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Módosítás 44
Robert Roos, Rob Rooken, Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló indítvány

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
javasolja a bizottsági javaslat elutasítását.

Or. en

Indokolás

A felülvizsgált 2030-as célkitűzés és az éghajlat-semlegesség 2050-ig való elérésére 
vonatkozó kötelező célkitűzés meghatározása előtt az EU-nak teljes mértékben figyelembe kell 
vennie az összes gazdasági, környezeti és társadalmi szempontot. Az EU-nak meg kell 
becsülnie a meglévő éghajlati politikákat figyelembe véve a kényszerített kibocsátáscsökkentés 
hatását a családok vásárlóerejére, valamint a magán- és az állami szektor beruházási 
költségvetésére. Ezenkívül a Bizottság felhatalmazása (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján) a 2030 utáni éghajlat-semlegesség pályájának meghatározására egyértelmű túllépése a 
megbízatásának és az EU-Szerződéseknek, mivel ez az alap-jogiaktus lényeges eleme. Végül, 
további előrelépések előtt, az EU-nak meg kell határoznia, hogy ésszerűbb-e az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó intézkedésekre támaszkodni, mint a mérséklő 
intézkedésekre.

Módosítás 45
Markus Buchheit
az ID képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló indítvány

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
javasolja a bizottsági javaslat elutasítását.

Or. en
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Módosítás 46
Markus Buchheit
az ID képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 irreális növekedési 
stratégiát határozott meg az EU számára, 
amelynek célja, hogy az EU-t állítólagos 
méltányos és virágzó társadalommá 
alakítsa át egész iparágakat, és ezáltal a 
globális versenyképességet is feláldozva 
megfelelő hatásvizsgálat nélkül.

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

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

Or. en

Módosítás 47
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 48
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 új növekedési stratégiát 

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

határozott meg az EU számára, amelynek 
célja, hogy az EU-t modern, erőforrás-
hatékony, versenyképes és rugalmas 
gazdasággal rendelkező méltányos és 
virágzó társadalommá alakítsa át, ahol 
2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő. 
A stratégia célja továbbá az EU természeti 
tőkéjének védelme, megőrzése és 
fejlesztése, valamint a polgárok 
egészségének és jóllétének védelme a 
környezettel kapcsolatos kockázatokkal és 
hatásokkal szemben. Ugyanakkor az 
átállásnak méltányosnak és inkluzívnak 
kell lennie, hogy a folyamatból senki ne 
maradjon ki.

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

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

Or. en

Módosítás 49
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Unió által létrehozott 
szabályozási keret hatására 1990 és 2018 
között az EU üvegházhatásúgáz-
kibocsátása 23%-kal csökkent, miközben 
a gazdaság 61%-kal nőtt ugyanebben az 
időszakban. Mindez azt mutatja, hogy a 
gazdasági növekedést el lehet választani a 
kibocsátásoktól.

Or. en
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Módosítás 50
Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testület (a továbbiakban: IPCC) az 
iparosodás előtti szinthez képest mért 
1,5°C-os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról 
szóló különjelentése20 szilárd tudományos 
alapot nyújt az éghajlatváltozás 
kezeléséhez, továbbá alátámasztja, hogy 
erőteljesebb éghajlat-politikai fellépésre 
van szükség. Megerősíti, hogy sürgősen 
csökkenteni kell az üvegházhatásúgáz-
kibocsátást, valamint hogy az 
éghajlatváltozásnak betudható 
hőmérséklet-emelkedés mértékét 1,5°C-ra 
kell korlátozni, különösen annak 
érdekében, hogy csökkenjen a szélsőséges 
időjárási események valószínűsége. A 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
tudománypolitikai platform (a 
továbbiakban: IPBES) 2019-es globális 
értékelő jelentése21 szerint világszerte 
csökken a biológiai sokféleség, melynek 
harmadik legjelentősebb okozója az 
éghajlatváltozás.22

Törölve

_________________
20 IPCC, 2018: Az 1,5° C-os globális 
felmelegedés. Az IPCC különjelentése az 
iparosodás előtti szintet meghaladó 1,5°C-
os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról 
az éghajlatváltozás veszélyeivel, a 
fenntartható fejlődéssel és a szegénység 
felszámolására irányuló erőfeszítésekkel 
kapcsolatos globális válasz 
megerősítésével összefüggésben”, 
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[Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. 
Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, 
A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, 
R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, 
Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. 
Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. 
Waterfield (szerk.)].
21 IPBES 2019: Globális értékelő jelentés 
a biológiai sokféleséggel és az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokkal 
kapcsolatban.
22 Európai Környezetvédelmi Ügynökség: 
Európai környezet – helyzetkép és 
kilátások 2020-ban (Luxembourg: az 
Európai Unió Kiadóhivatala, 2019).

Or. en

Módosítás 51
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testület (a továbbiakban: IPCC) az 
iparosodás előtti szinthez képest mért 
1,5°C-os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról 
szóló különjelentése20 szilárd tudományos 
alapot nyújt az éghajlatváltozás 
kezeléséhez, továbbá alátámasztja, hogy 
erőteljesebb éghajlat-politikai fellépésre 
van szükség. Megerősíti, hogy sürgősen 
csökkenteni kell az üvegházhatásúgáz-
kibocsátást, valamint hogy az 
éghajlatváltozásnak betudható 
hőmérséklet-emelkedés mértékét 1,5°C-ra 
kell korlátozni, különösen annak 

(2) Az Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testület (a továbbiakban: IPCC) az 
iparosodás előtti szinthez képest mért 
1,5°C-os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról 
szóló különjelentése20 szilárd tudományos 
alapot nyújt az éghajlatváltozás 
kezeléséhez, továbbá alátámasztja, hogy 
erőteljesebb éghajlat-politikai fellépésre 
van szükség. Eszerint az emberi 
tevékenységek hozzávetőlegesen 
körülbelül 1ºC-os globális felmelegedést 
eredményeztek az iparosodás előtti 
szinthez képest és 2030 és 2052 között, a 
jelenlegi ütemet figyelembe véve 1,5ºC-os 



AM\1206925HU.docx 9/192 PE653.722v01-00

HU

érdekében, hogy csökkenjen a szélsőséges 
időjárási események valószínűsége. A 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
tudománypolitikai platform (a 
továbbiakban: IPBES) 2019-es globális 
értékelő jelentése21 szerint világszerte 
csökken a biológiai sokféleség, melynek 
harmadik legjelentősebb okozója az 
éghajlatváltozás.22

növekedés várható. Megerősíti, hogy 
sürgősen csökkenteni kell az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást, valamint 
hogy az éghajlatváltozásnak betudható 
hőmérséklet-emelkedés mértékét 1,5°C-ra 
kell korlátozni, különösen annak 
érdekében, hogy csökkenjen a szélsőséges 
időjárási események és az éghajlati 
fordulópontok elérésének valószínűsége. 
A biológiai sokféleséggel és az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó 
kormányközi tudománypolitikai platform 
(a továbbiakban: IPBES) 2019-es globális 
értékelő jelentése21 szerint világszerte 
csökken a biológiai sokféleség, melynek 
harmadik legjelentősebb okozója az 
éghajlatváltozás.22

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Módosítás 52
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Miriam Dalli, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az EU ökoszisztémái, az emberek 
és a gazdaságok az éghajlatváltozás 
jelentős következményeivel kell hogy 
szembenézzenek, ha sürgősen nem 
mérsékeljük az üvegházhatású gázok 
kibocsátását vagy nem alkalmazkodunk az 
éghajlatváltozáshoz. Az éghajlatváltozás 
terhét tekintve egyértelműen 
elkülöníthetőek az északi és déli területek, 
mivel Európa déli régiói sokkal inkább 
kitettek a rendkívüli hőség, a vízhiány, az 
aszály, az erdőtüzek és a mezőgazdasági 
veszteségek hatásainak. Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
költséghatékony módon mérsékelné az 
elkerülhetetlen hatásokat, a természet 
alapú megoldások jelentős előnyeit is 
kihasználva.

Or. en

Módosítás 53
Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy hosszú távú célkitűzés 
rögzítése alapvető fontosságú a gazdasági 
és társadalmi átalakulás, a 
munkahelyteremtés, a növekedés és az 

törölve
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Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési 
céljainak teljesítése, valamint az Egyesült 
Nemzetek Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye Feleinek Konferenciája 
21. ülését követően létrejött, az 
éghajlatváltozásról szóló 2015. évi Párizsi 
Megállapodásban (a továbbiakban: 
Párizsi Megállapodás) meghatározott 
hőmérsékleti cél felé való méltányos és 
költséghatékony elmozdulás 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 54
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 55
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Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 56
Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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folyamatokhoz25.
_________________
23 Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja.
24 Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja.
25 Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja.

Or. en

Módosítás 57
Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 58
Sira Rego
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 59
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az éghajlatvédelmi 
jogszabályoknak többre kell irányulniuk, 
mint a nulla szén-dioxid-kibocsátás 2050-
re történő elérésének nettó célként való 
törvényi megfogalmazása; konkrét, 
elegendő és reális eszközöket kell 
biztosítania e cél eléréséhez;

Or. en
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Módosítás 60
Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 61
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseinek megvalósításához, 
különösen a nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2040-ig 
való elérése révén valamennyi gazdasági 
ágazatnak gyors ütemben nullához közeli 
értékre kell csökkentenie kibocsátásait. 
Tekintettel az energiatermelés és -
fogyasztás üvegházhatásúgáz-kibocsátásra 
gyakorolt hatásának jelentőségére, a jól 
működő belső energiapiacon alapuló, 
rendkívül energiahatékony, teljesen 
megújuló energiaforrásokon alapuló 
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célkitűzés elérésének. energiarendszerre való átállás alapvető 
fontossággal bír. Az Uniónak és a 
tagállamoknak ambiciózus és koherens 
szabályozási keretet kell elfogadniuk, 
felölelve az innováció, a kutatás és a 
fejlesztés területeit is, hogy biztosítsák a 
gazdaság minden ágazatának 
hozzájárulását az Unió éghajlati 
célkitűzéseihez.

Or. en

Módosítás 62
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához alapos átalakulás 
szükséges, és ahhoz valamennyi gazdasági 
ágazatnak – köztük a légi és tengeri 
közlekedési ágazatnak -– hozzá kell 
járulnia, amelyeknek a gazdasági 
átalakulásban olyan módon kell részt 
venniük, hogy tevékenységeik támogassák 
és ne veszélyeztessék a klímasemleges EU 
2050-ig való elérésének célkitűzését. 
Tekintettel az energiatermelés és -
fogyasztás üvegházhatásúgáz-kibocsátásra 
gyakorolt hatásának jelentőségére, a jól 
működő belső energiapiacon alapuló, 
fenntartható, megfizethető és biztonságos 
energiarendszerre való átállás alapvető 
fontossággal bír. Tekintettel arra, hogy 
növelni kell az erőforrás-hatékonyságot az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás terén, 
elengedhetetlen a körforgásos gazdaságra 
való áttérés, amely a hulladékkeletkezés 
megelőzésén és a termékek 
szénlábnyomának csökkentésén alapul. 
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Tekintettel a fosszilis kibocsátások 
minimalizálásának fontosságára, fontos a 
kibocsátásintenzív anyagok helyettesítése, 
és a körforgásosság előmozdítása minden 
ágazatban.

Or. en

Módosítás 63
Markus Pieper, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Maria da 
Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom 
Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 64
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 65
András Gyürk, Edina Tóth

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 66
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához valamennyi gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia. Tekintettel 
az energiatermelés és -fogyasztás 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra gyakorolt 
hatásának jelentőségére, a méltányos, 
fenntartható, megfizethető és biztonságos 
energiarendszerre való átállás minden 
szakaszban és ágazatban alapvető 
fontossággal bír. Az állampolgári 
részvétel, a digitális transzformáció, a 
technológiai innováció, a kutatás és a 
fejlesztés szintén fontos mozgatórugói a 
klímasemlegességi célkitűzés elérésének.

Or. es

Módosítás 67
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Annak érdekében, hogy a 
gazdaság minden ágazatában 
megkönnyítsék a klímasemlegességre 
történő átállást, valamennyi ágazatnak 
rendelkeznie kell egy ütemtervvel, amely 
ismerteti, hogyan képes a kibocsátásokat 
legkésőbb 2050-ig a nullához közeli 
szintre csökkenteni. A szóban forgó 
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ütemterveket az ágazati szövetségek, a 
vállalkozások, a szakszervezetek és a 
tudományos élet szoros 
együttműködésével kell kidolgozni, fel kell 
mérni a klímasemlegesség 
megvalósításával kapcsolatos 
lehetőségeket, igényeket és kihívásokat.

Or. en

Módosítás 68
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az energetika egy olyan stratégiai 
gazdasági ágazat, amely nélkülözhetetlen 
az államok szuverén fejlődéséhez, és 
amelynek továbbra is állami ellenőrzés 
alatt és állami tulajdonban kell maradnia, 
valamint a közérdeknek megfelelően kell 
fejlődnie, a tudományos ismeretek, a 
technológiai fejlődés és a természeti 
erőforrások megőrzése által támogatva, 
megújító képességük és az ökológiai 
egyensúly fenntartása mellett.

Or. en

Módosítás 69
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az éghajlatvédelem egy lehetőség 
az európai gazdaság számára, és hozzá 
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kell járulnia ipari vezető szerepének 
megerősítéséhez a globális innováció 
terén. A fenntartható termelési innovációk 
erősítik Európa ipari erejét a 
kulcsfontosságú piaci szegmensekben, és 
ezáltal munkahelyeket teremtenek és 
védik azokat.

Or. en

Módosítás 70
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-
Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A digitális transzformáció, a 
technológiai innováció, a kutatás és a 
fejlesztés kulcsfontosságú mozgatórugói a 
klímasemlegesség elérésének. Az uniónak 
támogatnia kell az éghajlati semlegességi 
célokat elősegítő kulcsfontosságú 
technológiák és ágazatok körüli 
ökoszisztémákat, hogy ezáltal is 
nyomatékosítsa az EU úttörő szerepét.

Or. en

Módosítás 71
Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Unió ambiciózus éghajlat-
politikát folytat, és keretszabályozást 

törölve
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vezetett be a 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célérték elérése érdekében. E célértéket 
végrehajtó jogszabályok közé tartozik 
többek között az Európai Parlament és a 
Tanács 2003/87/EK irányelve26, amely 
létrehozza az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Unión belüli 
kereskedelmi rendszerét, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2018/842 
rendelete27, amely meghatározza a 2030-ig 
teljesítendő éves 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
csökkentések tagállami célértékeit, 
valamint az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2018/841 rendelete28, amely 
előírja a tagállamok számára, hogy 
egyensúlyba hozzák a földhasználathoz, a 
földhasználat-változtatáshoz és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást és -
elnyelést.
_________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 
(HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).
27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/842 rendelete (2018. május 
30.) a Párizsi Megállapodásban vállalt 
kötelezettségek teljesítése érdekében a 
tagállamok által 2021-től 2030-ig 
kötelezően teljesítendő, az éghajlat-
politikai fellépéshez hozzájáruló éves 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
csökkentések meghatározásáról, valamint 
az 525/2013/EU rendelet módosításáról 
(HL L 156., 2018.6.19., 26. o.).
28 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/841 rendelete (2018. május 
30.) a földhasználathoz, a földhasználat-
változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig 
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tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai keretbe történő 
beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU 
rendelet és az 529/2013/EU határozat 
módosításáról (HL L 156., 2018.6.19., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 72
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Az Unió keretszabályozást vezetett 
be a Párizsi Megállapodás hatálybalépése 
előtt elfogadott, a 2030-ra kitűzött 
jelenlegi üvegházhatásúgázkibocsátás-
csökkentési célérték elérése érdekében. E 
célértéket végrehajtó jogszabályok közé 
tartozik többek között az Európai 
Parlament és a Tanács 2003/87/EK 
irányelve26, amely létrehozza az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerét, az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2018/842 rendelete27, amely 
meghatározza a 2030-ig teljesítendő éves 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 
tagállami célértékeit, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2018/841 
rendelete28, amely előírja a tagállamok 
számára, hogy egyensúlyba hozzák a 
földhasználathoz, a földhasználat-
változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátást 
és -elnyelést. Legkésőbb 2021. június 30-
ig a Bizottságnak felül kell vizsgálnia 
ezeket a jogszabályokat, az összes 
vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt, 
hogy figyelembe vegye az Unió fokozott 
2030-ra vonatkozó éghajlati célkitűzését 
és az e rendeletben meghatározott nulla 
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nettó ÜHG-kibocsátás célkitűzését.
_________________ _________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 
2003.10.25., 32. o.).

