezik. A 

bürokrácia csökkentése érdekében el kell kerülni a kettős szabályozást. 

Módosítás  111 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 b preambulumbekezdés (új) 
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HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13b) A levegőszennyezés-csökkentő 

nemzeti programok nem írhatnak elő 

olyan intézkedést az ipari ágazat számára, 

amely túlmutat a 2010/75/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelvben1a 

meghatározott elérhető legjobb 

technikákon. 

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2010. november 24-i 2010/75/EU 

irányelve az ipari kibocsátásokról (a 

környezetszennyezés integrált megelőzése 

és csökkentése) (HL L 334., 2010.17.17.). 

Or. de 

Indokolás 

Az ipar nem kényszeríthető arra, hogy az ipari kibocsátásokról szóló irányelvben 

meghatározott elérhető legjobb technikákat meghaladó intézkedést hozzon a kibocsátások 

csökkentésére. Ez különösen igaz azokra az intézkedésekre, amelyeket nem lehet 

költséghatékonyan megvalósítani. 

 

Módosítás  112 

Seb Dance, Paul Brannen, Nicola Caputo, Jo Leinen, Jytte Guteland, Pavel Poc, 

Guillaume Balas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) A levegőminőség javítása 

érdekében, különösen a városi 

területeken, a levegőszennyezés-csökkentő 

nemzeti programoknak intézkedéseket kell 

tartalmazniuk a nitrogén-oxidok és a 

szálló por városi területeken történő 

kibocsátásának csökkentésére. 

Or. en 
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Indokolás 

Az uniós szintű műszaki megoldások (például az európai kibocsátási normák) bevezetésén 

kívül a tagállamoknak olyan nem műszaki jellegű intézkedéseket kell kidolgozniuk, 

elfogadniuk és végrehajtaniuk, amelyek jelentősen csökkenthetik a járművekből származó 

levegőszennyezést és javíthatják az emberi egészséget és a környezetet. 

 

Módosítás  113 

Ulrike Müller 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Annak érdekében, hogy a tagállamok 

megfelelő információkon alapuló 

levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programokat dolgozhassanak ki, és azokat 

optimális módon aktualizálhassák, minden 

lehetséges szinten konzultációt kell 

folytatniuk a nyilvánossággal és az 

illetékes hatóságokkal a programokról és 

azok frissítéséről, még a szakpolitikákról 

és intézkedésekről szóló döntés 

meghozatala előtt. A tagállamoknak az 

uniós és nemzetközi jogi szabályozás 

követelményeivel összhangban, ideértve az 

országhatáron átterjedő környezeti hatások 

vizsgálatáról szóló 1991. évi espoo-i 

egyezményt és annak a stratégiai 

környezeti vizsgálatról szóló, a Tanács 

által jóváhagyott jegyzőkönyvét24 (Kijev, 

2003), határokon átnyúló konzultációkat 

kell folytatniuk olyan esetekben, amikor 

programjaik végrehajtása hatással lehet egy 

másik ország levegőminőségére. 

(15) Annak érdekében, hogy a tagállamok 

megfelelő információkon, valamint 

megismételhető méréseken és 

eredményeken alapuló levegőszennyezés-

csökkentő nemzeti programokat 

dolgozhassanak ki, és azokat optimális 

módon aktualizálhassák, minden lehetséges 

szinten konzultációt kell folytatniuk a 

nyilvánossággal és az illetékes 

hatóságokkal a programokról és azok 

frissítéséről, még a szakpolitikákról és 

intézkedésekről szóló döntés meghozatala 

előtt. A tagállamoknak az uniós és 

nemzetközi jogi szabályozás 

követelményeivel összhangban, ideértve az 

országhatáron átterjedő környezeti hatások 

vizsgálatáról szóló 1991. évi espoo-i 

egyezményt és annak a stratégiai 

környezeti vizsgálatról szóló, a Tanács 

által jóváhagyott jegyzőkönyvét (Kijev, 

2003), határokon átnyúló konzultációkat 

kell folytatniuk olyan esetekben, amikor 

programjaik végrehajtása hatással lehet egy 

másik ország levegőminőségére. 

__________________ __________________ 

24A Tanács 2008. október 20-i 

2008/871/EK határozata az országhatáron 

átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról 

szóló, 1991-ben aláírt espoo-i ENSZ–EGB-

egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai 

24A Tanács 2008. október 20-i 

2008/871/EK határozata az országhatáron 

átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról 

szóló, 1991-ben aláírt espoo-i ENSZ–EGB-

egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai 
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környezeti vizsgálatról szóló 

jegyzőkönyvnek az Európai Közösség 

nevében történő jóváhagyásáról (HL L 

308., 2008.11.19., 33. o.) 

környezeti vizsgálatról szóló 

jegyzőkönyvnek az Európai Közösség 

nevében történő jóváhagyásáról (HL L 

308., 2008.11.19., 33. o.) 

Or. de 

 

Módosítás  114 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Annak érdekében, hogy a tagállamok 

megfelelő információkon alapuló 

levegőszennyezés-csökkentő nemzeti 

programokat dolgozhassanak ki, és azokat 

optimális módon aktualizálhassák, minden 

lehetséges szinten konzultációt kell 

folytatniuk a nyilvánossággal és az 

illetékes hatóságokkal a programokról és 

azok frissítéséről, még a szakpolitikákról 

és intézkedésekről szóló döntés 

meghozatala előtt. A tagállamoknak az 

uniós és nemzetközi jogi szabályozás 

követelményeivel összhangban, ideértve az 

országhatáron átterjedő környezeti hatások 

vizsgálatáról szóló 1991. évi espoo-i 

egyezményt és annak a stratégiai 

környezeti vizsgálatról szóló, a Tanács 

által jóváhagyott jegyzőkönyvét (Kijev, 

2003), határokon átnyúló konzultációkat 

kell folytatniuk olyan esetekben, amikor 

programjaik végrehajtása hatással lehet egy 

másik ország levegőminőségére. 

(15) Annak érdekében, hogy a tagállamok 

megfelelő információkon és tudományos 

eredményeken alapuló levegőszennyezés-

csökkentő nemzeti programokat 

dolgozhassanak ki, és azokat optimális 

módon aktualizálhassák, minden lehetséges 

szinten konzultációt kell folytatniuk a 

nyilvánossággal és az illetékes 

hatóságokkal a programokról és azok 

frissítéséről, még a szakpolitikákról és 

intézkedésekről szóló döntés meghozatala 

előtt. A tagállamoknak az uniós és 

nemzetközi jogi szabályozás 

követelményeivel összhangban, ideértve az 

országhatáron átterjedő környezeti hatások 

vizsgálatáról szóló 1991. évi espoo-i 

egyezményt és annak a stratégiai 

környezeti vizsgálatról szóló, a Tanács 

által jóváhagyott jegyzőkönyvét (Kijev, 

2003), határokon átnyúló konzultációkat 

kell folytatniuk olyan esetekben, amikor 

programjaik végrehajtása hatással lehet egy 

másik ország levegőminőségére. 