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 73
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 74
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az energiaáramláson túlmenően a 
klímasemlegesség sikere érdekében 
minden olyan ágazatot érinteni kell, 
amelynek egyértelmű hatása van arra, 
különös tekintettel a közlekedésre, az 
idegenforgalomra, az iparra és a 
mezőgazdaságra. Az Unió és tagállamai 
minden ilyen ágazat vonatkozásában 
konkrét tevékenységeket fog előmozdítani, 
a termelési szerkezet egészének sérelme 
nélkül.

Or. es

Módosítás 75
Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 76
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A klímasemlegesség célja hatalmas 
lehetőséget jelent a 21. század 
kihívásainak stratégiai kezelésében. 
Lehetővé teszi az EU számára, hogy 
fokozza fellépését és élvezze az elsőként 
lépő előnyét azáltal, hogy tiszta 
technológiákat vezet be és új 
munkahelyeket teremt, figyelembe véve a 
nemek közötti egyensúlyt. Lehetőségek 
adódnak az öregedő infrastruktúra és 
eszközök időben történő cseréjéből, amely 
összeegyeztethető a mélyreható szén-
dioxid-mentesítési célkitűzéssel.

Or. en

Módosítás 77
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, 
Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel
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Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A klímasemlegesség célja hatalmas 
lehetőséget jelent a 21. század 
kihívásainak stratégiai kezelésében. 
Lehetővé teszi az EU számára, hogy 
fokozza fellépését és élvezze az elsőként 
lépő előnyét azáltal, hogy tiszta 
technológiákat vezet be és új 
munkahelyeket teremt. Lehetőségek 
adódnak az öregedő infrastruktúra és 
eszközök időben történő cseréjéből, amely 
összeegyeztethető a mélyreható szén-
dioxid-mentesítési célkitűzéssel.

Or. en

Módosítás 78
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A tiszta energiára való átállás 
olyan energiarendszert eredményez, 
amelyben az elsődleges energiaellátás 
főként megújuló energiaforrásokból 
származik, ami jelentősen javítja az ellátás 
biztonságát, csökkenti az 
energiafüggőséget és elősegíti a hazai 
munkahelyeket.

Or. en

Módosítás 79
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Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

_________________
29 COM(2016) 860, 2016. november 30.
30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) 
az energiahatékonyságról és a 
2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 
2006/32/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 315., 2012.14.11., 
1. o.).
31 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/2001 irányelve (2018. 
december 11.) a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
használatának előmozdításáról 
(HL L 328., 2018.12.21., 82. o.).
32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) 
az épületek energiahatékonyságáról 
(HL L 153., 2010.6.18., 13. o.).

Or. en

Módosítás 80
Michael Bloss
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Az Unió a „Tiszta energia minden 
európainak” csomag29 révén egy 
dekarbonizációs menetrendet követ, 
elsősorban egy erőteljes energiaunió 
létrehozásával, amely magában foglalja a 
2012/27/EU30 és az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben31 
2030-ra kitűzött energiahatékonysági és 
megújulóenergia-alkalmazási célokat, 
másrészt a vonatkozó jogszabályok – 
többek között a 2010/31/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv32 – 
megerősítésével. Legkésőbb 2021. június 
30-ig a Bizottságnak felül kell vizsgálnia 
ezeket a jogszabályokat, hogy tükrözze az 
Unió e rendeletben megfogalmazott 
kibővített éghajlati törekvését.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860, 2016. november 30. 29 COM(2016) 860, 2016. november 30.
30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) 
az energiahatékonyságról és a 
2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 
2006/32/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 315., 2012.14.11., 
1. o.).

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

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

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

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

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

Or. en
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Módosítás 81
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

_________________ _________________
29 COM(2016) 860, 2016. november 30. 29 COM(2016) 860, 2016. november 30.
30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) 
az energiahatékonyságról és a 
2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 
2006/32/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 315., 2012.14.11., 
1. o.).

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

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

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

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az 
épületek energiahatékonyságáról 

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

Or. en

Módosítás 82
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Alicia Homs Ginel, Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az Unió elősegítette a 
dekarbonizációs célkitűzések 
felgyorsítását kísérleti projektek révén 
olyan sajátos földrajzi és demográfiai 
viszonyokkal rendelkező régiókban, mint 
például a szigeteken a „Tiszta energia az 
EU-szigeteknek” program által. A 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
során az Uniónak továbbra is különös 
figyelmet kell fordítania a szigetek és a 
legkülső régiók szükségleteire.

Or. en

Módosítás 83
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Jóllehet a kibocsátáscsökkentési 
célokat 2030-ra és 2050-re határozták 
meg, az Unió még nem határozott meg 
konkrét egész Unióra alkalmazandó 
célkitűzéseket a kivonásra; az ilyen 
célkitűzések szükségesek, figyelembe véve, 
hogy az EU klímasemlegességi célkitűzése 
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nem érhető el anélkül, hogy fokozatosan 
növelnék a szén-dioxid kivonását.

Or. en

Módosítás 84
Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 85
András Gyürk, Edina Tóth

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az Unió a világ 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csupán 
9%-áért felelős, ugyanakkor már globális 
vezető szerepet tölt be a 
klímasemlegességre való átállásban, és 
szilárd elhatározása, hogy a rendelkezésére 
álló valamennyi eszköz – köztük a 
klímadiplomácia – révén elősegítse a 
fokozott globális törekvéseket és 
megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ, mivel az erőfeszítések 
csak akkor lesznek sikeresek, ha a világ 
többi része is figyelemreméltó előrelépést 
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ér el.

Or. en

Módosítás 86
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az Unió a világ 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csupán 
9%-áért felelős, ugyanakkor már globális 
vezető szerepet tölt be a 
klímasemlegességre való átállásban, és 
szilárd elhatározása, hogy ezt méltányos, 
tisztességes és befogadó módon érje el, 
valamint a rendelkezésére álló valamennyi 
eszköz – köztük a klímadiplomácia – révén 
elősegítse a fokozott globális törekvéseket 
és megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ.

Or. en

Módosítás 87
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, 
Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Unió globális vezető szerepet 
tölt be a klímasemlegességre való 

(10) Az Uniónak továbbra is globális 
vezető szerepet kell betöltenie a 
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átállásban, és szilárd elhatározása, hogy a 
rendelkezésére álló valamennyi eszköz – 
köztük a klímadiplomácia – révén 
elősegítse a fokozott globális törekvéseket 
és megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ.

klímasemlegességre való átállásban, és 
szilárd elhatározása, hogy ezt méltányos, 
társadalmilag tisztességes és befogadó 
módon érje el, valamint hogy a 
rendelkezésére álló valamennyi eszköz – 
köztük klímadiplomáciai és 
kereskedelempolitikai eszközök – révén 
elősegítse a fokozott globális törekvéseket 
és megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ. Az Unió felelőssége 
megmutatni, hogy ez az átalakulás 
lehetséges és időszerű.

Or. en

Módosítás 88
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 89
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az Uniónak elszámoltathatónak 
kell lennie a nemzetközi kereskedelem 
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deregulációjáért és liberalizációjáért, 
amely elősegíti a világot átszelő, fokozódó, 
jelentős környezeti, gazdasági és 
társadalmi hatásokkal járó anyag- és 
energiaáramlást. Az Uniónak ehelyett elő 
kell mozdítania a kölcsönösen előnyös 
nemzetközi gazdasági kapcsolatok 
fejlesztését, amelyek a 
komplementaritáson és nem a versenyen 
alapulnak, elutasítva a neo-kolonializmus 
minden formáját, és meg kell szüntetniük 
a szabadkereskedelmi megállapodásokat.

Or. en

Módosítás 90
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az éghajlatváltozás enyhítését 
célzó politikák tervezésében és 
döntéshozatalában alacsony a nők 
részvételi aránya. Ezért a nemek 
egyenlőségével kapcsolatos kérdésekkel 
foglalkozni kell az éghajlat-politikák 
esetében annak biztosítása érdekében, 
hogy a nőket és a férfiakat egyenlően és 
ténylegesen vonják be a tervezésbe és a 
döntéshozatalba. Ha az éghajlatváltozási 
politikák nem irányulnak minden 
polgárra, akkor valószínűleg kevésbé 
lesznek hatékonyak.　

Or. en

Módosítás 91
Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

_________________
33 Az Európai Parlament 2020. január 15-
i állásfoglalása az európai zöld 
megállapodásról (2019/2956(RSP)).
34 Az Európai Parlament 2019. november 
28-i állásfoglalása az éghajlati és 
környezeti vészhelyzetről 
(2019/2930(RSP)).
35 Az Európai Tanács EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9 ülésén 2019. 
december 12-én elfogadott 
következtetések.

Or. en

Módosítás 92
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
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Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az Európai Parlament éghajlati és 
környezeti veszélyhelyzetet hirdetett és 
többször felszólította a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák 
erőfeszítéseiket és könnyítsék meg a 
klímasemleges társadalom legkésőbb 2050-
ig való szükségszerű megvalósítását, és azt, 
hogy tegyék ezt európai sikertörténetté és 
egyúttal ambiciózus klímajogi törvény 
kidolgozására szólít fel, amely jogilag 
kötelező érvényű hazai és gazdasági 
célokat tűz ki az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás nulla nettó szintjének 
legkésőbb 2050-ig való eléréséhez, 
valamint a közbenső EU célértékek 2030-
ig és 2040-ig való eléréséhez. Az Európai 
Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben35 jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az EU, a Párizsi 
Megállapodásban kittűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen, és emellett elismerte, hogy előnyös 
támogató keretet kell létrehozni, amely 
minden tagállam számára előnyös, és 
megfelelő eszközöket, ösztönzőket, 
támogatást és beruházásokat foglal 
magában a költséghatékony, igazságos, 
valamint társadalmilag kiegyensúlyozott 
és méltányos átmenet biztosítása 
érdekében, figyelembe véve a különböző 
nemzeti körülményeket és a tagállamok 
eltérő kiindulási pontjait, valamint hogy 
az átálláshoz jelentős köz- és 
magánberuházásokra lesz szükség. Az 
Európai Tanács ezenfelül felkérte a 
Bizottságot, hogy 2020-ban mielőbb 
készítsen javaslatot az EU hosszú távú 
stratégiájára vonatkozóan, hogy azt a 
Tanács elfogadhassa és benyújthassa az 
ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményéhez.
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_________________ _________________
33 Az Európai Parlament 2020. január 15-
i állásfoglalása az európai zöld 
megállapodásról (2019/2956(RSP)).
34 Az Európai Parlament 2019. november 
28-i állásfoglalása az éghajlati és 
környezeti vészhelyzetről 
(2019/2930(RSP)).
35 Az Európai Tanács EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9 ülésén 2019. december 
12-én elfogadott következtetések.

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

Or. en

Módosítás 93
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az Európai Parlament 
megállapította, hogy éghajlati és 
környezeti vészhelyzet áll fenn1a, és e 
tekintetben kérte a nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátású 
társadalom lehető legkorábbi, de 
legkésőbb 2050-ig való szükségszerű 
megvalósítását, és azt, hogy tegyék ezt 
európai sikertörténetté33. Az Európai 
Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben35 jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az EU 2050-re 
klímasemleges legyen, és emellett 
elismerte, hogy előnyös támogató keretet 
kell létrehozni, valamint hogy az átálláshoz 
jelentős köz- és magánberuházásokra lesz 
szükség. Az Európai Tanács ezenfelül 
felkérte a Bizottságot, hogy 2020-ban 
mielőbb készítsen javaslatot az EU hosszú 
távú stratégiájára vonatkozóan, hogy azt a 
Tanács elfogadhassa és benyújthassa az 
ENSZ Éghajlatváltozási 
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Keretegyezményéhez.

_________________ _________________
1a Az Európai Parlament 2019. november 
28-i állásfoglalása az éghajlati és 
környezeti vészhelyzetről 
(2019/2930(RSP)).

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 94
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Parlament a 
klímasemleges társadalom legkésőbb 2050-
ig való szükségszerű megvalósítását kérte, 
és azt, hogy tegyék ezt európai 
sikertörténetté33, továbbá megállapította, 
hogy éghajlati és környezeti vészhelyzet áll 
fenn34. Az Európai Tanács 2019. december 
12-i következtetéseiben35 jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az EU a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen, és emellett elismerte, hogy előnyös 
támogató keretet kell létrehozni, valamint 
hogy az átálláshoz jelentős köz- és 
magánberuházásokra lesz szükség. Az 

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

Európai Tanács ezenfelül felkérte a 
Bizottságot, hogy 2020-ban mielőbb 
készítsen javaslatot az EU hosszú távú 
stratégiájára vonatkozóan, hogy azt a 
Tanács elfogadhassa és benyújthassa az 
ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményéhez.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 95
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Mindazonáltal a Covid19 példátlan 
történelmi, humanitárius és gazdasági 
válságot váltott ki. Ezért az Európai Unió 
politikáinak új, alapos hatásvizsgálaton 
kell alapulniuk, figyelembe véve az új 
gazdasági valóságot.

Or. en

Módosítás 96
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
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Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A Covid19-válság leküzdése 
érdekében és a Bizottság európai 
helyreállítási terve alapján, Európának 
világos politikai keretre van szüksége az 
infrastruktúra fejlesztéséhez és a 
piacgazdasági elvekkel egyeztetett 
kutatáshoz, beleértve a kibővített 
kibocsátás-kereskedelmet és a stratégiai 
külpolitikát. A kereskedelempolitikának 
összhangban kell állnia a belső piacon 
működő iparágakban alkalmazott szigorú 
szabályokkal, az európai ipar 
tisztességtelen versenyének elkerülése 
érdekében. A piacgazdaság elvei a 
legmegfelelőbbek az éghajlatvédelem és a 
gazdaságélénkítés összekapcsolásához. Az 
ipari szektor sikeres piacgazdasági 
eszközei modellként használhatók az 
építőiparban és a közlekedési ágazatban.

Or. en

Módosítás 97
Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Uniónak arra kell törekednie, 
hogy az Unión belül 2050-re természetes 
és technológiai megoldások révén 
egyensúly alakuljon ki az üvegházhatást 
okozó gázok egész gazdaságra kiterjedő, 
emberi eredetű kibocsátása és elnyelése 
között. Az Unió egészére vonatkozó 2050-
es klímasemlegességi célkitűzés 
teljesítésére a tagállamoknak közösen kell 

Törölve
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törekedniük, és a tagállamoknak, az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak meg kell tenniük a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedéseket. Az 
uniós szintű intézkedések a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedések fontos 
részét fogják képezni.

Or. en

Módosítás 98
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) A Párizsi Megállapodás hosszú 
távú hőmérsékleti célkitűzéseinek elérése 
melletti elkötelezettség teljesítése 
érdekében, az Uniónak arra kell 
törekednie, hogy a lehető legkorábban, de 
legkésőbb 2040-ig egyensúlyt érjen el az 
Unión belüli, belföldi, a gazdaság teljes 
vertikumában jelen lévő antropogén 
eredetű kibocsátások és az üvegházhatást 
okozó gázok természetes nyelők révén 
történő eltávolítása között. A nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás célkitűzés 
teljesítésére a tagállamoknak közösen kell 
törekedniük, és a tagállamoknak, az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak meg kell tenniük a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedéseket. Az 
uniós szintű intézkedések a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedések fontos 
részét fogják képezni.

Or. en

Módosítás 99
Sira Rego
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Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Az Uniónak arra kell törekednie, 
hogy az Unión belül 2050-re a termelési 
modelljének gyökeres megváltoztatása 
révén egyensúly alakuljon ki az 
üvegházhatást okozó gázok egész 
gazdaságra kiterjedő, emberi eredetű 
kibocsátása és elnyelése között, egy olyan 
hierarchikus sorrenddel, amelyben a 
kibocsátások forrásnál történő 
csökkentése áll az első helyen. Az Unió 
egészére vonatkozó 2050-es 
klímasemlegességi célkitűzés teljesítésére a 
tagállamoknak közösen kell törekedniük, 
és a tagállamoknak, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak meg kell tenniük a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedéseket. Az 
uniós szintű intézkedések a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedések fontos 
részét fogják képezni.