__________________ __________________ 

24A Tanács 2008. október 20-i 

2008/871/EK határozata az országhatáron 

átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról 

szóló, 1991-ben aláírt espoo-i ENSZ–EGB-

egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai 

környezeti vizsgálatról szóló 

24A Tanács 2008. október 20-i 

2008/871/EK határozata az országhatáron 

átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról 

szóló, 1991-ben aláírt espoo-i ENSZ–EGB-

egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai 

környezeti vizsgálatról szóló 
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jegyzőkönyvnek az Európai Közösség 

nevében történő jóváhagyásáról (HL L 

308., 2008.11.19., 33. o.) 

jegyzőkönyvnek az Európai Közösség 

nevében történő jóváhagyásáról (HL L 

308., 2008.11.19., 33. o.) 

Or. de 

 

Módosítás  115 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) Jelen irányelv hatékony 

alkalmazásának és végrehajtásának 

biztosítása, valamint az emberi egészség és 

a jólét követelményeinek megfelelő 

környezetben való élet jogának 

védelméhez való hozzájárulás érdekében a 

környezeti ügyekben az információhoz 

való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 

döntéshozatalban történő részvételéről és 

az igazságszolgáltatáshoz való jog 

biztosításáról szóló Aarhusi 

Egyezménnyel és a Bíróság 

joggyakorlatával összhangban széleskörű 

hozzáférést kell biztosítani az 

igazságszolgáltatáshoz a nyilvánosság 

számára. 

Or. en 

 

Módosítás  116 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Pavel Poc 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15b) A jelen irányelv, valamint a 

célkitűzéseinek elérésének érdekében 
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elfogadott intézkedések hatékonyságának 

biztosításához környezetvédelmi 

ellenőrzésekre és piacfelügyeletre van 

szükség. 

Or. en 

Indokolás 

Az a tény, hogy a dízeljárművekre vonatkozó európai kibocsátási normák nem tudták 

megvalósítani a várt NOx-csökkentést, rámutatott arra, hogy a műszaki intézkedések a valós 

működési feltételek között nem mindig hatékonyak. Ez a módosítás azt biztosítaná, hogy a 

tagállamok azonosítsák a hasonló problémákat, és hozzanak kiigazító intézkedéseket a 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása érdekében. Ezenkívül 

nyomást gyakorolna a gyártókra annak biztosítására, hogy a járművek és a berendezések 

valós működési körülmények között is jól teljesítsenek. 

 

Módosítás  117 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15c) Az uniós levegőminőségi politika, 

valamint éghajlati és energiapolitika 

közötti szinergiák felmérése során a 

Bizottságnak figyelembe kell vennie az 

Európai Parlament által az Unió 

levegőminőségi politikája, valamint 

éghajlat- és energiapolitikája közötti 

kölcsönhatásokról készített kiegészítő 

hatásvizsgálatot is. 

Or. en 

 

Módosítás  118 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A tagállamoknak 

emissziókatasztereket, előrejelzéseket és 

tájékoztató kataszterjelentéseket kell 

készíteniük és küldeniük valamennyi, ezen 

irányelv hatálya alá eső levegőszennyező 

anyag tekintetében, lehetővé téve ezzel, 

hogy az Unió teljesítse az LRTAP 

Egyezmény és annak jegyzőkönyvei 

szerinti jelentéstételi kötelezettségét. 

(16) A tagállamoknak 

emissziókatasztereket, előrejelzéseket és 

tájékoztató kataszterjelentéseket kell 

készíteniük és küldeniük valamennyi, ezen 

irányelv hatálya alá eső levegőszennyező 

anyag tekintetében, ezt követően 

mindenképpen lehetővé téve, hogy az 

Unió teljesítse az LRTAP Egyezmény és 

annak jegyzőkönyvei szerinti jelentéstételi 

kötelezettségét. 

Or. en 

Indokolás 

Az elkészített emissziókatasztereknek, előrejelzéseknek és kataszterjelentéseknek feltétlenül 

lehetővé kell tenniük, hogy az Unió teljesítse az LRTAP Egyezmény és annak jegyzőkönyvei 

szerinti jelentéstételi kötelezettségeit. 

 

Módosítás  119 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20a) Jelen irányelv hatékony 

alkalmazásának és végrehajtásának 

biztosítása, valamint az emberi egészség és 

a jólét követelményeinek megfelelő 

környezetben való élet jogának 

védelméhez való hozzájárulás érdekében a 

környezeti ügyekben az információhoz 

való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 

döntéshozatalban történő részvételéről és 

az igazságszolgáltatáshoz való jog 

biztosításáról szóló Aarhusi 

Egyezménnyel és az Európai Bíróság 

joggyakorlatával összhangban széleskörű 

hozzáférést kell biztosítani az 

igazságszolgáltatáshoz a nyilvánosság 
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számára. 

Or. en 

 

Módosítás  120 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A műszaki haladás figyelembevétele 

érdekében a Bizottságnak felhatalmazást 

kell kapnia arra, hogy az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el az I. mellékletben 

meghatározott jelentéstételi 

iránymutatások, valamint a III. melléklet 

1. része, a IV. melléklet és az V. melléklet 

módosítására a műszaki haladás 

eredményeihez való hozzáigazítás céljából. 

Különösen fontos, hogy előkészítő 

munkája során a Bizottság megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között 

szakértői szinten is. A Bizottságnak a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítése és kidolgozása során 

biztosítania kell az Európai Parlament és a 

Tanács részére a releváns dokumentumok 

egyidejű, kellő időben történő és 

megfelelő átadását. 

(21) Az I. mellékletben meghatározott 

jelentéstételi iránymutatásoknak, valamint 

a III. melléklet 1. része, a IV. melléklet és 

az V. mellékletnek a műszaki haladás 

eredményeihez való hozzáigazítás céljából 

történő módosításával kapcsolatos jogi 

aktusokat be kell nyújtani az Európai 

Parlament és a Tanács részére.  

Or. fr 

Módosítás  121 

Ulrike Müller 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A műszaki haladás figyelembevétele (21) A műszaki haladás figyelembevétele 



 

AM\1058775HU.doc 59/99 PE554.952v01-00 

 HU 

érdekében a Bizottságnak felhatalmazást 

kell kapnia arra, hogy az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el az I. mellékletben 

meghatározott jelentéstételi 

iránymutatások, valamint a III. melléklet 1. 

része, a IV. melléklet és az V. melléklet 

módosítására a műszaki haladás 

eredményeihez való hozzáigazítás céljából. 

Különösen fontos, hogy előkészítő 

munkája során a Bizottság megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között 

szakértői szinten is. A Bizottságnak a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítése és kidolgozása során 

biztosítania kell az Európai Parlament és a 

Tanács részére a releváns dokumentumok 

egyidejű, kellő időben történő és megfelelő 

átadását. 

érdekében a Bizottságnak felhatalmazást 

kell kapnia arra, hogy az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el az I. mellékletben 

meghatározott jelentéstételi 

iránymutatások, valamint a III. melléklet 1. 

része, a IV. melléklet és az V. melléklet 

módosítására a műszaki haladás 

eredményeihez való hozzáigazítás céljából. 

Különösen fontos, hogy a Bizottság 

előkészítő munkája során – többek között 

szakértői szinten is – megfelelő 

konzultációkat folytasson az érintett 

érdekcsoportokkal. A Bizottságnak a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítése és kidolgozása során 

biztosítania kell az Európai Parlament és a 

Tanács részére a releváns dokumentumok 

egyidejű, kellő időben történő és megfelelő 

átadását. 