Or. es

Módosítás 100
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Uniónak arra kell törekednie, 
hogy az Unión belül 2050-re természetes 
és technológiai megoldások révén 
egyensúly alakuljon ki az üvegházhatást 
okozó gázok egész gazdaságra kiterjedő, 
emberi eredetű kibocsátása és elnyelése 
között. Az Unió egészére vonatkozó 2050-
es klímasemlegességi célkitűzés 
teljesítésére a tagállamoknak közösen kell 
törekedniük, és a tagállamoknak, az 

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

regionális és helyi politikai szintek 
bevonásával, és a tagállamoknak, az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak meg kell tenniük a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedéseket. Az 
uniós és tagállami szintű intézkedések a 
célkitűzés eléréséhez szükséges 
intézkedések fontos részét fogják képezni 
tagállami szinten is, költséghatékony, 
méltányos és társadalmilag 
kiegyensúlyozott módon, fokozva a 
gazdasági versenyképességet és a 
munkahelyteremtést, figyelembe véve a 
nemek közötti egyensúlyt és senkit sem 
hagyva hátra. 2050 után az Uniónak és 
valamennyi tagállamának folytatnia kell a 
kibocsátások csökkentésére tett 
erőfeszítéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az üvegházhatású gázok 
elnyelésének mértéke meghaladja a 
kibocsátásokét.

Or. en

Módosítás 101
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak meg kell tenniük a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedéseket. Az 
uniós és tagállami szintű intézkedések a 
célkitűzés eléréséhez szükséges 
intézkedések fontos részét fogják képezni 
tagállami szinten is, költséghatékony, 
méltányos és társadalmilag 
kiegyensúlyozott módon, fokozva a 
gazdasági versenyképességet és a 
munkahelyteremtést, és senkit sem hagyva 
hátra. 2050 után az Uniónak és 
valamennyi tagállamának folytatnia kell a 
kibocsátások csökkentésére tett 
erőfeszítéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az üvegházhatású gázok 
elnyelésének mértéke meghaladja a 
kibocsátásokét.

Or. en

Módosítás 102
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Az Uniónak arra kell törekednie, 
hogy az Unión belül 2050-re természetes 
és technológiai megoldások révén 
egyensúly alakuljon ki az üvegházhatást 
okozó gázok egész gazdaságra kiterjedő, 
emberi eredetű kibocsátása és elnyelése 
között. Az Unió egészére vonatkozó 2050-
es klímasemlegességi célkitűzés 
teljesítésére a tagállamoknak közösen kell 
törekedniük, és a tagállamoknak, az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak meg kell tenniük a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedéseket. Az 
uniós szintű intézkedések a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedések fontos 
részét fogják képezni. Az Európai 
Bizottságnak szabályozási és beruházási 
keretet kell létrehoznia a szén-dioxid-
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kivonási technológiák bevezetésére, 
beleértve az eltávolítási célok 
meghatározását, és ki kell dolgoznia egy 
módszertant, amely lehetővé teszi az ilyen 
technológiák, például a CCU 
alkalmazásának éghajlat-mérséklő 
potenciáljának kiszámítását, amelyet az 
EU-n kívül is alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 103
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 104
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
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Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 105
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A 2050-ig a klímasemleges 
gazdaságra való áttérésnek ellenállóbb és 
versenyképesebb gazdasághoz kell 
vezetnie uniós és tagállami szinten, amely 
technológiailag fejlett, és gazdasági 
növekedést, valamint új üzleti és 
foglalkoztatási lehetőségeket teremt. 
Egyúttal hozzá kell járulnia, hogy egy 
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koherensebb unió jöjjön létre, az 
energiarendszer átalakítása által 
leginkább sújtott polgárokat és területeket 
segítve. Ebből a célból az Uniónak olyan 
mechanizmusokat és alapokat kell 
létrehoznia, amelyek megfelelnek a 
kihívásnak, képesek mozgósítani az 
átállás finanszírozásához szükséges 
jelentős beruházásokat, hogy a 
tagállamok mindegyike - eltérő kiindulási 
pontjainak figyelembevételével - 
legkésőbb 2050-ig elérje a 
költséghatékony és társadalmi 
szempontból igazságos 
klímasemlegességet.

Or. en

Módosítás 106
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az EU-nak biztosítania kell, hogy 
a tagállamok rendelkezzenek az ökológiai 
átállásba való beruházáshoz szükséges 
eszközökkel, ennek értelmében, el kell 
vetni az EU által a Stabilitási és 
Növekedési Paktumban előírt, a GDP 3%-
ának megfelelő nemzeti hitelfelvétel felső 
korlátját – és a költségvetési paktumban 
szereplő nulla strukturális hiányt – amely 
jelentősen gátolja az ökológiai átállást 
azáltal, hogy megtiltja a tagállamoknak, 
hogy hatalmas állami beruházási 
ösztönzőket indítsanak a nulla szén-
dioxid-kibocsátású gazdaság elérése 
érdekében. A környezeti és szociális 
állami beruházásokat ki kell zárni e 3%-
os szabály alól.

Or. en
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Módosítás 107
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A dekarbonizáció és a digitalizáció 
előmozdításához szükséges technológiák 
nagy része még nincs kifejlesztve. Ha 
vannak 2030/2050-es célkitűzések a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentésére, akkor 
azokat tükröznie kell az „Európai 
Horizont” elnevezésű programnak és a 
kapcsolódó közös vállalkozásoknak. 
Célkitűzéseket kell meghatározni a 
szükséges energiainfrastruktúra 
létrehozására is, valamint a megfelelő 
kapacitásépítés biztosítására, hogy kellő 
hidrogén álljon rendelkezésre, mint az 
energiaigényes energiaágazatok szén-
dioxid-mentesítéséhez fontos 
hídtechnológia.

Or. en

Módosítás 108
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az uniós jog szabályozása alatt 
álló üvegházhatású gázok uniós szintű 
kibocsátását és kivonását legkésőbb 2050-
ig ki kell egyensúlyozni, mivel ezen dátum 
után az Unióban és a tagállamokban 
üvegházhatást okozó gázok kivonásának 
meg kell haladnia a kibocsátást annak 
érdekében, hogy a Párizsi 
Megállapodásban szereplő cél, az 
iparosodás előtti értéknél 1,5°C-kal 
magasabb szint, elérhetővé váljon; ezen 
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dátumig különös figyelmet kell fordítani a 
kutatás, az elnyelők és a szén-dioxid-
leválasztási technológia fejlesztésére.

Or. en

Módosítás 109
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Párizsi Megállapodás éghajlati 
céljainak végrehajtása során tiszteletben 
kell tartani a technológiai semlegességet, 
a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi 
egyensúlyt. Az EU csak akkor szolgálhat 
az éghajlatvédelem globális modelljeként, 
ha gazdaságilag erős, a beruházások 
számára vonzó és nemzetközileg 
versenyképes, valamint széles körű 
társadalmi elfogadottságot biztosít. 

Or. en

Módosítás 110
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A klímasemlegesség elérése és az 
erdők elnyelő szerepének kiegészítése 
érdekében fontos tovább ösztönözni a 
bioalapú anyagoknak, üzemanyagoknak 
és termékeknek a fosszilis alapanyag 
alternatívájaként való felhasználását a 
kibocsátás csökkentése céljából;
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Or. en

Módosítás 111
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az éghajlatváltozás legrosszabb 
következményeinek elkerülése és nulla 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
elérése érdekében az Uniónak teljes 
mértékben megújuló energiákon alapuló, 
rendkívül erőforrás- és energiahatékony 
gazdaság elérésére kell törekednie.

Or. en

Módosítás 112
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra 
Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia 
Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A klímasemlegességre való átállás 
során az Uniónak meg kell őriznie 
iparának, különösen energiaigényes 
iparának versenyképességét, többek között 
hatékony intézkedések kidolgozásával a 
kibocsátásáthelyezés leküzdésére, 
valamint az Unió és a harmadik országok 
közötti versenyfeltételek egyenlősége 
érdekében, hogy elkerülhető legyen a 
tisztességtelen verseny az éghajlati 
politikák nem Párizsi Megállapodással 
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összhangban való végrehajtása miatt. A 
szén-dioxid-határ kiigazítási 
mechanizmus és a kereskedelempolitikai 
eszközök fontos szerepet játszhatnak 
ebben.

Or. en

Módosítás 113
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, 
Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A dekarbonizáció és a digitalizáció 
előmozdításához szükséges technológiák 
nagy része még nincs kifejlesztve. Ha 
vannak 2030/2050-es célkitűzések a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentésére, meg kell 
határozni azokat a célokat is, amelyek 
megteremtik a szükséges infrastruktúrát 
annak érdekében, hogy kellő hidrogén 
álljon rendelkezésre az energiaigényes 
energiaágazatok szén-dioxid-
mentesítéséhez.

Or. en

Módosítás 114
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(12c) Az energiarendszer átalakítása 
javítja az energiahatékonyságot és 
csökkenti az Unió és tagállamai 
energiafüggőségét. Ez, a megújuló 
energián alapuló, az összes ágazatban 
hatékonyabb gazdaság elérését célzó 
strukturális változás nemcsak a 
kereskedelem egyensúlyát szolgálja, 
hanem erősíti az energiabiztonságot és 
harcol az energiaszegénység ellen is.

Or. en

Módosítás 115
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
12 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12d) A szén-dioxid-kivonás 2023-ig 
történő felvételének ösztönzése érdekében 
– a biodiverzitással kapcsolatos 
célkitűzések teljes tiszteletben tartása 
mellett – a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia a szénkibocsátás igazolására 
vonatkozó szabályozási keret kidolgozását, 
megbízható és átlátható szén-dioxid-
elszámolásra alapozva, hogy figyelemmel 
kísérje és ellenőrizze a szén-dioxid-
kivonás hitelességét, és részletezze az 
uniós szintű kibocsátás kiszámításának 
szabályait, valamint a szén-dioxid határon 
átnyúló és ágazatok közötti átadására 
vonatkozó elszámolási szabályokat.

Or. en

Módosítás 116
Markus Buchheit, Guido Reil
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Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 117
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Az Uniónak meg kell erősíteni 
éghajlat-politikai fellépését és meg kell 
őriznie nemzetközi vezető szerepét ezen a 
területen annak érdekében, hogy a Párizsi 
Megállapodás 2. cikkében meghatározott 
hosszú távú hőmérsékleti cél - az 
iparosodás előtti szinthez képest a 
hőmérséklet-emelkedés 1,5°C-ra való 
korlátozása - teljesítésére törekedve és az 
IPCC tudományos ajánlásait követve 
megvédje az embereket és bolygót az 
éghajlatváltozás veszélyeitől.

Or. en

Módosítás 118
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
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Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 119
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az Unió üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentésére 
vonatkozó, 2030-ra kitűzött célját olyan 
szinten kell meghatározni, amely teljes 
mértékben összhangban áll a Párizsi 
Megállapodás alapján vállalt 
kötelezettségvállalásokkal és az e 
rendeletben meghatározott célokkal. 
Tekintetbe kellene vennie azonban az 
Unió ipari, technológiai és innovációs 
potenciálját. A nemzetközi koordináció és 
az e célból folytatott együttes fellépés 
ösztönzése érdekében fenn kell tartani és 
fejleszteni kell az Unió ipari 
versenyképességét, a gazdasági 
növekedést és a társadalmi normákat.
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Or. en

Módosítás 120
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Hildegard Bentele, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az Uniónak folytatnia kell a 
körforgásos gazdaság elősegítésére 
irányuló erőfeszítéseit, és a továbbiakban 
is támogatnia kell azokat a megújuló 
megoldásokat, amelyek helyettesíthetik a 
fosszilis tüzelőanyagokra alapuló 
termékeket és anyagokat.

Or. en

Módosítás 121
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az Uniónak folytatnia kell a 
körforgásos gazdaság elősegítésére 
irányuló erőfeszítéseit, és a továbbiakban 
is támogatnia kell azokat a megújuló 
megoldásokat, amelyek helyettesíthetik a 
fosszilis tüzelőanyagokra alapuló 
termékeket és anyagokat.

Or. en

Módosítás 122
Markus Buchheit, Guido Reil



PE653.722v01-00 58/192 AM\1206925HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 123
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Az alkalmazkodás kulcsfontosságú 
eleme az éghajlatváltozásra adott hosszú 
távú globális válasznak. Következésképpen 
a tagállamoknak és az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás 7. cikke értelmében 
növelniük kell az alkalmazkodóképességet, 
erősíteniük kell az ellenálló képességet, 
csökkenteniük kell az éghajlatváltozással 
szembeni kiszolgáltatottságot, és 
maximalizálniuk kell az egyéb 
környezetvédelmi szakpolitikákkal 
kapcsolatos járulékos előnyöket. A 
tagállamoknak nemzeti szintű átfogó 
alkalmazkodási stratégiákat és terveket kell 
elfogadniuk. Mindazonáltal az 
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alkalmazkodásra irányuló erőfeszítések 
feltétele a kibocsátások forrásnál történő 
csökkentése, és azok nem jelenthetik az 
utóbbi elodázását.

Or. es

Módosítás 124
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Mivel az alkalmazkodás az éghajlat-politika egyik fontos „pillére”, lehetetlen 
összehasonlítani annak előrehaladását a különféle EU-tagállamok esetében, mivel nem állnak 
rendelkezésre egységes szabványok vagy mutatók, amelyek segítségével mérhető lenne. Így az 
alkalmazkodás előrehaladásának mérése az uniós intézmények szubjektív gyakorlatává 
válhat.

Ezért, valamint az egyértelműség és biztonság biztosítása érdekében az uniós intézményeknek 
egyértelmű mutatókat kell bevezetniük az alkalmazkodás előrehaladásának mérésére, amelyek 
érthetőek és egységesen alkalmazhatók minden tagállamban.
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Módosítás 125
Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 126
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
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Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 127
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 128
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga
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Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A Bizottság „Európa nagy 
pillanata: helyreállítás és felkészülés – a 
jövő generációért” elnevezésű 
közleményében bejelentette a digitális 
átalakítás felgyorsításának szándékát. A 
Covid19-vészhelyzet rávilágított a 
társadalmi részvétel, az állampolgárság 
gyakorlása és a digitális gazdaságban való 
munkaképesség szempontjából fennálló 
energiafüggőségre. A társadalmi 
kirekesztés megelőzése és annak 
biztosítása érdekében, hogy az uniós 
polgárok teljes mértékben kihasználják a 
digitális átalakulásban rejlő 
lehetőségeket, a Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy minden uniós polgárnak joga 
legyen az energiához, beleértve az 
energiához való hozzáférésre és a 
védelemre, valamint a kiszolgáltatott 
fogyasztók támogatására vonatkozó 
rendelkezéseket

Or. en

Módosítás 129
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
nulla nettó céljának uniós célkitűzését 
valamennyi vonatkozó uniós jogszabály 
fejlesztésével és felülvizsgálatával kell 
elérni. E jogszabály módosítását oly 
módon kell végrehajtani, hogy biztosítsák 
az állami és magánfinanszírozás, valamint 
az uniós alapok és az eszközök egyedi 
szabályainak következetességét, 
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összhangban az Unió éghajlati 
célkitűzéseivel.

Or. en

Módosítás 130
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A klímasemleges uniós gazdaság 
2050-ig kitűzött célját a tagállamok eltérő 
kiindulási pontjának figyelembevételével 
és az alacsony jövedelmű tagállamok 
iránti szolidaritás szellemében kell 
megvalósítani, többek között a meglévő 
jogszabályokban rögzített kompenzációs 
mechanizmusok arányos növelése révén, 
különös tekintettel az EU ETS irányelvre.

Or. en

Módosítás 131
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A klímasemleges gazdaság 2050-ig 
kitűzött célját a tagállamok eltérő 
kiindulási pontjának figyelembevételével 
és a tagállamok közötti szolidaritás 
szellemében kell megvalósítani.