Or. de 

 

Módosítás  122 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Ezen irányelv egységes végrehajtási 

feltételeinek biztosítása érdekében 

végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 

Bizottságra. Ezeket a hatásköröket a 

182/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek megfelelően kell 

gyakorolni27. 

törölve 

__________________  

27Az Európai Parlament és a Tanács 

2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete 

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

 



 

PE554.952v01-00 60/99 AM\1058775HU.doc 

HU 

és általános elveinek megállapításáról 

(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.) 

Or. fr 

 

Módosítás  123 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22a) Ezen irányelv rendelkezései 

értelmében a tagállamoknak meg kell 

felelniük az irányelv II. mellékletében 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeknek. A tagállamokra kell 

bízni ugyanakkor annak eldöntését, hogy 

e kötelezettségeket hogyan tudják a lehető 

legköltséghatékonyabb módon teljesíteni. 

Az irányelv III. mellékletében 

meghatározott intézkedések ezért 

iránymutatásként szolgálnak. 

Or. de 

 

Módosítás  124 

Aldo Patriciello 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) A tagállamoknak meg kell 

állapítaniuk az ezen irányelv alapján 

elfogadott nemzeti rendelkezések 

megsértése esetén kiszabandó szankciókra 

vonatkozó szabályokat, és biztosítaniuk 

kell azok alkalmazását. A szankcióknak 

hatékonyaknak, arányosaknak és 

visszatartó erejűeknek kell lenniük. 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.) 
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Or. it 

 

Módosítás  125 

Ivan Jakovčić 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (26a) Felszólítja a tagjelölt és a 

potenciális tagjelölt országokat, hogy a 

lehetőségekhez mérten igazítsák a nemzeti 

szabályozásukat ezen irányelvhez. 

Or. en 

 

Módosítás  126 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv a savasodást és az 

eutrofizációt okozó szennyezőanyagok, az 

ózon előanyagai, az elsődleges szálló por, a 

másodlagos szálló por előanyagai, valamint 

egyéb levegőszennyező anyagok légköri 

kibocsátásának határértékeit határozza meg 

a tagállamok számára, továbbá előírja 

nemzeti levegőszennyeződés-csökkentő 

programok kidolgozását, elfogadását és 

végrehajtását, valamint rendelkezik a 

szennyező kibocsátásoknak és azok 

hatásainak nyomon követéséről és 

jelentéséről. 

Ezen irányelv a savasodást és az 

eutrofizációt okozó szennyezőanyagok, az 

ózon bizonyos előanyagai, az elsődleges 

szálló por, a másodlagos szálló por 

előanyagai, valamint egyéb 

levegőszennyező anyagok légköri 

kibocsátásának határértékeit határozza meg 

a tagállamok számára, továbbá előírja 

nemzeti levegőszennyeződés-csökkentő 

programok kidolgozását, elfogadását és 

végrehajtását, valamint rendelkezik a 

szennyező kibocsátásoknak és azok 

hatásainak nyomon követéséről és 

jelentéséről. 

Or. en 
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Indokolás 

E javaslatnak, illetve a jelenleg hatályos 2003/35/EK irányelvnek nem kell kitérnie az ózon 

minden előanyagára. A metánt nem kell ide sorolni.  

 

Módosítás  127 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano, Younous Omarjee 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ezen irányelv célja, hogy csökkentse a 

savasodást és az eutrofizációt okozó 

szennyezőanyagok, az ózon előanyagai, az 

elsődleges szálló por, a másodlagos szálló 

por előanyagai, valamint egyéb 

levegőszennyező anyagok légköri 

kibocsátását, hozzájárulva ezzel az 

alábbiakhoz: 

 a) az Unió arra irányuló hosszú távú 

célkitűzése, hogy olyan szintű 

levegőminőséget érjen el, amely az emberi 

egészségre és a környezetre nézve nem 

jelent számottevő ártalmat és kockázatot, 

az Egészségügyi Világszervezet 

iránymutatásaival összhangban; 

 b) a biológiai sokféleséggel és az 

ökoszisztémával kapcsolatos uniós 

célkitűzések elérése a savasító és 

eutrofizáló anyagok, illetve egyéb 

szennyezőanyagok – köztük a talajközeli 

ózon – leülepedési szintjének a kritikus 

terhelés és szint alá történő csökkentése 

révén;  

 c) az uniós jogszabályokban előírt 

levegőminőségi célkitűzések elérése; 

 d) az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítése a rövid távú éghajlat-

befolyásolók kibocsátásának csökkentésé 

révén; 

 e) a levegőminőség globális szintű 
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javítása. 

Or. en 

 

Módosítás  128 

Kateřina Konečná 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv az I. mellékletben említett 

szennyezőanyagok azon kibocsátásaira 

alkalmazandó, amelyek forrásai a 

tagállamok területén, kizárólagos 

gazdasági övezeteiben és 

környezetszennyezés-ellenőrzési 

térségeiben találhatók. 

Ezen irányelv az I. mellékletben említett 

szennyezőanyagok azon kibocsátásaira 

alkalmazandó, amelyek emberi eredetű 

forrásai a tagállamok területén, kizárólagos 

gazdasági övezeteiben és 

környezetszennyezés-ellenőrzési 

térségeiben találhatók. 

Or. en 

Indokolás 

Az irányelv hatályát pontosan kell meghatározni, és annak összhangban kell állnia a többi 

cikkel, így a 4. cikkel is. 

 

Módosítás  129 

Nils Torvalds 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv az I. mellékletben említett 

szennyezőanyagok azon kibocsátásaira 

alkalmazandó, amelyek forrásai a 

tagállamok területén, kizárólagos 

gazdasági övezeteiben és 

környezetszennyezés-ellenőrzési 

térségeiben találhatók. 

Ezen irányelv az I. mellékletben említett 

szennyezőanyagok azon kibocsátásaira 

alkalmazandó, amelyek emberi eredetű 

forrásai a tagállamok területén, kizárólagos 

gazdasági övezeteiben és 

környezetszennyezés-ellenőrzési 

térségeiben találhatók. 
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Or. en 

Indokolás 

Az irányelv hatályát pontosan kell meghatározni, és annak összhangban kell állnia a többi 

cikkel, így a 4. cikkel is. 

 

Módosítás  130 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. „az ózon előanyagai”: nitrogén-oxidok, a 

metántól eltérő illékony szerves 

vegyületek, a metán és a szén-monoxid; 

2. „az ózon előanyagai”: nitrogén-oxidok 

és a metántól eltérő illékony szerves 

vegyületek; 

Or. de 

Indokolás 

A nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelvben nem szabad szerepelnie 

kibocsátáscsökkentési célkitűzésnek a metánra vonatkozóan. Emiatt törölni kell a bekezdésből 

a metánt, valamint az irányelvjavaslatban nem szereplő szén-monoxidot. 

 

Módosítás  131 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. „az ózon előanyagai”: nitrogén-oxidok, a 

metántól eltérő illékony szerves 

vegyületek, a metán és a szén-monoxid; 

2. „az ózon előanyagai”: nitrogén-oxidok, a 

metántól eltérő illékony szerves vegyületek 

és a szén-monoxid; 

Or. en 
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Indokolás 

A metánkibocsátás-csökkentési kötelezettségeknek a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló 

irányelvbe történő beépítése korlátozza az erőfeszítés-megosztási határozat (a 406/2009/EK 

határozat) révén az üvegházhatású gázok csökkentésére biztosított rugalmasságot, valamint 

túlszabályozáshoz vezet, tekintettel arra, hogy a metán üvegházhatású ház, amelynek 

kibocsátására az uniós éghajlat-változási és energiaügyi csomag keretében már vonatkozik a 

406/2009/EK határozat. A metánkibocsátás további csökkentésére irányuló intézkedések 

ezenkívül hatással lennének az állatjólétre. 

 

Módosítás  132 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. „az ózon előanyagai”: nitrogén-oxidok, a 

metántól eltérő illékony szerves 

vegyületek, a metán és a szén-monoxid; 

2. „az ózon előanyagai”: nitrogén-oxidok, a 

metántól eltérő illékony szerves vegyületek 

és a szén-monoxid; 

Or. pl 

 

Módosítás  133 

Aldo Patriciello 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. „a metántól eltérő illékony szerves 

vegyületek” (NMVOC): emberi 

tevékenységből származó minden olyan 

szerves vegyület a metán kivételével, 

amely napfény hatására a nitrogén-

oxidokkal történő reakciója során 

fotokémiai oxidánsokat képes előállítani; 

5. „a metántól eltérő illékony szerves 

vegyületek” (NMVOC): – eltérő 

rendelkezések hiányában – emberi 

tevékenységből származó minden olyan 

szerves vegyület a metán kivételével, 

amely napfény hatására a nitrogén-

oxidokkal történő reakciója során 

fotokémiai oxidánsokat képes előállítani; 

Or. it 
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Módosítás  134 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. „nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettség”: valamely anyag 

tekintetében a kibocsátás csökkentésére tett 

vállalás a bázisévben (2005) keletkezett 

összes kibocsátás és a tárgyévben 

keletkezett összes kibocsátás százalékos 

arányával kifejezett mértékben, amely 

mértéket a tagállam nem lépheti túl; 

7. „nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettség”: valamely anyag 

tekintetében a kibocsátás csökkentésére tett 

vállalás a bázisévben (2005) keletkezett 

összes kibocsátás és a tárgyévben 

keletkezett összes kibocsátás százalékos 

arányával kifejezett mértékben, amelynek 

elérésére a tagállamnak törekednie kell; 

Or. fr 

 

Módosítás  135 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. „nemzetközi tengeri közlekedés”: 

bármilyen lobogó alatt közlekedő, 

halászhajóktól eltérő vízi közlekedési 

eszközök tengeri és parti vizeket érintő, 

egyik országból induló és egy másik 

országba vezető útjainak összessége; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  136 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 12a. „levegőszennyezési forrásokon 

alapuló uniós szakpolitikák”: azok az 

irányelvek, illetve rendeletek, amelyeknek 

a bennük meghatározott kötelezettségektől 

függetlenül az a céljuk, hogy akár 

részlegesen is csökkentsék a kén-dioxid 

(SO2), a nitrogén-oxidok (NOx), a 

metántól eltérő illékony szerves vegyületek 

(NMVOC), az ammónia (NH3) és a szálló 

por (PM2,5) kibocsátását a forrásuknál 

hozott kibocsátáscsökkentési 

intézkedésekkel, beleértve legalább, de 

nem kizárólag a következők révén elért 

kibocsátáscsökkentést: 

 – 94/63/EGK rendelet; 

 – 97/68/EGK rendelet; 

 – 98/70/EGK rendelet; 

 – 1999/32/EGK rendelet; 

 – 2009/126/EGK rendelet; 

 – 2004/42/EGK rendelet; 

 – 2007/46/EK rendelet, amely kitér a 

15/2007/EK irányelvre, a 79/2009/EK 

irányelvre, az 595/2009/EK irányelvre és a 

661/2009/EK irányelvre; 

 – 2010/75/EGK rendelet; 

 – 167/2013/EU irányelv; 

 – 168/2013/EU irányelv; 

 – 2014/94/EGK rendelet; 

Or. en 

Indokolás 

Az új Bizottság jobb szabályozásra irányuló ambícióival összefüggésben az irányelv kiegészül 

a „levegőszennyezési forrásokon alapuló uniós szakpolitikákkal”. Az átfedések elkerülése, a 

szinergia erősítése és egyes tagállamok sikerének vagy kudarcának megértése érdekében a 

levegőminőségi politikának ezentúl figyelembe kell vennie és értékelnie kell a 

levegőszennyezési forrásokon alapuló uniós szakpolitikákat. 
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Módosítás  137 

Kateřina Konečná 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 12a. „elérhető legjobb technikák”: a 

tevékenységek fejlődésében és működési 

módszereikben az a leghatékonyabb és 

legelőrehaladottabb szint, amely jelzi 

egyes technikák gyakorlati alkalmasságát 

arra, hogy alapját képezzék azoknak a 

kibocsátási határértékeknek és más, az 

engedélyben foglalt feltételeknek, 

melyeket a kibocsátások és a környezet 

egészére gyakorolt hatás megelőzésére 

vagy, ahol az nem lehetséges, ezek 

csökkentésére állapítanak meg: 

 a) „technikák” magukba foglalják az 

alkalmazott technológiákat és a 

berendezés tervezésének, megépítésének, 

karbantartásának, üzemeltetésének és 

lebontásának módját; 

 b) „elérhető technikák”: azok a 

technikák, amelyeket olyan mértékben 

fejlesztettek ki, hogy azok alkalmazhatók 

legyenek a vonatkozó ipari ágazatban 

elfogadható műszaki és gazdasági 

feltételek mellett, figyelembe véve a 

költségeket és előnyöket, függetlenül attól, 

hogy a kérdéses tagállamban az adott 

technikákat alkalmazzák, illetve 

előállítják vagy sem, amennyiben azok az 

üzemeltető számára ésszerűen 

hozzáférhetők; 

 c) „legjobb”: a leghatékonyabb a 

környezet mint egész védelmének magas 

általános szintjének elérésében; 

Or. en 
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Módosítás  138 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 12a. „érintett nyilvánosságˮ: a 

légszennyező anyagok légkörbe való 

kibocsátásában érintett vagy valószínűleg 

érintett, illetve abban érdekelt 

nyilvánosság; e fogalommeghatározás 

alkalmazásában érdekeltnek tekintendők 

a környezetvédelmet előmozdító nem 

kormányzati szervezetek, a 

fogyasztóvédelmi szervezetek, az érzékeny 

népességcsoportok érdekeit képviselő 

szervezetek és a nemzeti jog szerinti 

követelményeknek megfelelő egyéb 

egészségügyi szervek. 

Or. en 

Indokolás 

Lásd az igazságszolgáltatáshoz való jogról szóló 12. cikket. E fogalommeghatározásra azért 

van szükség, hogy az Aarhusi Egyezménnyel és az EU Bíróságának ítélkezési gyakorlatával 

összhangban a tagállamok biztosítsák az igazságszolgáltatáshoz való széles körű jogot. 