Or. en
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Módosítás 132
Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Törölve

Or. en

Módosítás 133
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A klímasemlegességre való 
átálláshoz a teljes szakpolitikai 
spektrumnak változáson kell 
keresztülmennie, és mind a gazdaság 
összes ágazatának, mind a társadalom 
egészének közös erőfeszítésére is szükség 
van, amint azt a Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleménye is 

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

alátámasztja, valamint kiemelt 
felelősségük van azon szereplőknek, 
amelyek a leginkább hozzájárulnak az 
éghajlatváltozáshoz, továbbá a leginkább 
képesek intézkedéseket hozni. Az Európai 
Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben rámutatott, hogy 
minden releváns uniós jogszabálynak és 
szakpolitikának összhangban kell lennie a 
klímasemlegességi célkitűzés 
megvalósításával, és hozzá kell járulnia 
ahhoz, tiszteletben tartva az egyenlő 
versenyfeltételeket, továbbá felkérte a 
Bizottságot annak megvizsgálására, hogy 
ehhez szükség van-e a hatályos szabályok 
kiigazítására.

Or. es

Módosítás 134
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

versenyfeltételeket, továbbá felkérte a 
Bizottságot annak megvizsgálására, hogy 
ehhez szükség van-e a hatályos szabályok 
kiigazítására.

Or. en

Módosítás 135
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képesség megteremtése és az 
éghajlatváltozás elkerülhetetlen 
hatásaihoz való alkalmazkodás 
megköveteli a gazdasági és társadalmi 
szektorok közös erőfeszítéseit, valamint az 
európai jogszabályok és politikák 
következetességét is.

Or. en

Módosítás 136
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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célértékének növelésére, biztosítva annak 
a 2050-re kitűzött klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját. E 
közleményében a Bizottság hangsúlyozta, 
hogy minden uniós szakpolitikának és 
minden ágazatnak hozzá kell járulnia a 
klímasemlegességi célkitűzéshez. Átfogó 
hatásvizsgálat alapján és figyelembe véve 
az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete36 szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül 
kell vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie az 1990-és szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 50–
55%-os új kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit. Abban az esetben, 
ha a Bizottság szükségesnek tartja az 
Unió 2030-as célértékének módosítását, e 
rendelet megfelelő módosítása céljából 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenfelül 
a Bizottságnak 2021. június 30-ig 
értékelnie kell, hogy a célértéket 
végrehajtó uniós jogszabályokat miként 
kellene módosítani annak érdekében, 
hogy 1990-hez képest 50–55%-os 
kibocsátáscsökkentést lehessen elérni.
_________________
36 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete 
(2018. december 11.) az energiaunió és az 
éghajlat-politika irányításáról, valamint a 
663/2009/EK és a 715/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a 
94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 
2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU 
és a 2013/30/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az 
(EU) 2015/652 tanácsi irányelv 
módosításáról, továbbá az 525/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 
2018.12.21., 1. o.).

Or. en
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Módosítás 137
Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Törölve

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

Or. en

Módosítás 138
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 
szándékában áll javaslatot előterjeszteni az 
Unió 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célértékének növelésére, biztosítva annak a 
2050-re kitűzött klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját. E 
közleményében a Bizottság hangsúlyozta, 
hogy minden uniós szakpolitikának és 
minden ágazatnak hozzá kell járulnia a 
klímasemlegességi célkitűzéshez. Átfogó 
hatásvizsgálat alapján és figyelembe véve 
az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete36 szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül kell 
vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie az 1990-és szinthez képest 

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

számított, 2030-ig megvalósítandó 70%-os 
új kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit. Abban az esetben, ha 
a Bizottság szükségesnek tartja az Unió 
2030-as célértékének növelését, e rendelet 
megfelelő módosítása céljából javaslatokat 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Ezenfelül a Bizottságnak 2021. 
június 30-ig értékelnie kell, hogy a 
célértéket végrehajtó uniós jogszabályokat 
miként kellene módosítani annak 
érdekében, hogy 1990-hez képest 70%-os 
kibocsátáscsökkentést lehessen elérni.

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

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

Or. en

Módosítás 139
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE653.722v01-00 72/192 AM\1206925HU.docx

HU

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

célértékének növelésére, biztosítva annak a 
2050-re kitűzött klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját. E 
közleményében a Bizottság hangsúlyozta, 
hogy minden uniós szakpolitikának és 
minden ágazatnak hozzá kell járulnia a 
klímasemlegességi célkitűzéshez. 
Tekintettel a klímasemlegesség legkésőbb 
2050-ig történő megvalósítására irányuló 
uniós célkitűzésre, elengedhetetlen az 
éghajlat-politika fokozott megerősítése, 
valamint különösen az, hogy az Unió 
2030-as éghajlati célértékét olyan módon 
szigorítsák, hogy a kibocsátásokat az 
1990. évi szinthez képest 65%-kal kelljen 
csökkenteni. Ebből következően a 
Bizottságnak 2021. június 30-ig értékelnie 
kell, hogy a magasabb célértéket 
végrehajtó uniós jogszabályokat miként 
kellene megfelelően módosítani.

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

Or. en
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Módosítás 140
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 
szándékában áll javaslatot előterjeszteni az 
Unió 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célértékének növelésére, biztosítva annak a 
2050-re kitűzött klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját. E 
közleményében a Bizottság hangsúlyozta, 
hogy minden uniós szakpolitikának és 
minden ágazatnak hozzá kell járulnia a 
klímasemlegességi célkitűzéshez. Ahhoz, 
hogy az Unió legkésőbb 2050-ig 
megvalósítsa a klímasemlegesség célját, 
elengedhetetlen az éghajlat-politika 
fokozott megerősítése, valamint különösen 
az, hogy az Unió 2030-as célértékét olyan 
módon szigorítsák, hogy a kibocsátások az 
1990. évi szinthez képest legalább 65%-
kal csökkenjenek. Ebből következően a 
Bizottságnak 2021. június 30-ig értékelnie 
kell, hogy a megnövekedett célértéket 
végrehajtó uniós jogszabályokat miként 
kellene megfelelően módosítani.

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

Or. en

Módosítás 141
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 
szándékában áll javaslatot előterjeszteni az 
Unió 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célértékének növelésére, biztosítva annak a 
2050-re kitűzött klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját. E 
közleményében a Bizottság hangsúlyozta, 
hogy minden uniós szakpolitikának és 
minden ágazatnak hozzá kell járulnia a 
klímasemlegességi célkitűzéshez. Átfogó 
hatásvizsgálat alapján és figyelembe véve 
az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendeletel36 szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül kell 

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 
szándékában áll javaslatot előterjeszteni az 
Unió 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célértékének növelésére, biztosítva annak a 
2050-re kitűzött klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját. E 
közleményében a Bizottság hangsúlyozta, 
hogy minden uniós szakpolitikának és 
minden ágazatnak hozzá kell járulnia a 
klímasemlegességi célkitűzéshez. Az 
Európai Parlament 2019. március 14-i, az 
éghajlatváltozásról szóló 
állásfoglalásában, a 2019. november 28-i, 
az ENSZ 2019. évi, Madridban 
(Spanyolország) tartott éghajlatváltozási 
konferenciájáról szóló állásfoglalásában 
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vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie az 1990-es szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 50–
55%-os új kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit. Abban az esetben, ha 
a Bizottság szükségesnek tartja az Unió 
2030-as célértékének módosítását, e 
rendelet megfelelő módosítása céljából 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenfelül a 
Bizottságnak 2021. június 30-ig értékelnie 
kell, hogy a célértéket végrehajtó uniós 
jogszabályokat miként kellene módosítani 
annak érdekében, hogy 1990-hez képest 
50–55%-os kibocsátáscsökkentést lehessen 
elérni.

és a 2020. január 15-i, az európai zöld 
megállapodásról szóló állásfoglalásában 
már felszólított az Unió 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célérték, miszerint 1990-hez képest 55%-
os kibocsátáscsökkentést lehessen elérni, 
növelésére, és sürgette a Bizottságot, hogy 
nyújtson be erre vonatkozó javaslatot. 
Átfogó hatásvizsgálat alapján és 
figyelembe véve az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2018/1999 rendelete36 szerint 
a Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül kell 
vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, és azok 
azonosított nemzeti szintű hatásait, hogy 
összhangban álljon a hőmérséklet-
növekedés Párizsi Megállapodásban 
meghatározott, az iparosodás előtti 
szinthez képest 1,5°C-os növekedési 
értékével, és hogy 1990-hez képest 
legalább 55%-os kibocsátás-csökkentést 
lehessen elérni. Abban az esetben, ha a 
Bizottság szükségesnek tartja az Unió 
2030-as célértékének módosítását, e 
rendelet megfelelő módosítása céljából 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenfelül a 
Bizottságnak 2021. június 30-ig értékelnie 
kell, hogy a célértéket végrehajtó uniós 
jogszabályokat miként kellene módosítani 
ezen kibocsátás-csökkentés elérése 
érdekében.

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

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

Or. en

Módosítás 142
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 
szándékában áll javaslatot előterjeszteni az 
Unió 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célértékének növelésére, biztosítva annak a 
2050-re kitűzött klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját. E 
közleményében a Bizottság hangsúlyozta, 
hogy minden uniós szakpolitikának és 
minden ágazatnak hozzá kell járulnia a 
klímasemlegességi célkitűzéshez, 
miközben figyelembe veszi a „szennyező 
fizet” elvét. Tagállamonkénti bontásban 
elérhető, átfogó hatásvizsgálat alapján és 
figyelembe véve az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2018/1999 rendelete36 szerint 
a Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Brexitnek az Unió általános 
üvegházhatásúgáz-csökkentési 
képességére gyakorolt hatását, valamint a 
Covid19 utáni gazdasági helyzetet, a 
Bizottságnak felül kell vizsgálnia az Unió 
2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai 
célértékeit és megvitatnia egy új, az 1990-
es szinthez képest számított, 2030-ig 
megvalósítandó 50%-os 
kibocsátáscsökkentési célértéket. Abban az 
esetben, ha a Bizottság szükségesnek tartja 
az Unió 2030-as célértékének módosítását, 
e rendelet megfelelő módosítása céljából 
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annak érdekében, hogy 1990-hez képest 
50–55%-os kibocsátáscsökkentést lehessen 
elérni.

javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenfelül, a 
hatásvizsgálat eredménye alapján, a 
Bizottságnak 2021. június 30-ig értékelnie 
kell, hogy a célértéket végrehajtó uniós 
jogszabályokat miként kellene módosítani 
annak érdekében, hogy 1990-hez képest 
javasolt 50%-os kibocsátáscsökkentést 
lehessen elérni.

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

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

Or. en

Módosítás 143
András Gyürk, Edina Tóth

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 
szándékában áll javaslatot előterjeszteni az 
Unió 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célértékének növelésére, biztosítva annak a 
2050-re kitűzött klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját. E 
közleményében a Bizottság hangsúlyozta, 
hogy minden uniós szakpolitikának és 

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

minden ágazatnak hozzá kell járulnia a 
klímasemlegességi célkitűzéshez, 
miközben figyelembe veszi a „szennyező 
fizet” elvét. Tagállamonkénti bontásban 
elérhető, átfogó hatásvizsgálat alapján és 
figyelembe véve az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2018/1999 rendelete36 szerint 
a Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak felül kell vizsgálnia az Unió 
2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai 
célértékeit és megvitatnia egy új, az 1990-
es szinthez képest számított, 2030-ig 
megvalósítandó 50-55%-os 
kibocsátáscsökkentési célértéket. Abban az 
esetben, ha a Bizottság szükségesnek tartja 
az Unió 2030-as célértékének módosítását, 
e rendelet megfelelő módosítása céljából 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenfelül, a 
hatásvizsgálat eredménye alapján, a 
Bizottságnak 2021. június 30-ig értékelnie 
kell, hogy a célértéket végrehajtó uniós 
jogszabályokat miként kellene módosítani 
annak érdekében, hogy 1990-hez képest 
mintegy 50, de legfeljebb 55% -os 
kibocsátáscsökkentést lehessen elérni.

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

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

Or. en

Módosítás 144
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Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

_________________ _________________
36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 

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

715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 
2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, 
a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a 
2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi 
irányelv módosításáról, továbbá az 
525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).

Or. en

Módosítás 145
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) 2021. június 30-ig a Bizottság 
vizsgálja felül és szükség esetén javasolja 
módosítását az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlati célkitűzésének és a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
éghajlatsemlegességi célkitűzés elérésének 
szempontjából releváns politikákat és 
eszközöket. Ebben a tekintetben, a 
szakszervezetek megemelt céljai 
megkövetelik az EU kibocsátás-
kereskedelmi rendszerének a célhoz való 
hozzáigazítását, ezért a Bizottság sürgősen 
vizsgálja felül a kibocsátáskereskedelmi 
irányelvet és erősítse meg az abban 
található innovációs alapot, hogy új 
pénzügyi ösztönzőket hozzon létre az új 
technológiák számára, fokozva a 
növekedést, a versenyképességet és a tiszta 
technológiák támogatását, miközben 
biztosítja, hogy az innovációs alap 
megerősítése hozzájárul a méltányos 
átállás folyamatához.

Or. en
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Módosítás 146
András Gyürk, Hildegard Bentele, Edina Tóth

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az EU egészére kiterjedő 2030-as 
kibocsátáscsökkentési cél elérése 
érdekében 2030-ra minden tagállamnak 
az 1990-es szinthez képest legalább 
azonos, a kibocsátások csökkentésének 
minimális szintjét el kell érnie. Minden 
tagállamnak nemzeti szintű 
kibocsátáscsökkentési célt kell elfogadnia, 
ami révén az EU megerősíti a tagállamok 
kibocsátáscsökkentési erőfeszítéseinek 
közelítését az éghajlat-semlegesség 2050-
ig tartó célkitűzésének méltányosabb 
elérése érdekében, a tagállamok közötti 
kiegyensúlyozottabb tehermegosztás 
alapján.

Or. en

Módosítás 147
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, 
Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas 
Tobé, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A Bizottságnak azt is fel kell 
mérnie, hogy a nemzetközi piaci 
mechanizmusok használata milyen 
mértékben járulhat hozzá az EU és a 
tagállamok céljainak költséghatékony 
megvalósításához. Ha szükségesnek tartja, 
javaslatot kell benyújtania az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet, 
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a 2003/87/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, valamint az (EU) 
2018/842 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosítására.

Or. en

Módosítás 148
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Annak érdekében, hogy az Unió és 
a tagállamok továbbra is megfelelő úton 
haladjanak a klímasemlegesség 
célkitűzésének legkésőbb 2050-ig történő 
megvalósítása felé, valamint hogy minden 
társadalmi és gazdasági szereplő, valamint 
a lakosság egésze számára 
kiszámíthatóságot és bizalmat 
biztosítsanak, a Bizottságnak értékelnie 
kell az Unió 2040-re vonatkozó éghajlati 
célértéke megállapításának lehetőségeit, 
és ennek érdekében jogalkotási 
javaslatokat kell benyújtania az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 149
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) A Bizottságnak továbbá 
gondoskodnia kell arról, hogy az ipar 
kellő lehetőséget kapjon az éghajlat-
semlegesség és az ambiciózus 2030-as és 
2040-es célkitűzésekhez szükséges jelentős 
átállásra, egy alapos szabályozási keret és 
a kihívásokkal arányos pénzügyi források 
révén. Ezt a szabályozási és pénzügyi 
keretet rendszeresen értékelni kell, és 
szükség esetén ki kell igazítani annak 
érdekében, hogy megakadályozzák a 
kibocsátásáthelyezést, az ipari 
bezárásokat, a munkahelyek megszűnését 
és a tisztességtelen nemzetközi versenyt.

Or. en

Módosítás 150
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) Annak érdekében, hogy az Unió és 
a tagállamok legkésőbb 2050-ig elérjék a 
2030-as éghajlati célkitűzést és a 
klímasemlegességet, az Uniónak 
folytatnia kell az erőteljes, fenntartható 
bioalapú gazdaság felé való törekvését, 
különösen a fosszilis tüzelőanyagok 
használatának és energia-támogatásainak 
felszámolása révén.