 

Módosítás  139 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 
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ammónia (NH3), a szálló por (PM2,5) és a 

metán (CH4) emberi eredetű éves 

kibocsátását. 

ammónia (NH3) és a szálló por (PM2,5) 

emberi eredetű éves kibocsátását, valamint 

a II. mellékletben szereplő indikatív 

kibocsátáscsökkentési célokkal 

összhangban meg kell tenniük minden 

szükséges, de aránytalanul magas 

költségekkel nem járó intézkedést annak 

biztosítására, hogy 2030-ig korlátozzák a 

kén-dioxid (SO2), a nitrogén-oxidok 

(NOx), a metántól eltérő illékony szerves 

vegyületek (NMVOC), az ammónia (NH3) 

és a szálló por (PM2,5) emberi eredetű 

kibocsátásait; 

Or. en 

Indokolás 

A metánkibocsátás-csökkentési kötelezettségeknek a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló 

irányelvbe történő beépítése korlátozza az erőfeszítés-megosztási határozat (a 406/2009/EK 

határozat) révén az üvegházhatású gázok csökkentésére biztosított rugalmasságot, valamint 

túlszabályozáshoz vezet. Emellett nagyfokú bizonytalanság övezi egyes ágazatok és 

tevékenységek szennyezőanyag-kibocsátásainak előrejelzését.  Ezért a csökkentési potenciált 

nem lehet a kellő pontossággal meghatározni. A megadott értékek ezenkívül túlságosan nagy 

terhet rónak a mezőgazdasági ágazatra. 

 

Módosítás  140 

Andrzej Grzyb 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3), a szálló por (PM2,5) és a 

metán (CH4) emberi eredetű éves 

kibocsátását. 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól 2029-ig alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOX), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3) és a szálló por (PM2,5) 

emberi eredetű éves kibocsátását. 
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Or. en 

 

Módosítás  141 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3), a szálló por (PM2,5) és a 

metán (CH4) emberi eredetű éves 

kibocsátását. 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3) és a szálló por (PM2,5) 

emberi eredetű éves kibocsátását, a 

metánra (CH4) vonatkozóan pedig a 

nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettség meghatározása előtt 

hatásvizsgálatot kell elvégezni. 

Or. fr 

Indokolás 

Mivel a metánra vonatkozó kibocsátáscsökkentési célkitűzés bevezetése új elem, előzetes 

környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni. 

Módosítás  142 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, 

Herbert Dorfmann 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOX), a metántól eltérő 
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illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3), a szálló por (PM2,5) és a 

metán (CH4) emberi eredetű éves 

kibocsátását. 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3) és a szálló por (PM2,5) 

emberi eredetű éves kibocsátását. 

Or. de 

Indokolás 

Az éghajlatvédelmi szabályozásban a metánra a vállaláselosztással kapcsolatos 

megállapodások és az ETS vonatkoznak. A nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelv 

felülvizsgálata során a metánnal való kiegészítés kettős szabályozáshoz vezetne, amit éppen a 

„szabályozás javítására” és a „kkv-kkal kapcsolatos célravezető szabályozásra” irányuló 

törekvésekre tekintettel kerülni kell. 

 

Módosítás  143 

Jan Huitema 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3), a szálló por (PM2,5) és a 

metán (CH4) emberi eredetű éves 

kibocsátását. 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOX), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3) és a szálló por (PM2,5) 

emberi eredetű éves kibocsátását. 

Or. en 

 

Módosítás  144 

Ulrike Müller 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3), a szálló por (PM2,5) és a 

metán (CH4) emberi eredetű éves 

kibocsátását. 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOX), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3) és a szálló por (PM2,5) 

emberi eredetű éves kibocsátását. 

Or. de 

Indokolás 

Elfogadhatatlan, hogy a Bizottság arra törekszik, hogy az éghajlat-politikával párhuzamosan 

egy nemzeti felső határérték formájában kettős szabályozást vezessen be a metánra 

vonatkozóan. A kettős szabályozás és a termelés áthelyezésének elkerülése érdekében a 

metánt ki kell vonni a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelv hatálya alól. 

 

Módosítás  145 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3), a szálló por (PM2,5) és a 

metán (CH4) emberi eredetű éves 

kibocsátását. 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3) és a szálló por (PM2,5) 

emberi eredetű éves kibocsátását. 

Or. pl 
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Módosítás  146 

Valentinas Mazuronis 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3), a szálló por (PM2,5) és a 

metán (CH4) emberi eredetű éves 

kibocsátását. 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3) és a szálló por (PM2,5) 

emberi eredetű éves kibocsátását. 

Or. lt 

Módosítás  147 

Nils Torvalds 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3), a szálló por (PM2,5) és a 

metán (CH4) emberi eredetű éves 

kibocsátását. 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOX), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3) és a szálló por (PM2,5) 

emberi eredetű éves kibocsátását. 

Or. en 

Indokolás 

A metánkibocsátás csökkentéséről már a Kiotói Jegyzőkönyv 2020-ig tartó második 

kötelezettségvállalási időszakára vonatkozó nemzetközi éghajlati kötelezettségvállalások 
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rendelkeztek, és az új szerződésről idén fognak tárgyalni Párizsban. Emellett az EU ETS 

hatálya is kiterjed a metánra, és ugyan a közvetlen kötelezettségek a szén-dioxidokra és a 

nitrogén-oxidokra vonatkoznak, meg lehet határozni újabb kötelezettségeket is. A 

metánkibocsátás csökkentésére vonatkozóan az irányelvben szereplő kötelezettségvállalások 

ezért felesleges kettős szabályozást képeznének. 

 

Módosítás  148 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas, Pavel Poc 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3), a szálló por (PM2,5) és a 

metán (CH4) emberi eredetű éves 

kibocsátását. 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól, 2025-től és 2030-tól 

alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3), a szálló por (PM2,5), a 

metán (CH4) és a higany (Hg) emberi 

eredetű éves kibocsátását. 

Or. en 

Indokolás 

A higany rendkívül mérgező fém, különösen, amikor metil-higannyá (MeHg) alakul. A metil-

higanynak való kitettség súlyosan károsítja az idegrendszert, az immunrendszert és a 

szaporodási rendszert. 

 

Módosítás  149 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3), a szálló por (PM2,5) és a 

metán (CH4) emberi eredetű éves 

kibocsátását. 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól, 2025-től és 2030-tól 

alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3), a szálló por (PM2,5), a 

metán (CH4) és a higany (Hg) emberi 

eredetű éves kibocsátását. 

Or. en 

Indokolás 

Ennek az irányelvnek a higanyra vonatkozó 2005. évi közösségi stratégia és a higany 

megfelelő kezeléséről szóló Minamata Egyezmény – amelynek a tagállamok és az Unió részes 

felei – előírásainak megfelelően hozzá kell járulnia az Unión belüli higanykibocsátás 

csökkentéséhez. 

 

Módosítás  150 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3), a szálló por (PM2,5) és a 

metán (CH4) emberi eredetű éves 

kibocsátását. 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól, 2025-től és 2030-tól 

alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3), a szálló por (PM2,5), a 

metán (CH4) és a higany (Hg) emberi 

eredetű éves kibocsátását. 