Or. en

Módosítás 151
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds
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Rendeletre irányuló javaslat
17 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17c) A Bizottság számos 
kezdeményezést dolgozott ki és fogadott el 
az energiaágazatra vonatkozó 
jogszabályokban, különös tekintettel a 
megújuló energiára, az 
energiahatékonyságra, beleértve az 
épületek energiateljesítményét is. Ezek a 
kezdeményezések egy csomagot képeznek 
az „energiahatékonyság ez első” átfogó 
témája és az unió megújuló 
energiaforrások terén játszott globális 
vezető szerepe alatt. Ezeket a 
kezdeményezéseket figyelembe kell venni 
a 2050-es éghajlat-semlegességre 
vonatkozó célkitűzés megvalósítása terén 
a nemzeti hosszú távú előrehaladás során, 
a magas energiahatékonyságú, megújuló 
energiákon alapuló energiarendszer 
biztosítása és a megújuló energiaforrások 
fejlesztése érdekében az Unión belül.

Or. en

Módosítás 152
Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottságnak rendszeresen 
értékelnie kell az előrehaladást annak 
biztosítására, hogy az Unió és a 
tagállamok továbbra is jó úton haladjanak 
a klímasemlegességi célkitűzés elérése 
felé. A Bizottságnak a Szerződésekkel 
összhangban meg kell tennie a szükséges 
intézkedéseket, amennyiben a 
klímasemlegességi célkitűzés teljesítése, 
illetve az alkalmazkodás terén a 

törölve
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tagállamok közösen elért eredményei nem 
kielégítőek vagy az uniós intézkedések 
nem állnak összhangban a 
klímasemlegességi célkitűzéssel, illetve 
nem bizonyulnak megfelelőnek az 
alkalmazkodóképesség fokozása, a 
reziliencia megerősítése és a 
kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából. A Bizottságnak 
hasonlóképpen rendszeresen értékelnie 
kell a vonatkozó nemzeti intézkedéseket, 
és ha arra a következtetésre jut, hogy egy 
tagállam intézkedései nincsenek 
összhangban a klímasemlegességi 
célkitűzéssel vagy nem bizonyulnak 
megfelelőnek az alkalmazkodóképesség 
fokozása, a reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia.

Or. en

Módosítás 153
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottságnak rendszeresen 
értékelnie kell az előrehaladást annak 
biztosítására, hogy az Unió és a tagállamok 
továbbra is jó úton haladjanak a 
klímasemlegességi célkitűzés elérése felé. 
A Bizottságnak a Szerződésekkel 
összhangban meg kell tennie a szükséges 
intézkedéseket, amennyiben a 
klímasemlegességi célkitűzés teljesítése, 
illetve az alkalmazkodás terén a tagállamok 
közösen elért eredményei nem kielégítőek 
vagy az uniós intézkedések nem állnak 
összhangban a klímasemlegességi 
célkitűzéssel, illetve nem bizonyulnak 
megfelelőnek az alkalmazkodóképesség 
fokozása, a reziliencia megerősítése és a 

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

kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából. Ennek vonatkoznia kell a 
Covid19-világjárványból eredő gazdasági 
fellendülés részeként előirányzott 
intézkedésekre, mind uniós, mind 
tagállami szinten. A Bizottság „Európa 
nagy pillanata: helyreállítás és felkészülés 
– a jövő generációért” elnevezésű 
közleményében az európai zöld 
megállapodást az e célra szolgáló európai 
növekedési stratégiaként írja le, ennek 
megfelelően a Bizottságnak és a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
gazdaság fellendülése érdekében tett 
valamennyi intézkedés a 
klímasemlegesség célkitűzésére irányuljon 
és összhangban legyen azzal. A 
Bizottságnak hasonlóképpen rendszeresen 
értékelnie kell a vonatkozó nemzeti 
intézkedéseket, és ha arra a következtetésre 
jut, hogy egy tagállam intézkedései 
nincsenek összhangban a 
klímasemlegességi célkitűzéssel vagy nem 
bizonyulnak megfelelőnek az 
alkalmazkodóképesség fokozása, a 
reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia.

Or. en

Módosítás 154
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, 
Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottságnak rendszeresen 
értékelnie kell az előrehaladást annak 
biztosítására, hogy az Unió és a tagállamok 
továbbra is jó úton haladjanak a 

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

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

Or. en

Módosítás 155
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottságnak rendszeresen 
értékelnie kell az előrehaladást annak 
biztosítására, hogy az Unió és a tagállamok 
továbbra is jó úton haladjanak a 
klímasemlegességi célkitűzés elérése felé. 
A Bizottságnak a Szerződésekkel 

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

összhangban meg kell tennie a szükséges 
intézkedéseket, amennyiben a 
klímasemlegességi célkitűzés teljesítése, 
illetve az alkalmazkodás terén a tagállamok 
közösen elért eredményei nem kielégítőek 
vagy bármely uniós és tagállami 
intézkedés nem áll összhangban a 
klímasemlegességi célkitűzéssel, illetve 
nem bizonyulnak megfelelőnek az 
alkalmazkodóképesség fokozása, a 
reziliencia megerősítése és a 
kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából. A Bizottságnak 
hasonlóképpen rendszeresen értékelnie kell 
a vonatkozó nemzeti intézkedéseket, és ha 
arra a következtetésre jut, hogy egy 
tagállam intézkedései nincsenek 
összhangban a klímasemlegességi 
célkitűzéssel vagy nem bizonyulnak 
megfelelőnek az alkalmazkodóképesség 
fokozása, a reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia.

Or. en

Módosítás 156
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottságnak rendszeresen 
értékelnie kell az előrehaladást annak 
biztosítására, hogy az Unió és a tagállamok 
továbbra is jó úton haladjanak a 
klímasemlegességi célkitűzés elérése felé. 
A Bizottságnak a Szerződésekkel 
összhangban meg kell tennie a szükséges 
intézkedéseket, amennyiben a 
klímasemlegességi célkitűzés teljesítése, 
illetve az alkalmazkodás terén a tagállamok 
közösen elért eredményei nem kielégítőek 
vagy az uniós intézkedések nem állnak 

(18) A Bizottságnak rendszeresen 
értékelnie kell az előrehaladást annak 
biztosítására, hogy az Unió és a tagállamok 
továbbra is jó úton haladjanak a 
klímasemlegességi célkitűzés elérése felé. 
A Bizottságnak a Szerződésekkel 
összhangban meg kell tennie a szükséges 
intézkedéseket, amennyiben a 
klímasemlegességi célkitűzés teljesítése, 
illetve az alkalmazkodás terén a tagállamok 
egyenként elért eredményei nem 
kielégítőek vagy az uniós intézkedések 



AM\1206925HU.docx 89/192 PE653.722v01-00

HU

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

nem állnak összhangban a 
klímasemlegességi célkitűzéssel, illetve 
nem bizonyulnak megfelelőnek az 
alkalmazkodóképesség fokozása, a 
reziliencia megerősítése és a 
kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából. A Bizottságnak 
hasonlóképpen rendszeresen értékelnie kell 
a vonatkozó nemzeti intézkedéseket, és ha 
arra a következtetésre jut, hogy egy 
tagállam intézkedései nincsenek 
összhangban a klímasemlegességi 
célkitűzéssel vagy nem bizonyulnak 
megfelelőnek az alkalmazkodóképesség 
fokozása, a reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia.

Or. es

Módosítás 157
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az Uniónak független tudományos 
szakértelmet képviselő testülettel kell 
rendelkeznie, amely tanácsot ad és 
értékeli az éghajlatváltozással kapcsolatos 
uniós fellépés előrehaladását. A 
Bizottságnak létre kell hoznia egy 
független Európai Éghajlatváltozási 
Testületet (EPCC), amely az 
éghajlatváltozási politikák értékeléséért és 
az arra vonatkozó ajánlások 
megfogalmazásáért felel. Az EPCC-nek a 
Bizottságtól teljes függetlenségben kell 
végeznie tevékenységét, és összetételében a 
nőknek és férfiaknak egyenlő arányban 
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kell jelen lenniük. A testületnek az 
éghajlatváltozás terén szerzett 
tapasztalataik alapján kiválasztott 
tudósokból kell állnia, akiknek feladata az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkenésének éves elemzése az Unióban 
és az összes tagállamban, és a csökkenés 
biztosítása az idők folyamán. A szakértői 
csoportnak tanácsot kell adni a 
Bizottságnak a nemzeti és uniós 
előrehaladás következetességének, 
valamint az éghajlati semlegesség 
legkésőbb 2050-ig történő elérésének és az 
Unió Párizsi Megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalásainak teljesítése 
érdekében tett intézkedések értékelésében.

Or. en

Módosítás 158
Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy átfogó és objektív értékelését a 
független szakértők széles körétől 
származó, a legfrissebb tudományos, 
technikai és társadalmi-gazdasági 
eredményeket figyelembe vevő releváns 
információkra alapozza, ideértve a 
tagállamok által benyújtott információkat 
és beszámolókat, az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség jelentéseit, 
valamint a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos bizonyítékokat, köztük az 
IPCC jelentéseit. Figyelembe véve, hogy a 
Bizottság elkötelezte magát annak 
feltárása mellett, hogy az európai zöld 
megállapodással összefüggésben az uniós 
taxonómiát miként használhatja fel a 
közszektor, az említett információknak az 
(EU) 2020/... rendelettel [a taxonómiai 
rendelettel] összhangban ki kell 

törölve
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terjedniük a környezeti szempontból 
fenntartható uniós és tagállami 
beruházásokkal kapcsolatos 
információkra is, amint ezek 
rendelkezésre fognak állni. A 
Bizottságnak amennyire lehetséges 
európai statisztikák és adatok 
használatára kell törekednie, szakértői 
vizsgálat bevonásával. Az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökségnek – adott 
esetben és éves munkaprogramjával 
összhangban – segítenie kell a Bizottság 
munkáját.

Or. en

Módosítás 159
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

rendelkezésre fognak állni. A Bizottságnak 
amennyire lehetséges európai statisztikák 
és adatok használatára kell törekednie, 
szakértői vizsgálat bevonásával. Az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek 
– adott esetben és éves munkaprogramjával 
összhangban – segítenie kell a Bizottság 
munkáját. A Bizottság segíteni fog a 
tagállamoknak a megbízható, következetes 
és összehasonlítható adatok 
összegyűjtésében.

Or. es

Módosítás 160
Markus Pieper, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, 
Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy átfogó és objektív értékelését a 
független szakértők széles körétől 
származó, a legfrissebb tudományos, 
technikai és társadalmi-gazdasági 
eredményeket figyelembe vevő releváns 
információkra alapozza, ideértve a 
tagállamok által benyújtott információkat 
és beszámolókat, az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség jelentéseit, 
valamint a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos bizonyítékokat, köztük az 
IPCC jelentéseit, a Párizsi Megállapodás 
és az UNFCCC 14. cikkével összhangban 
készült legfrissebb számvetést . 
Figyelembe véve, hogy a Bizottság 
elkötelezte magát annak feltárása mellett, 
hogy az európai zöld megállapodással 
összefüggésben az uniós taxonómiát 
miként használhatja fel a közszektor, az 
említett információknak az (EU) 2020/... 
rendelettel [a taxonómiai rendelettel] 
összhangban ki kell terjedniük a környezeti 
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rendelkezésre fognak állni. A Bizottságnak 
amennyire lehetséges európai statisztikák 
és adatok használatára kell törekednie, 
szakértői vizsgálat bevonásával. Az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek 
– adott esetben és éves munkaprogramjával 
összhangban – segítenie kell a Bizottság 
munkáját.

szempontból fenntartható uniós és 
tagállami beruházásokkal kapcsolatos 
információkra is, amint ezek rendelkezésre 
fognak állni. A Bizottságnak amennyire 
lehetséges európai és globális statisztikák 
és adatok használatára kell törekednie, 
szakértői vizsgálat bevonásával. Az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek 
– adott esetben és éves munkaprogramjával 
összhangban – segítenie kell a Bizottság 
munkáját.

Or. en

Módosítás 161
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy átfogó és objektív értékelését a 
független szakértők széles körétől 
származó, a legfrissebb tudományos, 
technikai és társadalmi-gazdasági 
eredményeket figyelembe vevő releváns 
információkra alapozza, ideértve a 
tagállamok által benyújtott információkat 
és beszámolókat, az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség jelentéseit, 
valamint a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos bizonyítékokat, köztük az 
IPCC jelentéseit. Figyelembe véve, hogy a 
Bizottság elkötelezte magát annak feltárása 
mellett, hogy az európai zöld 
megállapodással összefüggésben az uniós 
taxonómiát miként használhatja fel a 
közszektor, az említett információknak az 
(EU) 2020/... rendelettel [a taxonómiai 
rendelettel] összhangban ki kell terjedniük 
a környezeti szempontból fenntartható 

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

uniós és tagállami beruházásokkal 
kapcsolatos információkra is, amint ezek 
rendelkezésre fognak állni. A Bizottságnak 
amennyire lehetséges európai statisztikák 
és adatok használatára kell törekednie, 
szakértői vizsgálat bevonásával. Az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek 
– adott esetben és éves munkaprogramjával 
összhangban – segítenie kell a Bizottság 
munkáját.

Or. en

Módosítás 162
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Mivel a szén-semlegesség felé való 
átalakuláshoz jelentős összegű beruházást 
kell mozgósítani, az Unió szén-dioxid-
költségvetésének (kumulatív CO2-
kibocsátás) meghatározása tovább 
tisztázza az éghajlati célokat, és javítja a 
kiszámíthatóságot a különféle érdekelt 
felek és befektetők számára.

Or. en

Módosítás 163
Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A polgárok és a közösségek 
jelentős szerepet játszanak a 
klímasemlegesség irányába történő 
elmozdulás motorjaként, ezért elő kell 
segíteni a nyilvánosság és a társadalom 

törölve
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éghajlat-politikai fellépésekbe való 
intenzív bevonását. A Bizottságnak ebből 
adódóan a társadalom minden részével 
együtt kell működnie a klímasemleges és 
az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens társadalom érdekében való aktív 
szerepvállalásuk és a társadalmi fellépés 
előmozdítása céljából, többek között az 
európai éghajlati paktum elindítása révén.

Or. en

Módosítás 164
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(20) A polgárok és a közösségek 
jelentős szerepet játszanak a 
klímasemlegesség irányába történő 
elmozdulás motorjaként, ezért helyi, 
regionális és nemzeti szinten elő kell 
segíteni a nyilvánosság és a társadalom 
éghajlat-politikai fellépésekbe való 
intenzív bevonását helyi, regionális és 
nemzeti szinten. A Bizottságnak ebből 
adódóan a társadalom minden részével és 
az érdekelt felekkel – beleértve a 
szakszervezeteket, a tudományos és 
kutatási szervezeteket és az ipart is – 
együtt kell működnie az igazságos 
klímasemleges és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens társadalom 
érdekében való aktív szerepvállalásuk és a 
társadalmi fellépés előmozdítása céljából, 
többek között az európai éghajlati paktum 
elindítása révén.

Or. en
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Módosítás 165
András Gyürk, Edina Tóth

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 
lépésről lépésre megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja 
értékelésének elősegítése érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a 2050-re Unió-
szerte megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pálya meghatározása végett. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor37 . A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

törölve

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

Or. en

Módosítás 166
Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 
lépésről lépésre megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja 
értékelésének elősegítése érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a 2050-re Unió-
szerte megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pálya meghatározása végett. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor37 . A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

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

Or. en

Módosítás 167
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 
lépésről lépésre megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja 
értékelésének elősegítése érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a 2050-re Unió-
szerte megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pálya meghatározása végett. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor37 . A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

törölve
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előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.
_________________
37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Módosítás 168
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 
lépésről lépésre megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja értékelésének 
elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a 2050-re Unió-szerte 
megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pálya meghatározása végett. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 
lépésről lépésre megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja értékelésének 
elősegítése érdekében a Bizottságnak 
jogalkotási javaslatot kell benyújtania az 
Európai Parlament és a Tanács felé az 
Unió-szerte megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás legkésőbb 
2050-ig történő eléréséhez.
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konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor37 . A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.
_________________
37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Módosítás 169
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 
lépésről lépésre megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja értékelésének 
elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
szakszervezetek, a beruházók és a 
fogyasztók – számára való megteremtése, a 
klímasemlegességre való átállás 
visszafordíthatatlanságának és a lépésről 
lépésre megvalósuló kibocsátáscsökkentés 
elérésének biztosítása, valamint az 
intézkedések és az elért eredmények 
klímasemlegességi célkitűzéssel való 
összhangja értékelésének elősegítése 
érdekében a Bizottságnak, figyelembe véve 
az EPCC tanácsát, értékelnie kell az 
üvegházhatást okozó gázok nettó nulla 
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fogadjon el a 2050-re Unió-szerte 
megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pálya meghatározása végett. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor37 . A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

kibocsátásának az Unióban legkésőbb 
2050-ig történő elérési útvonalának 
felépítési és kialakítási lehetőségeit, és 
jogalkotási javaslatot kell benyújtania 
erről az Európai Parlament és a Tanács 
felé.

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

Or. en

Módosítás 170
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 
lépésről lépésre megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra való 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 
megvalósuló kibocsátáscsökkentés 
elérésének biztosítása, valamint az 
intézkedések és az elért eredmények 
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célkitűzéssel való összhangja értékelésének 
elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a 2050-re Unió-szerte 
megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pálya meghatározása végett. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor37 . A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

klímasemlegességi célkitűzéssel való 
összhangja értékelésének elősegítése 
érdekében a Bizottságnak javaslatot kell 
tennie az 2030-ig tartó éghajlati cél 
elérésére és az üvegházhatást okozó gázok 
nettó nulla nettó kibocsátására vonatkozó 
uniós pályára, és ezt az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak rendes 
jogalkotási eljárás keretében el kell 
fogadnia. A kiszámíthatóság és a bizalom 
biztosítása szempontjából különösen 
fontos, hogy a Bizottság rendszeresen 
fogadjon el egy uniós ütemtervet, amely 
megmutatja, hogy a gazdaság minden 
ágazata és az egyes ágazatok milyen 
gyorsan tudják csökkenteni 
kibocsátásaikat a 2030-as és a nulla nettó 
kibocsátási célkitűzésekkel összhangban. 
Ezt az uniós ütemtervet össze kell 
hangolni a fent leírt uniós útvonallal.

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

Or. en

Módosítás 171
Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A minőségi jogalkotás elvei 
melletti elkötelezettségével összhangban 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentése tekintetében a Bizottság 
törekszik az uniós eszközök 
koherenciájára. A klímasemlegességi 

törölve
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célkitűzés teljesítése terén tett előrelépés 
mérésére szolgáló rendszerhez és a 
célkitűzés érdekében hozott intézkedések 
következetességéhez az (EU) 2018/1999 
rendeletben meghatározott irányítási keret 
szolgál alapul. Lényeges, hogy a 
rendszeres jelentéstétel rendszerét és a 
Bizottság által a jelentés alapján folytatott 
értékelés és fellépés ütemezését hozzá kell 
igazítani a tagállamokra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendeletben 
meghatározott információbenyújtási és 
beszámolási követelményekhez. Az (EU) 
2018/1999 rendeletet ezért módosítani kell 
annak érdekében, hogy vonatkozó 
rendelkezései tartalmazzák a 
klímasemlegességi célkitűzést.

Or. en

Módosítás 172
Markus Buchheit, Guido Reil

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Módosítás 173
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Hildegard Bentele, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A jól működő belső energiapiac az 
energiarendszer átalakításának fontos 
eleme, és hozzáárul annak pénzügyi 
életképességéhez. Az intelligens és 
digitális villamosenergia- és gázhálózatok 
fejlesztését ezért a többéves pénzügyi 
keretben kiemelten kell kezelni 
(transzeurópai hálózatok európai 
összekapcsolódási eszközzel) A Covid19 
gazdaságélénkítő programoknak 
támogatniuk kell a transznacionális 
energiahálózatok fejlesztését is. Hatékony 
és gyors döntéshozatali eljárásokra van 
szükség a transznacionális 
hálózatfejlesztések támogatásához, 
különösen a jövőorientált és a 
hidrogénnel kompatibilis 
gázinfrastruktúra területén.

Or. en

Módosítás 174
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A teljesen hatékony uniós 
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éghajlat-politikának foglalkoznia kell a 
kibocsátásáthelyezéssel, és megfelelő 
eszközöket és mechanizmusokat kell 
kidolgoznia a lehetséges 
kibocsátásáthelyezések kezelésére, a 
szakszervezeti normák és az iparág 
élenjáróinak ösztönzése érdekében.

Or. en

Módosítás 175
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az EU éghajlat-politikájának és 
jogi keretének elő kell mozdítania az 
erdőtelepítést és a fenntartható 
erdőgazdálkodást az egész Unióban a 
legjobb gyakorlatok, az ipari ismeretek és 
az innováció megosztása révén.

Or. en

Módosítás 176
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az Unió fogyasztásának éghajlati 
lábnyoma elengedhetetlen eszköz az Unió 
éghajlati célkitűzései általános 
koherenciájának fejlesztésére.

Or. en

Módosítás 177
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Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) Az európai szövetségek rendkívül 
fontosak, különösen az akkumulátorok és 
a hidrogén ágazatában: Európai szinten 
koordinálva nagyszerű lehetőségeket 
kínálnak a Covid19 utáni regionális 
fellendülési folyamatokhoz és a sikeres 
strukturális változásokhoz. A jogszabályi 
követelményeknek létre kell hozniuk az 
éghajlatbarát mobilitás és energiatermelés 
innovációinak keretét. Ezeknek a 
szövetségeknek megfelelő támogatást és 
finanszírozást kell kapniuk, és a jövőbeli 
kül- és szomszédságpolitika, valamint a 
kereskedelmi megállapodások részét kell 
képezniük.

Or. en

Módosítás 178
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) A teljesen hatékony uniós 
éghajlat-politikának foglalkoznia kell a 
kibocsátásáthelyezéssel, és megfelelő 
eszközöket kell kidolgoznia, például egy, a 
határokon történő szén-dioxid-kiigazítási 
mechanizmust, hogy megbirkózzon vele és 
megvédje a normáinkat és az iparágaink 
élenjáróit.

Or. en
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Módosítás 179
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

Ennek az irányelvnek az a célja, hogy 
elősegítse az ésszerű környezetvédelmi 
politikára való átállást. E célból az EU 
tagállamainak és az EU intézményeinek 
felül kell vizsgálniuk, megkérdőjelezniük 
és szükség esetén kiigazítaniuk minden 
meglévő politikát. A környezet védelmére 
és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra irányuló nemzeti és 
uniós szintű intézkedések meghozatalakor 
a tagállamoknak, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak különös figyelmet kell 
fordítaniuk a koronavírus okozta válság 
középtávú és hosszú távú társadalmi-
gazdasági következményeire, a polgárok 
jólétére, a társadalom prosperitására és a 
gazdaság versenyképességére.

Or. en

Módosítás 180
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet keretet hoz létre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

E rendelet az összes jelenlegi és jövőbeli 
jogszabályt és rendeletet felölelő általános 
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visszafordíthatatlan és fokozatos 
csökkentésére és a természetes vagy egyéb 
nyelőnkénti eltávolítás Unió-szerte történő 
elősegítésére.

jogi keretet hoz létre az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás visszafordíthatatlan és gyors 
csökkentésére, a természetes vagy egyéb 
nyelőnkénti eltávolítás Unió-szerte történő 
elősegítésére és az Unió általános 
dekarbonizációjára, amelyek mindegyike 
– a Párizsi Megállapodás 2. cikkében 
meghatározott hosszú távú hőmérsékleti 
cél elérését tartva szem előtt – hozzá fog 
járulni az Unióban legkésőbb 2050-re 
kötelezően megvalósítandó 
klímasemlegességi célkitűzéshez.

Or. en

Módosítás 181
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E rendelet a Párizsi Megállapodás 2. 
cikkében meghatározott hosszú távú 
hőmérsékleti cél elérése érdekében keretet 
hoz létre az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
gyors és visszafordíthatatlan csökkentésére 
és a természetes nyelőnkénti eltávolítás 
Unió-szerte történő elősegítésére, és a 
Párizsi Megállapodás 7. cikkében 
meghatározott globális alkalmazkodási cél 
elérése érdekében megteremti az 
eredmények elérésére szolgáló keretet.

Or. en

Indokolás

E módosítás a Bizottság első két javaslatát olvasztja össze.

Módosítás 182
Sira Rego
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E rendelet keretet hoz létre elsősorban az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
visszafordíthatatlan és fokozatos 
csökkentésére és másodsorban a 
természetes nyelőnkénti eltávolítás Unió-
szerte és minden egyes tagállamban 
történő elősegítésére.

Or. es

Módosítás 183
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet elismeri, hogy az 
éghajlatváltozás olyan közös kihívást 
jelent, amely méltányos és igazságos 
átálláson alapuló, közös megoldásokat 
kíván meg. A méltányosság szellemében 
mindenkinek hozzá kell járulnia e kihívás 
leküzdéséhez, és a legnagyobb 
szennyezőknek kell a legnagyobb 
mértékben hozzájárulniuk.

Or. en

Módosítás 184
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat e bekezdését összeolvasztottuk az első bekezdéssel.

Módosítás 185
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 186
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
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Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E rendelet a Párizsi Megállapodás 2. 
cikkében meghatározott hosszú távú 
hőmérsékleti célok elérése érdekében 
rögzíti az Unióban legkésőbb 2050-re 
kötelezően megvalósítandó 
klímasemlegességi célkitűzést, és a Párizsi 
Megállapodás 7. cikkében meghatározott 
globális alkalmazkodási cél elérése 
érdekében – a Párizsi Megállapodás 
preambulumában meghatározottak szerint 
figyelembe véve a munkaerő igazságos 
átszervezésének, valamint a tisztességes 
munka és a minőségi munkahelyek 
létrehozásának szükségszerűségét – 
megteremti az eredmények elérésére 
szolgáló keretet.

Or. en

Módosítás 187
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 188
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 189
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



AM\1206925HU.docx 113/192 PE653.722v01-00

HU

Módosítás 190
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 191
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 192
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet az (EU) 2018/1999 rendelet V. 
mellékletének 2. részében felsorolt 
üvegházhatású gázok emberi eredetű 

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

kibocsátására és természetes nyelőnkénti 
eltávolítására alkalmazandó.

Or. es

Módosítás 193
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Fogalommeghatározások

- „klímasemlegesség”: az Unión belüli 
nulla nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás, 
amelynek célja, hogy az Unión belül 
egyensúly lehessen elérni az 
üvegházhatású gázok emberi eredetű, 
Unió területén belüli, forrásonkénti 
kibocsátása és természetes nyelőnkénti 
eltávolítása között;

Or. en

Módosítás 194
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 195
Nicolás González Casares
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az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. cikk Klímasemlegességi célkitűzés 2. cikk Klímasemlegességi célkitűzés és 
köztes célértékek

Or. en

Módosítás 196
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az uniós tagállamok és az uniós 
intézmények szakpolitikái a – leginkább 
ideológiainak tekinthető – „éghajlat-
politika” keretében bizonyos ideje már 
csupán az üvegházhatást okozó gázok 
elképzelhető legnagyobb mértékű 
csökkentésére összpontosítanak, amit 
elsősorban a szabad piacgazdaságba való 
gazdasági beavatkozások és a tiltás 
politikája útján kell elérni. A hangsúly 
mindinkább a látványos csökkentési 
célértékekre helyeződik át, amelyek 
nemcsak a tudományos megalapozottságot 
nélkülözik, de a bármely védintézkedéshez 
nélkülözhetetlen gazdasági premisszákat 
sem veszik figyelembe. A 
környezetvédelem csak olyan szabad 
társadalomban lehetséges, amely a 
megvalósításához biztosítja a technikai 
innovációs erőt és a szükséges gazdasági 
teljesítményt. Egyre gyakoribb, hogy még 
az ökológiai megfontolásoknak sem 
biztosítják a szükséges teret; például 
amikor a politikusok által mostanáig 
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támogatott megújulóenergia-termeléshez 
szükséges akkumulátorokhoz használt 
erőforrások bányászata által okozott 
környezeti károk az Európán kívüli 
országokba tevődnek át. Ezért 
elengedhetetlen – nem csak a Covid19-
világjárvány nyomán, amely soha nem 
látott nyomás alá helyezte gazdaságunkat 
–, hogy az uniós intézmények és az uniós 
tagállamok felülvizsgálják, 
megkérdőjelezzék és szükség esetén 
kiigazítsák az összes meglévő 
szakpolitikájukat. Ez kiterjed különösen a 
fent említett uniós rendeletekre, azaz a 
2003/87/EK irányelvre (az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátási egységeinek 
kereskedelmi rendszere), az (EU) 
2018/842 rendeletre (az 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
csökkentések tagállami célértékei), az 
(EU) 2018/841 rendeletre 
(üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
ellentételezése) és az (EU) 2018/1999 
rendeletre (az energiaunió és az éghajlat-
politika irányítási rendszere), emellett 
másodlagosan a 2012/27/EU irányelvre 
(energiahatékonyság), az (EU) 2018/2001 
irányelvre (megújuló energiaforrásokból 
előállított energia használata) és a 
2010/31/EU irányelvre (az épületek 
energiahatékonysága), valamint szükség 
esetén további uniós rendeletekre. A 
jövőbeli szakpolitika középpontjában a 
most is zajló természetes 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásnak kell állnia, amelynek 
okait független kutatóknak tovább kell 
vizsgálniuk.

Or. en

Módosítás 197
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

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

(1) Az uniós jogban szabályozott 
üvegházhatást okozó gázok Unió területén 
belüli kibocsátásának csökkentését és 
nyelőnkénti eltávolításának javítását 
legkésőbb 2040-ig egyensúlyba kell hozni, 
melynek következtében az Unión belül 
legkésőbb az említett időpontra 
megvalósítják a nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást, majd azt 
követően a negatív kibocsátást.

Or. en

Módosítás 198
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az uniós jogban szabályozott 
üvegházhatást okozó gázok Unión belüli 
kibocsátását és elnyelését az Unióban a 
lehető leghamarabb, de legkésőbb 2050-ig 
egyensúlyba kell hozni, melynek 
következtében a kibocsátások az említett 
időpontra elérik a nulla nettó szintet. A 
nettó nulla kibocsátást minden 
tagállamnak legkésőbb 2050-ig meg kell 
valósítania. Ezt követően az 
üvegházhatású gázok elnyelésének meg 
kell haladnia a kibocsátást.

Or. en

Módosítás 199
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
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Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 200
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 201
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



AM\1206925HU.docx 119/192 PE653.722v01-00

HU

(1a) 2051. január 1-jétől az 
üvegházhatású gázok elnyelése 
meghaladja a kibocsátást az Unióban és 
valamennyi tagállamban.

Or. en

Módosítás 202
Miriam Dalli, Dan Nica

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok uniós, illetve nemzeti szinten 
megteszik azokat a szükséges 
intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően 
közösen teljesíthető az (1) bekezdésben 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés, ugyanakkor figyelembe kell 
venniük egy olyan méltányos átálláson 
alapuló, fenntartható változásra 
vonatkozó méltányos ütemterv 
előmozdításának fontosságát, amely 
figyelembe veszi a tagállamok kiindulási 
helyzetét, azokat a különbségeket, 
amelyekkel fő szennyező iparágaiktól 
függően az átállás során szembesülnek, 
valamint a méretükből és földrajzi 
elhelyezkedésükből fakadó különbségeket. 
Ezen ütemtervnek garantálnia kell a 
szociális és gazdasági védelmet, valamint 
a tagállamok közötti szolidaritást. Az 
ütemtervnek iránymutatást is tartalmaznia 
kell arra vonatkozóan, hogy az Unió 
egészét tekintve miként érhető el a 2030-
ra kitűzött csökkentési cél. Emellett 2040-
re vonatkozóan olyan köztes kibocsátási 
célértékeket is tartalmaznia kell, amelyek 
átlátható és számszerűsíthető 
hatásvizsgálaton és szilárd irányítási 
kereten alapulnak.

Or. en
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Módosítás 203
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok – a fosszilis tüzelőanyagok 
használata minimálisra csökkentésének, a 
társadalmi és gazdasági kohézió 
megteremtésének és a kiszolgáltatott uniós 
polgárok védelmének szükségességét, a 
tagállamok közötti méltányosság és 
szolidaritás, illetve a méltányos átállás 
előmozdításának fontosságát, valamint a 
tagállamok eltérő kiindulási helyzetét 
szem előtt tartva – uniós, illetve nemzeti, 
regionális és helyi szinten megteszik 
azokat a szükséges intézkedéseket, 
amelyeknek köszönhetően közösen 
teljesíthető az (1) bekezdésben 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés.