Or. en 
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Indokolás 

A Minamata Egyezmény aláíróiként az Uniónak és a tagállamoknak gondoskodniuk kellene 

arról, hogy a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelv hozzájáruljon az emberi 

egészséget súlyosan károsító higany kibocsátásának csökkentéséhez. Ezenkívül a 2025-ig 

teljesítendő céloknak kötelező erejűnek kell lenniük ahhoz, hogy a lehető leghamarabb fokozni 

lehessen a szennyezőanyagok csökkentésével járó egészségügyi és környezeti előnyöket.  

 

Módosítás  151 

Sirpa Pietikäinen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3), a szálló por (PM2,5) és a 

metán (CH4) emberi eredetű éves 

kibocsátását. 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól, 2025-től és 2030-tól 

alkalmazandó nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 

kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 

nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő 

illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 

ammónia (NH3), a szálló por (PM2,5), a 

metán (CH4) és a higany (Hg) emberi 

eredetű éves kibocsátását. 

Or. en 

 

Módosítás  152 

Aldo Patriciello 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 

2020-tól és 2030-tól alkalmazandó 

nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségekkel összhangban a 

tagállamoknak korlátozniuk kell legalább 

a kén-dioxid (SO2), a nitrogén-oxidok 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.) 
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(NOx), a metántól eltérő illékony szerves 

vegyületek (NMVOC), az ammónia 

(NH3), a szálló por (PM2,5) és a metán 

(CH4) emberi eredetű éves kibocsátását. 

Or. it 

 

Módosítás  153 

Andrzej Grzyb 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A 2030 utáni évekre vonatkozó 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségek 

indikatív jellegűek. 

Or. en 

Indokolás 

The inclusion of methane reduction commitments in the NEC directive should not be 

introduced, as it would go beyond present international commitments. This can cause 

overregulation, taking into account that methane is a greenhouse gas of which emissions are 

already covered by Decision 406/2009/EC in the framework of European climate and energy 

policy. Therefore, the emission reduction commitments for any year from 2030 should be 

indicative. There is great uncertainty in the pollutant emission forecasts of certain sectors and 

activities. Therefore, the reduction potential may not be determined with proper accuracy. 

Also, the indicated values place too high burden on the agricultural sector. 

 

Módosítás  154 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok meghoznak minden 

ahhoz szükséges intézkedést, hogy 2020-ig 

korlátozzák a CH4 emberi eredetű 
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kibocsátásait.  Az említett kibocsátások 

szintjei egy lineáris csökkenési görbe 

mentén kerülnek meghatározásra a 2005-

ös kibocsátási szintek és a 2025-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

Or. en 

 

Módosítás  155 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) 2020 után a SO2, NOx, VOC és NH3 

nemzeti kibocsátásai nem haladhatják 

meg a 2001/81/EK irányelvben 2010-re 

meghatározott nemzeti 

kibocsátáscsökkentési határértékeket. 

Or. en 

 

Módosítás  156 

Ulrike Müller 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A Bizottság 2016. december 31-ig az 

NH3-ra vonatkozóan 2030-ra felülvizsgált 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségeket 

tartalmazó, új javaslatot terjeszt elő a 

terhek Unión belüli megosztására, azzal a 

céllal, hogy 2030-ra összesen 18%-kal 

csökkenjen az uniós 

ammóniakibocsátások szintje. E 

tehermegosztást létrehozó 

mechanizmusnak meg kell felelnie a 

költséghatékonyságra, az arányosságra és 
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a tagállamok közötti egyensúlyra 

vonatkozó feltételeknek. A Bizottság 

javaslatával biztosítja, hogy a) az uniós 

piacon egyenlő versenyfeltételek legyenek 

érvényben, b) az Unión belül 

megvalósuljon a csökkentési szintek 

további közelítése. 

Or. de 

Indokolás 

Az ammóniára vonatkozó csökkentési célokat illetően számolni kell a tagállamok által már 

meghozott intézkedésekkel.  

 

Módosítás  157 

Peter Jahr 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Annak érdekében, hogy 2030-ra az 

Európai Unió ammóniakibocsátása 

összesen 20%-kal csökkenjen, a Bizottság 

2016. december 31-ig javaslatot terjeszt 

elő a terhek tagállamok közötti 

megosztása céljából, amely felülvizsgálja 

az ammónia tekintetében 2030-ra vállalt 

nemzeti kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségeket, hogy azok megfeleljenek 

az arányossággal, költséghatékonysággal 

és egyensúllyal kapcsolatos feltételeknek.  

Or. de 

Indokolás 

Az ammóniakibocsátásra vonatkozóan az egyes tagállamok elé kitűzött csökkentési célok nagy 

szórása nem indokolt. Létre kell hozni egy méltányos tehermegosztási mechanizmust az 

Európai Unión belül, és figyelembe kell venni egyes tagállamok jelentős hozzájárulását. 

 



 

AM\1058775HU.doc 81/99 PE554.952v01-00 

 HU 

Módosítás  158 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  

 (1a) A Bizottság 2016. december 31-ig 

olyan új javaslatot terjeszt elő, amely 

2030-ra vonatkozóan felülvizsgált 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségeket 

tartalmaz az NH3 tekintetében. E 

javaslattal a Bizottság biztosítja, hogy: 

a) egyforma piaci feltételek legyenek 

érvényben az Unióban, 

b) megvalósuljon a csökkentési szintek 

Unión belüli további közelítése. 

Or. de 

Indokolás 

Figyelembe kell venni az ammóniakibocsátás csökkentésére a tagállamok által hozott korábbi 

intézkedéseket.  E célból létre kell hozni egy méltányos tehermegosztási mechanizmust az 

Unión belül, és ennek megfelelően ki kell igazítani az egyes tagállamok kibocsátáscsökkentési 

céljait. 

 

Módosítás  159 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4 

törölve 
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emberi eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

Amennyiben a megállapított görbével 

összhangban a kibocsátások korlátozása 

nem érhető el 2025-ig, a tagállamoknak 

ezt indokolniuk kell a Bizottságnak a 9. 

cikknek megfelelően benyújtott 

jelentéseikben. 

 

Or. en 

(a 2025-re vonatkozóan javasolt nemzeti kibocsátáscsökkentési kötelezettségekhez 

kapcsolódik.)  

Indokolás 

A 2025-re vonatkozó nemzeti kibocsátáscsökkentési kötelezettségeknek kötelező hatállyal kell 

rendelkezniük, és azokat a Bizottság javaslatában szereplő „technikailag kivitelezhető 

maximális csökkentésˮ (MTFR) alapján kell meghatározni. 

 

Módosítás  160 

Andrzej Grzyb 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4 

emberi eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

törölve 
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kötelezettségek szintje között. 

Amennyiben a megállapított görbével 

összhangban a kibocsátások korlátozása 

nem érhető el 2025-ig, a tagállamoknak 

ezt indokolniuk kell a Bizottságnak a 9. 

cikknek megfelelően benyújtott 

jelentéseikben. 

 

Or. en 

Indokolás 

A bekezdés rendelkezése ellentmond a II. mellékletnek. A 2020–2029 közötti bármely évre 

vonatkozó kibocsátáscsökkentési szinteket a II. melléklet tartalmazza és azok a 4. cikk (1) 

bekezdéséből származnak, ennélfogva egy 2025-ig tartó lineáris csökkenési görbe kötelező 

előírása nem indokolt. 