Or. en

Módosítás 204
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok – a tagállamok közötti 
méltányosság és szolidaritás 
előmozdításának fontosságát szem előtt 

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

tartva – uniós vagy nemzeti szinten a 
szubszidiaritás elvével összhangban 
megteszik azokat a szükséges 
intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően 
közösen teljesíthetők az (1) bekezdésben 
meghatározott célkitűzések. Az uniós 
tagállamokat továbbá felkérik, hogy 
értékeljék újra a Párizsi Megállapodás 
szerinti kötelezettségvállalásaikat.

Or. en

Módosítás 205
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 206
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

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

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

Or. en

Módosítás 207
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 208
András Gyürk, Edina Tóth

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

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

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

Or. en

Módosítás 209
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 210
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság 2023-ig kidolgoz egy 
olyan módszertant, amely lehetővé teszi a 
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széneltávolításban rejlő éghajlatváltozás-
mérséklési potenciál kiszámítását, és 
ennek alapján javaslatot tesz egy olyan 
keretszabályozásra, amely meghatározza a 
széneltávolítási célkitűzéseket és a 
széneltávolítás tanúsítására és 
elszámolására vonatkozó részletes 
szabályokat.

Or. en

Módosítás 211
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 212
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

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

(3) A 2. cikk (1) bekezdésében 
megállapított célkitűzés fényében az uniós 
gazdaság egészét érintő 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást az Unió 
területén az 1990-es szinthez képest 
legalább 65%-kal kell csökkenteni.

Or. en

Módosítás 213
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A 2. cikk (1) bekezdésében 
megállapított klímasemlegességi célkitűzés 
fényében az Unió 2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét az 1990-es szinthez képest 65%-
os kibocsátáscsökkentésben kell 
meghatározni.

Or. en
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Módosítás 214
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A 2. cikk (1) bekezdésében 
megállapított klímasemlegességi célkitűzés 
fényében az Unió 2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét az 1990-es szinthez képest 
legalább 55%-os kibocsátáscsökkentésben 
kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 215
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Morten 
Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
2020 szeptemberéig felülvizsgálja az Unió 
2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét, továbbá áttekinti az 1990-es 

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

Or. en

Módosítás 216
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
újraértékelésre tekintettel 2021 
szeptemberéig felülvizsgálja az Unió 2030-
ra vonatkozó, az (EU) 2018/1999 rendelet 
2. cikkének (11) bekezdése szerinti 
éghajlat-politikai célértékét. Emellett a 
Bizottság megvizsgálja, hogy az (EU) 
2018/1999 rendelet milyen mértékben 
érinti az uniós tagállamok gazdaságát, és 
szükség esetén e rendelet kiigazítására 
irányuló javaslatokat dolgoz ki, hogy a 
tagállamok – tiszteletben tartva 
szuverenitásukat – ismét hozhassanak 
olyan észszerű környezetvédelmi politika 
végrehajtását célzó intézkedéseket, amely 
az emberek érdekében óvja a környezetet, 
védi az emberek egészségét, ugyanakkor 
lehetővé teszi a gazdasági fejlődést.

Or. en

Módosítás 217
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

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

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

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
2020 szeptemberéig felülvizsgálja az Unió 
2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét, továbbá áttekinti az 1990-es 
szinthez képest számított, 2030-ig 
megvalósítandó 70%-os új célérték 
teljesítésének opcióit. Ha megállapítása 
értelmében a szóban forgó célérték 
módosításra szorul, a Bizottság adott 
esetben javaslatokat terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé.

Or. en

Módosítás 218
Markus Pieper, Edina Tóth, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés és a 
Covid19-világjárvány fényében 
felülvizsgálja az Unió 2030-ra vonatkozó, 
az (EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének 
(11) bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét, továbbá áttekinti az 1990-es 
szinthez képest számított, 2030-ig 
megvalósítandó 50%-os új célérték 
teljesítésének opcióit. A felülvizsgálatnak 
egy tagállamonkénti bontásban készült 
átfogó hatásvizsgálaton kell alapulnia, 
figyelembe véve a Covid19-világjárvány 
európai gazdaságra és háztartásokra 
gyakorolt hatásait, a brexit hatását és a 
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jövőbeli intézkedések lehetséges 
társadalmi hatásait. Ha megállapítása 
értelmében a szóban forgó célérték 
módosításra szorul, a Bizottság adott 
esetben javaslatokat terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé, és 
meghatározza, hogy a nemzetközi piaci 
mechanizmusok használata hogyan 
járulhat hozzá az uniós és tagállami 
célkitűzések költséghatékony eléréséhez. 
A Bizottság ezzel párhuzamosan 
erőfeszítéseket tesz egy olyan módszertan 
kidolgozására is, amely bizonyos termékek 
teljes életciklusra vonatkoztatott 
kibocsátásának kiszámítására szolgál. A 
harmadik országbeli projektek 
hozzájárulását be kell számítani a 
kibocsátáscsökkentésbe, azonban 
szigorúan kerülni kell a kettős 
beszámítást, és világos, integrált 
dokumentációs rendszerről kell 
gondoskodni.

Or. en

Módosítás 219
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
2020 decemberéig felülvizsgálja az Unió 
2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét, továbbá áttekinti a 2030-ig 
megvalósítandó új célérték teljesítésének 
opcióit. A felülvizsgálatnak átfogó 
tanulmányon kell alapulnia, amely 
figyelembe veszi a gazdasági, társadalmi, 
éghajlati és politikai hatásokat. Ha a 
Bizottság úgy ítéli meg, hogy 2030-ra 
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Parlament és a Tanács elé. vonatkozóan új éghajlat-politikai 
célértéket kell javasolni, javaslatokat nyújt 
be az (EU) 2018/1999 és az (EU) 2018/842 
rendelet ennek megfelelő módosítására.

Or. en

Módosítás 220
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez a rendelet 2021. június 30-ig 
létrehozza a független Európai 
Éghajlatváltozási Testületet, amely az 
értékeléséért felel és éghajlatváltozási 
szakpolitikákkal kapcsolatos ajánlásokat 
tesz. Az Európai Éghajlatváltozási 
Testület nyomon követi és értékeli a 2050-
re vonatkozó uniós klímasemlegességi 
célérték, illetve a 2030-ra és 2040-re 
vonatkozó köztes célértékek elérése terén 
tett előrehaladást. A Bizottság közzéteszi 
az Európai Éghajlatváltozási Testület 
tanácsait és ajánlásait, valamint a 
közzétételtől számított hat hónapon belül 
benyújtja e megállapításokat az Európai 
Parlamentnek és a Miniszterek 
Tanácsának. Emellett az Európai 
Éghajlatváltozási Testület valamennyi 
ajánlását is benyújtja, valamint kifejti, 
hogyan vette figyelembe a testület 
tanácsait, illetve kellően alátámasztott 
indokolást nyújt be arról, hogy miért nem 
vette figyelembe azokat.

Or. en

Módosítás 221
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság az Európai 
Éghajlatváltozási Testület által 
rendelkezésre bocsátott adatok alapján 
2021. június 30-ig kidolgoz egy olyan 
mutatót, amely az Unió éghajlati 
lábnyomának csökkentésével kapcsolatos 
fejlemények nyomon követésére szolgál. A 
Bizottság annak érdekében, hogy 2030-ig 
teljesítse a Párizsi Megállapodásban 
foglalt hőmérsékleti célokat, 2023. június 
30-ig értékeli az Unió éghajlati lábnyomát 
és javaslatokat terjeszt elő annak 
csökkentésére.

Or. en

Módosítás 222
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 223
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 224
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság 2021. június 30-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
célértékét végrehajtó uniós jogszabályokat 
miként kellene módosítani annak 
érdekében, hogy a 2. cikk (3) 
bekezdésében említett felülvizsgált 2030-
as cél teljesíthető legyen, és hogy 
megvalósuljon a 2. cikk (1) bekezdésében 
megállapított klímasemlegességi 
célkitűzés, majd meghozza a szükséges 
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mérlegeli a szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását.

intézkedéseket, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását. Ezen intézkedéseknek 
a környezetvédelemről és az Unió 
klímasemlegességének biztosításához 
hozzájáruló ágazatok méltányos 
tehermegosztásáról is gondoskodniuk kell. 
A Bizottság konkrétan megvizsgálja a légi 
közlekedésből és a tengeri közlekedésből 
származó kibocsátások 2030-as 
célértékkel és 2050-es klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összehangolásának 
lehetőségeit annak érdekében, hogy ezeket 
a kibocsátásokat legkésőbb 2050-re nettó 
nullára lehessen csökkenteni, és ennek 
megfelelően jogalkotási javaslatokat 
terjeszt elő.

Or. en

Módosítás 225
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 
nulla nettó kibocsátásra vonatkozó 
célkitűzés elérése céljából a Bizottság 
2021. június 30-ig felméri, hogy miként 
kellene módosítani a (3) bekezdésben 
említett, 2030-ra vonatkozó uniós 
éghajlat-politikai célérték teljesítésére 
vonatkozó összes uniós jogszabályt. A 
Bizottság adott esetben az értékeléshez 
jogalkotási javaslatokat csatol.

Az e bekezdésben említett értékelésnek ki 
kell terjednie az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás 1990-es szinthez képest 
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számított 55%-os, de legalább 65%-os 
csökkentésének legkésőbb 2030-ig való 
elérésre is.

Or. en

Módosítás 226
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna 
Virkkunen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság 2021. június 30-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
célértékét végrehajtó uniós jogszabályokat 
miként kellene módosítani annak 
érdekében, hogy az 1990-es szinthez 
képest számított 50%-os 
kibocsátáscsökkentés teljesíthető legyen, és 
hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
mérlegeli a szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását. A Bizottság annak 
értékelése során, hogy szükség van-e a 
meglévő jogszabályok és szakpolitikák 
felülvizsgálatára vonatkozó új jogalkotási 
javaslat elfogadására, figyelembe veszi a 
szabályozáson belüli következetességet és 
stabilitást annak érdekében, hogy az 
időtálló beruházások számára továbbra is 
kedvező környezetet biztosítsanak.

Or. en

Módosítás 227
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Rendeletre irányuló javaslat



AM\1206925HU.docx 135/192 PE653.722v01-00

HU

2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság 2021. június 30-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
célértékét végrehajtó uniós jogszabályokat 
miként kellene módosítani annak 
érdekében, hogy az 1990-es szinthez 
képest számított 50%-os 
kibocsátáscsökkentés teljesíthető legyen, és 
hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
mérlegeli a szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását. Az értékelés során az 
ambiciózus éghajlat-politikai 
törekvésekhez kapcsolódó megnövekedett 
terhekkel arányosan kell figyelembe venni 
az alacsonyabb jövedelmű tagállamokra 
vonatkozó, meglévő ellentételezési 
mechanizmusok növelését.

Or. en

Módosítás 228
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

fokozatosan növekvő eltávolítási 
célkitűzések meghatározását, valamint az 
egyéb jogalkotási javaslatok 
Szerződésekkel összhangban történő 
elfogadását.

Or. en

Módosítás 229
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság 2021. június 30-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
célértékét végrehajtó uniós jogszabályokat 
miként kellene módosítani annak 
érdekében, hogy a (3) bekezdéssel 
összhangban elfogadott, 2030-ra 
vonatkozó éghajlat-politikai célérték 
teljesíthető legyen, és hogy megvalósuljon 
a 2. cikk (1) bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
mérlegeli a szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását.

Or. en

Módosítás 230
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Morten 
Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság 2021. június 30-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
célértékét végrehajtó uniós jogszabályokat 

(4) A Bizottság 2021. június 30-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékét végrehajtó 



AM\1206925HU.docx 137/192 PE653.722v01-00

HU

miként kellene módosítani annak 
érdekében, hogy az 1990-es szinthez 
képest számított 50–55%-os 
kibocsátáscsökkentés teljesíthető legyen, és 
hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
mérlegeli a szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását.

uniós jogszabályokat miként kellene 
módosítani annak érdekében, hogy az 
1990-es szinthez képest számított legalább 
55%-os kibocsátáscsökkentés teljesíthető 
legyen, és hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
mérlegeli a szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását.

Or. en

Módosítás 231
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság 2021. június 30-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
célértékét végrehajtó uniós jogszabályokat 
miként kellene módosítani annak 
érdekében, hogy az 1990-es szinthez 
képest számított 70%-os 
kibocsátáscsökkentés teljesíthető legyen, és 
hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
mérlegeli a szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását.

Or. en

Módosítás 232
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 233
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság – tekintettel a 2. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzésre – 2023. 
május 31-ig, egy részletes hatásvizsgálatot 
követően megvizsgálja a 1990-hez 
viszonyított, 2040-re vonatkozó uniós 
éghajlat-politikai, kibocsátáscsökkentési 
célérték meghatározásával kapcsolatos 
lehetőségeket, és adott esetben javaslatot 
tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A Bizottság a 2040-re 
vonatkozó éghajlat-politikai célértékkel 
kapcsolatos lehetőségek vizsgálata során 
figyelembe veszi a 3. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott 
kritériumokat. A hatásvizsgálat keretében 
értékelni kell, hogy miként kellene 
módosítani az e célérték elérésére 
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vonatkozó összes uniós jogszabályt.

Or. en

Módosítás 234
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság – tekintettel a 2. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzésre – 2025. 
szeptember 30-ig, egy átfogó 
hatásvizsgálatot követően megvizsgálja a 
2040-re vonatkozó uniós 
kibocsátáscsökkentési célérték 
meghatározásával kapcsolatos 
lehetőségeket, és adott esetben javaslatot 
tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A Bizottság a 2040-re 
vonatkozó éghajlat-politikai célértékkel 
kapcsolatos lehetőségek vizsgálata során 
konzultál az Európai Éghajlatváltozási 
Testülettel és figyelembe veszi a 3. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott 
kritériumokat.

Or. en

Módosítás 235
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(4a) A Bizottság 2021. június 30-ig 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
értékeli, hogy miként kellene módosítani 
az összes vonatkozó uniós jogszabályt 
ahhoz, hogy biztosítani lehessen az állami 
és magánfinanszírozás és a 2. cikkben 
meghatározott uniós éghajlat-politikai 
célkitűzések közötti összhangot.
(4b) A (4a) bekezdésben említett jelentés 
tartalmazza az uniós alapokra és pénzügyi 
eszközökre vonatkozó jogszabályok azzal 
kapcsolatos értékelését, hogy azok 
összhangban állnak-e az e rendelet 2. 
cikkében meghatározott uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel.

Or. en

Módosítás 236
András Gyürk, Edina Tóth, Hildegard Bentele

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 2030-ra vonatkozó uniós szintű 
kibocsátáscsökkentési célérték elérése 
érdekében minden tagállamnak az 1990-
es szinthez képest legalább ugyanolyan 
minimális mértékű kibocsátáscsökkentést 
kell elérnie. Minden tagállam nemzeti 
szintű kibocsátáscsökkentési célértéket 
fogad el, amelyek révén az EU megerősíti 
a tagállami kibocsátáscsökkentési 
erőfeszítések egymáshoz közelítését azzal 
a céllal, hogy 2050-re méltányosabb 
módon, a tagállamok közötti 
kiegyensúlyozottabb tehermegosztás 
alapján érjék el a klímasemlegességi 
célkitűzést.

Or. en
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Módosítás 237
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság 2025 decemberéig 
átfogó tanulmányt készít, amelyben 
figyelembe veszi az uniós és globális 
gazdasági, társadalmi, éghajlati és 
politikai hatásokat. Ha a Bizottság úgy 
ítéli meg, hogy 2030-ra vonatkozóan új 
éghajlat-politikai célértéket kell javasolni, 
javaslatokat nyújt be az (EU) 2018/1999 
és az (EU) 2018/842 rendelet ennek 
megfelelő módosítására, valamint a 2. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés eléréséhez 
hozzájáruló egyéb uniós jogszabályok 
módosítására.

Or. en

Módosítás 238
Josianne Cutajar

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben a 2. cikk (4) 
bekezdésében említett jogalkotási 
javaslatok olyan ágazatokra vonatkoznak, 
amelyek azon tagállamok és/vagy régiók, 
köztük szigeti és legkülső régiók közötti 
összeköttetéseket érintik, amelyek 
esetében a külső mobilitás (az utasok és az 
áruk tekintetében egyaránt) kizárólag a 
légi és/vagy a tengeri közlekedéstől függ, 
figyelembe kell venni a szigeti jelleget és 
az említett kritériumok alapján kellően 
értékelni kell ezen intézkedések hatásait.