 

Módosítás  161 

Ulrike Müller 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4 

emberi eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

törölve 

Amennyiben a megállapított görbével 

összhangban a kibocsátások korlátozása 

nem érhető el 2025-ig, a tagállamoknak 

ezt indokolniuk kell a Bizottságnak a 9. 

cikknek megfelelően benyújtott 

jelentéseikben. 
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Or. de 

Indokolás 

A nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelvvel az Európai Unió végrehajtotta a 

Göteborgi Jegyzőkönyvben szereplő kötelezettségvállasokat. A Göteborgi Jegyzőkönyv 2020-

ig van érvényben. Emiatt a 2025-ig szóló időközi célok feleslegesek.  

 

Módosítás  162 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Herbert 

Dorfmann 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4 

emberi eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

törölve 

Or. de 

Indokolás 

A kibocsátáscsökkentési célkitűzések 2020-ra és 2030-ra vonatkoznak. A tagállamoknak 

képesnek kell lenniük 2030-as kibocsátáscsökkentési céljaik számukra legköltséghatékonyabb 

módon történő elérésére.  Emiatt nincs szükség 2025-re elérendő köztes kibocsátási 

célkitűzésekre. 

 

Módosítás  163 

Kateřina Konečná 
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Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4 

emberi eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  164 

Sirpa Pietikäinen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4 

emberi eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  165 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4 

emberi eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A 2025-re szóló kibocsátáscsökkentési vállalásoknak kötelező erővel kell bírniuk. 

 

Módosítás  166 

Nils Torvalds 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4 

emberi eredetű kibocsátásait. Az említett 

törölve 



 

AM\1058775HU.doc 87/99 PE554.952v01-00 

 HU 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

Or. en 

Indokolás 

By this article, the year 2025 could be considered a required emission reduction commitment, 

cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-introduce a 2025 target, 

undermining the positive effects with the framework for climate and energy policies in 2030. 

It cannot be expected that cost-effective emission reductions will follow a linear path for all 

sectors and countries, and enforcing this could increase compliance costs to an unnecessary 

extent. This could also have a detrimental effect on the individual country and sector 

strategies for the decarbonisation objectives in 2030. The national emission reduction 

commitments laid down in Annex II are binding for any year from 2020 to 2029. Also the 

2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol continue to be binding 

beyond 2020. The reporting requirements for Member States are sufficient to give confidence 

about the delivery of 2030 commitments. 

 

Módosítás  167 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria  

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4 

emberi eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

törölve 
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Or. en 

Indokolás 

A 2025-ig teljesítendő nemzeti kibocsátáscsökkentési kötelezettségeknek kötelező erejűnek kell 

lenniük. 

 

Módosítás  168 

Elisabetta Gardini 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4 

emberi eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

A 2020–2029 közötti időszak végén a 

Bizottság technikai-gazdasági 

megvalósíthatósági vizsgálatot fog végezni 

a II. mellékletben foglaltak szerint 2030-

től érvényes nemzeti 

kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségvállalásokról, valamint a 

körülmények változása és a nemzeti 

kibocsátáscsökkentési célok 2020–2029 

közötti megvalósulása fényében szükség 

esetén átgondolja e számításokat. 

Or. en 

Indokolás 

The amendment is aimed at setting a specific mechanism for reconsideration of the 2030 

reduction commitments, in case of deviation from the considered baseline and policy 

scenarios, in order to prevent excessive compliance costs or non-delivery of the 

environmental outcome. The 2020-2029 targets established by the European Commission are 

already very ambitious. Therefore, the intermediate 2025 target setting a linear reduction to 

2030 would entail excessive compliance costs because it would not allow flexibility for 

investment decisions to reach the long-term 2030 target. Moreover the targets proposed for 

2030 and beyond result very tightened. Recognizing the importance of setting long term 

regulatory framework, possible deviation from the initially considered scenario should be 

taken in due account, e.g. deriving from synergies with the climate and energy framework. 

Therefore a specific provision should be introduced in order to guarantee that the reduction 

commitments are reconsidered in case of changing assumptions. 



 

AM\1058775HU.doc 89/99 PE554.952v01-00 

 HU 

 

Módosítás  169 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4 

emberi eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3 és a PM2,5 emberi 

eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott indikatív 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségek 

szintje között. 

Or. en 

Indokolás 

A metánkibocsátás-csökkentési kötelezettségeknek a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló 

irányelvbe történő beépítése korlátozza az erőfeszítés-megosztási határozat (a 406/2009/EK 

határozat) révén az üvegházhatású gázok csökkentésére biztosított rugalmasságot, valamint 

túlszabályozáshoz vezet, tekintettel arra, hogy a metán üvegházhatású ház, amelynek 

kibocsátására az uniós éghajlat-változási és energiaügyi csomag keretében már vonatkozik a 

406/2009/EK határozat. A metánkibocsátás további csökkentésére irányuló intézkedések 

ezenkívül hatással lennének az állatjólétre. 

 

Módosítás  170 

Jan Huitema 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 
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tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4 

emberi eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3 és a PM2,5 emberi 

eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

Or. en 

 

Módosítás  171 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4 

emberi eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3 és a PM2,5 emberi 

eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások, illetve tüzelőanyag-fogyasztások 

alapján, egy lineáris csökkenési görbe 

mentén kerülnek meghatározásra a 2020-as 

kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

Or. en 

Indokolás 

Az Unió egyes tagállamai számára a tüzelőanyag-eladások nem minősülnek a kibocsátási 

szintek megbízható mutatójának. Hollandia esetében például –tekintettel a rotterdami 

kikötőre – az eladott tüzelőanyag nem jelzi megbízhatóan a kibocsátási szintek alakulását. 
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Ehelyett lehetőséget kel biztosítani arra, hogy a felhasznált tüzelőanyagok alapján határozzák 

meg a kibocsátási szinteket.  A Tanácsban ezt a lehetőséget Ausztria, az Egyesült Királyság, 

Hollandia, Írország, Litvánia és Luxemburg számára biztosítják. 

 

Módosítás  172 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4 

emberi eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3 és a PM2,5 emberi 

eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

Or. pl 

Módosítás  173 

Peter van Dalen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4 

emberi eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4 

emberi eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások, illetve tüzelőanyag-fogyasztások 
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görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

alapján, egy lineáris csökkenési görbe 

mentén kerülnek meghatározásra a 2020-as 

kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

Or. en 

Indokolás 

Egyes tagállamok számára – például tankerkikötőik miatt – a tüzelőanyag-eladások nem 

minősülnek a kibocsátási szintek reprezentatív mutatójának. Ehelyett lehetőséget kel 

biztosítani arra, hogy a felhasznált tüzelőanyagok alapján határozzák meg a kibocsátási 

szinteket, mivel az valósághűbben jelzi a kibocsátási szintek alakulását.  

 

Módosítás  174 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de aránytalanul magas költségekkel nem 

járó intézkedést annak biztosítására, hogy 

2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 

NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4 

emberi eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

tagállamok megtesznek minden szükséges, 

de a tagállamok és a gazdasági szereplők 

számára aránytalanul magas költségekkel 

nem járó intézkedést annak biztosítására, 

hogy 2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, 

az NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4 

emberi eredetű kibocsátásait. Az említett 

kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-

eladások alapján, egy lineáris csökkenési 

görbe mentén kerülnek meghatározásra a 

2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek szintje között. 

Or. fr 

 

Módosítás  175 

Elisabetta Gardini 
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Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a megállapított görbével 

összhangban a kibocsátások korlátozása 

nem érhető el 2025-ig, a tagállamoknak 

ezt indokolniuk kell a Bizottságnak a 9. 

cikknek megfelelően benyújtott 

jelentéseikben. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  176 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben a megállapított görbével 

összhangban a kibocsátások korlátozása 

nem érhető el 2025-ig, a tagállamoknak 

ezt indokolniuk kell a Bizottságnak a 9. 

cikknek megfelelően benyújtott 

jelentéseikben. 

törölve 

Or. de 

Indokolás 

A kibocsátáscsökkentési célkitűzések 2020-ra és 2030-ra vonatkoznak. A tagállamoknak 

képesnek kell lenniük 2030-as kibocsátáscsökkentési céljaik számukra legköltséghatékonyabb 

módon történő elérésére.  Emiatt nincs szükség 2025-re elérendő köztes kibocsátási 

célkitűzésekre. 

 

 

Módosítás  177 

Kateřina Konečná 
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Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a megállapított görbével 

összhangban a kibocsátások korlátozása 

nem érhető el 2025-ig, a tagállamoknak 

ezt indokolniuk kell a Bizottságnak a 9. 

cikknek megfelelően benyújtott 

jelentéseikben. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  178 

Sirpa Pietikäinen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a megállapított görbével 

összhangban a kibocsátások korlátozása 

nem érhető el 2025-ig, a tagállamoknak 

ezt indokolniuk kell a Bizottságnak a 9. 

cikknek megfelelően benyújtott 

jelentéseikben. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  179 

Nils Torvalds 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a megállapított görbével 

összhangban a kibocsátások korlátozása 

nem érhető el 2025-ig, a tagállamoknak 

ezt indokolniuk kell a Bizottságnak a 9. 

cikknek megfelelően benyújtott 

törölve 



 

AM\1058775HU.doc 95/99 PE554.952v01-00 

 HU 

jelentéseikben. 

Or. en 

 

Módosítás  180 

Catherine Bearder, José Inácio Faria, Fredrick Federley  

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a megállapított görbével 

összhangban a kibocsátások korlátozása 

nem érhető el 2025-ig, a tagállamoknak 

ezt indokolniuk kell a Bizottságnak a 9. 

cikknek megfelelően benyújtott 

jelentéseikben. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A 2025-ig teljesítendő nemzeti kibocsátáscsökkentési kötelezettségeknek kötelező erejűnek kell 

lenniük. 

 

Módosítás  181 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a megállapított görbével 

összhangban a kibocsátások korlátozása 

nem érhető el 2025-ig, a tagállamoknak ezt 

indokolniuk kell a Bizottságnak a 9. 

cikknek megfelelően benyújtott 

jelentéseikben. 

Amennyiben a megállapított görbével 

összhangban a kibocsátások korlátozása 

nem érhető el 2025-ig, a tagállamoknak ezt 

indokolniuk kell a Bizottságnak a 9. 

cikknek megfelelően benyújtott 

jelentéseikben. 

 Amennyiben ezek az okok az érintett 

tagállam szerint azt jelentik, hogy 

meghiúsultak a tervezett 
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kibocsátáscsökkentések vagy azok a 

kibocsátáscsökkentések, amelyeket el 

kellett volna érni, a Bizottság a 

levegőszennyezési forrásokon alapuló 

uniós szakpolitikák végrehajtásával a 

tagállami jelentés benyújtását követő egy 

éven belül a II. mellékletben 

meghatározott nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségek 

kiigazítására vonatkozó javaslatot terjeszt 

elő. 

Or. en 

Indokolás 

Javasoljuk, hogy illesszék be az irányelvbe a „levegőszennyezési forrásokon alapuló uniós 

szakpolitikák” meghatározást. Az átfedések elkerülése, a szinergia erősítése és egyes 

tagállamok kudarcának megértése érdekében a levegőminőségi politikának ezentúl figyelembe 

kell vennie és értékelnie kell a levegőszennyezési forrásokon alapuló uniós szakpolitikákat. 

Amennyiben kudarc esetén szükségesnek bizonyul, a Bizottság kiigazított 

kibocsátáscsökkentési kötelezettséget írhat elő egy tagállamnak. 

 

Módosítás  182 

Aldo Patriciello 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a megállapított görbével 

összhangban a kibocsátások korlátozása 

nem érhető el 2025-ig, a tagállamoknak 

ezt indokolniuk kell a Bizottságnak a 9. 

cikknek megfelelően benyújtott 

jelentéseikben. 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.) 

Or. it 

Módosítás  183 

Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger, Angélique Delahaye 
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Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a Kanári-szigeteken, Franciaország 

tengerentúli megyéiben, Madeirán és az 

Azori-szigeteken keletkező kibocsátások; 

b) a Kanári-szigeteken, Franciaország 

tengerentúli megyéiben, Madeirán, az 

Azori-szigeteken és a kedvezőtlen 

adottságú hegyvidéki régiókban keletkező 

kibocsátások; 

Or. de 

 

Módosítás  184 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a Kanári-szigeteken, Franciaország 

tengerentúli megyéiben, Madeirán és az 

Azori-szigeteken keletkező kibocsátások; 

b) a Kanári-szigeteken, Franciaország 

tengerentúli régióiban és megyéiben, 

Madeirán és az Azori-szigeteken keletkező 

kibocsátások; 

Or. fr 

 

Módosítás  185 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az 5. cikk (1) bekezdésének sérelme 

nélkül a nemzetközi tengeri közlekedésből 

származó kibocsátások. 

d) a nemzetközi tengeri közlekedésből 

származó kibocsátások. 

Or. en 
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Módosítás  186 

Herbert Dorfmann, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) az állattenyésztési ágazatban a 

legfeljebb 50 számosállategységgel 

rendelkező kis- és mikrogazdasági 

üzemekből származó kibocsátások;  

Or. de 

Módosítás  187 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Herbert Dorfmann 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) a kérődzőtenyésztéssel természetes 

úton keletkező enterális metán 

kibocsátása. 

Or. fr 

Módosítás  188 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A Bizottság a kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségek nemzeti végrehajtásának 

felülvizsgálata alapján 2021. december 

31-ig javaslatot nyújt be a 2030-ra szóló, 

felülvizsgált kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségekről. 

Or. en 
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Indokolás 

Nagyfokú bizonytalanság övezi egyes ágazatok és tevékenységek szennyezőanyag-

kibocsátásainak előrejelzését.  Ezért a csökkentési potenciált nem lehet a kellő pontossággal 

meghatározni. A megadott értékek ezenkívül túlságosan nagy terhet rónak a mezőgazdasági 

ágazatra. A Bizottság javaslata az EU átlagos kibocsátáscsökkentési céljánál magasabb 

csökkentési célokat határoz meg az alacsonyabb GDP-vel rendelkező tagállamok számára. Ez 

aránytalan terheket ró e tagállamok számára. 

 