Or. en



PE653.722v01-00 142/192 AM\1206925HU.docx

HU

Módosítás 239
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság annak értékelése 
során, hogy szükség van-e a meglévő 
jogszabályok és szakpolitikák 
felülvizsgálatára vonatkozó új jogalkotási 
javaslatok elfogadására, figyelembe veszi 
a szabályozáson belüli következetességet 
és stabilitást annak érdekében, hogy az 
időtálló beruházások számára továbbra is 
kedvező környezetet biztosítsanak.

Or. en

Indokolás

A klímasemlegességi célkitűzést olyan stabil szakpolitikai kerettel lehet a legjobban 
alátámasztani, amely kiszámítható és kedvező beruházási környezetet biztosít, ami lehetővé 
teszi a klímasemlegességre való zavartalan és költséghatékony átállást. Ennek célja a 2050-re 
vonatkozó célkitűzés iránti iparági elkötelezettség biztosítása.

Módosítás 240
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottság legkésőbb a 2040-es 
éghajlati célérték elfogadását követő 
18 hónapon belül értékeli az e célérték 
megvalósításához fontos valamennyi 
uniós jogszabály módosításának 
mikéntjét, és megvizsgálja a szükséges 
intézkedések meghozatalának lehetőségét, 
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ideértve jogalkotási javaslatok elfogadását 
is, a Szerződésekkel összhangban.

Or. en

Módosítás 241
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A Bizottság 2023-ig kidolgozza a 
széneltávolítás tanúsítására vonatkozó 
keretszabályozást, az uniós szintű 
kibocsátások elszámolására vonatkozó 
részletes szabályokat és a szén-dioxid 
határokon átnyúló és ágazatok közötti 
átadására vonatkozó elszámolási 
szabályokat.

Or. en

Módosítás 242
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Ágazati klímasemlegességi ütemtervek

(1) A Bizottság 2023-ig egy közös 
módszertan alapján ütemtervet készít a 
különböző gazdasági ágazatok 
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tekintetében annak érdekében, hogy 
segítsen ezen ágazatok számára 
hozzájárulni a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés legkésőbb 2050-ig való 
eléréséhez.
(2) Az (1) bekezdésben említett ütemterv 
kidolgozása során a Bizottság az érintett 
ágazatokkal, az iparági szövetségekkel, a 
vállalatokkal, a szakszervetekkel és a 
tudományos körökkel szoros párbeszédet 
folytat annak meghatározása érdekében, 
hogy az egyes ágazatok miként és mikorra 
képesek kibocsátásaikat nullához közeli 
értékre csökkenteni, továbbá azonosítja az 
akadályokat és lehetőségeket, valamint az 
ágazaton belül kidolgozandó technológiai 
megoldásokat és végrehajtandó 
beruházásokat.
(3) Az (1) bekezdésben említett ágazati 
ütemterv kiterjed az egyes ágazatokon 
belüli kibocsátáscsökkentésre és 
fokozottabb eltávolításra, ideértve 
legalább az (EU) 2018/1999 rendelet 15. 
cikkének (4) bekezdésében meghatározott 
ágazatokat és a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés eléréséhez hozzájáruló minden 
más ágazatot is.
(4) A Bizottság az ütemterv kidolgozása 
során figyelembe veszi legalább a 
következő kritériumokat:
a) társadalmi-gazdasági hatások;
b) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság;
c) az ágazat versenyképessége a 
világgazdaságban;
d) az Unió gazdaságának 
versenyképessége;
e) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia;
f) az egyes gazdasági ágazatok 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
potenciálja, amelyből kiderül, hogy 
várhatóan milyen mértékben járulnak 
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hozzá az általános klímasemlegességi 
célkitűzéshez;
g) a tétlenség vagy a nem megfelelő 
fellépés társadalmi, gazdasági és 
környezeti költségei;
h) energiahatékonyság, az energia 
megfizethetősége, az energiaellátás 
biztonsága;
i) méltányosság és szolidaritás a 
tagállamok között és azokon belül;
j) beruházási igények és lehetőségek;
k) a méltányos és társadalmilag igazságos 
átállás biztosításának szükségessége;
l) a Párizsi Megállapodás hosszú távú 
célkitűzéseinek és az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye végső 
céljának elérését szolgáló nemzetközi 
fejlemények és erőfeszítések, valamint az 
említett célok elérése terén világszerte 
elért előrehaladás;
m) a rendelkezésre álló legjobb és 
legfrissebb tudományos bizonyítékok, 
beleértve az Európai Éghajlatváltozási 
Testület és az Éghajlatváltozási 
Kormányközi Testület legutóbbi jelentéseit 
is.
(5) A 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés eléréséhez hozzájárulni kívánó 
ágazati jogalkotási javaslatok 
kidolgozásakor figyelembe kell venni ezen 
ütemterveket.

Or. en

Módosítás 243
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
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2 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. cikk
Európai Éghajlatváltozási Testület

(1) A Bizottság 2021. június 30-ig 
létrehozza az Európai Éghajlatváltozási 
Testületet, amely az éghajlatváltozással 
foglalkozó független tudományos 
tanácsadó testületként működik, és amely 
az éghajlatváltozással kapcsolatos 
szakértelmük alapján kiválasztott 
tudósokból áll. A kiválasztott tudósokat a 
jelöltek meghallgatását követően az 
Európai Parlament érintett bizottsága 
hagyja jóvá.
(2) A Bizottság gondoskodik arról, hogy 
az Európai Éghajlatváltozási Testület 
irányítási struktúrája és összetétele 
garantálja annak teljes tudományos 
függetlenségét és önállóságát, többek 
között az uniós és tagállami 
intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal 
és ügynökségekkel szemben is, valamint 
az összetételét tekintve biztosított legyen a 
nemek közötti egyensúly.
(3) Az Európai Éghajlatváltozási Testület 
figyelemmel kíséri az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentését az Unióban és a 
tagállamokban, és értékeli a 
klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig 
történő megvalósítása, valamint a Párizsi 
Megállapodás szerinti uniós 
kötelezettségvállalások teljesítése 
érdekében tett intézkedések és elért 
eredmények következetességét. Szükség 
esetén ajánlásokat tesz az illetékes uniós 
intézményeknek és a tagállamoknak.
(4) Az Európai Éghajlatváltozási Testület 
évente jelentést tesz a Bizottságnak, az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
(3) bekezdés szerinti megállapításairól. Az 
Európai Éghajlatváltozási Testület 
gondoskodik arról, hogy eljárásai teljesen 
átláthatóak, jelentései pedig nyilvánosan 
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hozzáférhetők legyenek.
(5) A Párizsi Megállapodás 14. cikkében 
foglalt minden egyes globális értékelést 
követően hat hónapon belül az Európai 
Éghajlatváltozási Testület jelentést tesz 
közzé arról, hogy az Unió 2. cikkben 
meghatározott éghajlat-politikai 
célkitűzései összeegyeztethetők-e az 
iparosodás előtti szinthez viszonyított 
hőmérséklet-emelkedés 1,5°C fokra 
történő korlátozására irányuló 
célkitűzéssel.
(6) Az Európai Éghajlatváltozási Testület 
külön kérésre tájékoztatást nyújthat és 
ajánlásokat tehet az Európai 
Parlamentnek, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának, az Európai 
Számvevőszéknek, az európai 
ombudsmannak vagy bármely nemzeti 
parlamentnek.

Or. en

Módosítás 244
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk törölve
A klímasemlegesség megvalósításának 

teljesítési pályája
(1) A Bizottság felhatalmazással 
rendelkezik arra, hogy a 9. cikknek 
megfelelően e rendelet kiegészítése 
céljából felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig való 
elérését célzó uniós szintű teljesítési pálya 
meghatározásával. A Bizottság a Párizsi 
Megállapodás 14. cikke szerinti globális 
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értékelést követően legkésőbb hat 
hónapon belül felülvizsgálja a teljesítési 
pályát.
(2) A teljesítési pálya a 2. cikk (3) 
bekezdésében megállapított, az Unió 2030-
ra vonatkozó éghajlat-politikai 
célértékéből indul ki.
(3) A Bizottság a teljesítési pályát az (1) 
bekezdésnek megfelelően állapítja meg, 
melynek során figyelembe veszi a 
következőket:
a) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság;
b) az Unió gazdaságának 
versenyképessége;
c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia;
d) energiahatékonyság, az energia 
megfizethetősége, az energiaellátás 
biztonsága;
e) méltányosság és szolidaritás a 
tagállamok között és azokon belül;
f) az idővel bekövetkező környezeti 
hatékonyság és előrehaladás 
biztosításának szükségessége;
g) beruházási igények és lehetőségek;
h) a méltányos és társadalmilag igazságos 
átállás biztosításának szükségessége;
i) a Párizsi Megállapodás hosszú távú 
célkitűzéseinek és az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye végső 
céljának elérését szolgáló nemzetközi 
fejlemények és erőfeszítések;
j) a rendelkezésre álló legjobb és 
legfrissebb tudományos bizonyítékok, 
beleértve az IPCC legaktuálisabb 
jelentéseit is.

Or. en

Módosítás 245
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Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk A klímasemlegesség 
megvalósításának teljesítési pályája

3. cikk Felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok

Or. en

Módosítás 246
András Gyürk, Edina Tóth

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 247
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

függetlenül ezt úgy kell értelmezni, hogy a 
lehető legrövidebb időn belül el kell 
utasítani bármely uniós intézmény arra 
irányuló nem megfelelő kérését, hogy a 
Szerződésekben meghatározottakon túli 
hatásköröket szerezzen. Ez konkrétan 
kiterjed a Bizottság arra irányuló kérésére 
is, hogy felhatalmazást kapjon arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
alapszintű határozatokat fogadjon el, 
amellyel szemben az Európai Parlament 
és a Tanács csupán utólag emelhet 
kifogást. A kérés tárgyától függetlenül 
elfogadhatatlan a végrehajtó hatóságok 
ilyen kérése, amelyek főként nem 
megválasztott tisztviselőkből állnak, 
ennélfogva híján vannak a megfelelő 
demokratikus legitimációnak. A 2030-ra 
vagy későbbre vonatkozó lehetséges 
kibocsátáscsökkentési célértékek 
meghatározásához hasonló alapszintű 
határozatok inkább az uniós tagállamok, 
uniós szinten tehát az Európai Tanács 
kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

Or. en

Módosítás 248
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság 2020. december 31-ig, 
majd azt követően a Párizsi Megállapodás 
14. cikke szerinti globális értékelést 
követően legkésőbb hat hónapon belül 
rendes jogalkotási eljárás keretében 
kidolgozza és benyújtja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 2. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott, 2030-ra 
vonatkozó uniós éghajlat-politikai célérték 
és a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott nulla nettó 
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belül felülvizsgálja a teljesítési pályát. üvegházhatásúgáz-kibocsátási célérték 
elérését célzó uniós szintű teljesítési 
pályát.

Or. en

Módosítás 249
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság 2023. május 31-ig az e 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
kritériumok alapján értékeli a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés elérését célzó 
uniós szintű teljesítési pálya felépítését és 
kialakítását, és erre vonatkozóan 
megfelelő jogalkotási javaslatot tesz. A 
Bizottság a Párizsi Megállapodás 14. cikke 
szerinti globális értékelést követően 
legkésőbb hat hónapon belül felülvizsgálja 
a teljesítési pályát. A Bizottság jogalkotási 
javaslatot tesz a teljesítési pálya 
kiigazítására, ha ezt a felülvizsgálat 
eredményeként megfelelőnek ítéli.

Or. en

Módosítás 250
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

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

(1) A Bizottság 2025 szeptemberéig a 
(3) bekezdésben meghatározott 
kritériumok alapján értékeli a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés elérését 
célzó, kétéves szakaszokra bontott uniós 
szintű teljesítési pálya felépítésével és 
kialakításával kapcsolatos lehetőségeket, 
és erre vonatkozóan jogalkotási javaslatot 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A Bizottság a teljesítési pálya 
megállapítása után, a Párizsi 
Megállapodás 14. cikke szerinti globális 
értékelést követően legkésőbb hat hónapon 
belül felülvizsgálja a teljesítési pályát, és 
adott esetben a teljesítési pálya kiigazítása 
céljából jogalkotási javaslatot nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 251
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság 2023 decemberéig 
átfogó tanulmányt készít az e cikk (3) 
bekezdésében előírt elemek alapján és 
elkészíti a Párizsi Megállapodás 14. 
cikkében említett első globális értékelést. 
A Bizottság e tanulmány segítségével 
meghatározza a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés 2050-ig való elérését célzó uniós 
szintű teljesítési pályát. A Bizottság a 
Párizsi Megállapodás 14. cikke szerinti 
globális értékelést követően legkésőbb hat 
hónapon belül felülvizsgálja a teljesítési 
pályát.

Or. en
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Módosítás 252
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság a (3) bekezdésében 
meghatározott kritériumok alapján 
értékeli, hogy megvalósítható-e a 2. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés elérését célzó 
uniós szintű indikatív teljesítési pálya 
létrehozása, és erre vonatkozóan 
megfelelő jogalkotási javaslatot tesz.

Or. en

Módosítás 253
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

szerinti globális értékelést követően 
legkésőbb hat hónapon belül felülvizsgálja 
a teljesítési pályát.

Or. es

Módosítás 254
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A teljesítési pálya a 2. cikk (3) 
bekezdésében megállapított, az Unió 2030-
ra vonatkozó éghajlat-politikai 
célértékéből indul ki.

törölve

Or. en

Módosítás 255
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A teljesítési pálya a 2. cikk (3) 
bekezdésében megállapított, az Unió 2030-
ra vonatkozó éghajlat-politikai célértékéből 
indul ki.

(2) Az (1) bekezdésben említett uniós 
szintű teljesítési pálya a 2020-ra 
vonatkozó uniós éghajlat-politikai 
célértékből indul ki, amely ötévenkénti 
köztes célértékeket is magában foglal, 
majd eléri a 2. cikk (3) bekezdésében 
megállapított, az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékét, valamint a 2. 
cikk (1) bekezdésében megállapított nettó 
nulla üvegházhatásúgáz-kibocsátási 
célértéket.

Or. en
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Módosítás 256
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A teljesítési pálya a 2. cikk (3) 
bekezdésében megállapított, az Unió 2030-
ra vonatkozó éghajlat-politikai 
célértékéből indul ki.

(2) A teljesítési pálya e rendelet 
végrehajtásától indul ki.

Or. en

Módosítás 257
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A teljesítési pálya a 2. cikk (3) 
bekezdésében megállapított, az Unió 2030-
ra vonatkozó éghajlat-politikai célértékéből 
indul ki.

(2) Az indikatív teljesítési pálya a 2. 
cikk (3) bekezdésében megállapított, az 
Unió 2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai 
célértékéből indul ki.

Or. en

Módosítás 258
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
teljesítési pályára tett javaslatot és annak 
felülvizsgálatait az (EU) 2018/1999 és az 
(EU) 2018/842 rendelet, valamint a 2. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 



PE653.722v01-00 156/192 AM\1206925HU.docx

HU

klímasemlegességi célkitűzés eléréséhez 
hozzájáruló egyéb uniós jogszabályok 
módosításával kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 259
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság;
b) az Unió gazdaságának 
versenyképessége;
c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia;
d) energiahatékonyság, az energia 
megfizethetősége, az energiaellátás 
biztonsága;
e) méltányosság és szolidaritás a 
tagállamok között és azokon belül;
f) az idővel bekövetkező környezeti 
hatékonyság és előrehaladás 
biztosításának szükségessége;
g) beruházási igények és lehetőségek;
h) a méltányos és társadalmilag igazságos 
átállás biztosításának szükségessége;
i) a Párizsi Megállapodás hosszú távú 
célkitűzéseinek és az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye végső 
céljának elérését szolgáló nemzetközi 
fejlemények és erőfeszítések;
j) a rendelkezésre álló legjobb és 
legfrissebb tudományos bizonyítékok, 
beleértve az IPCC legaktuálisabb 
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jelentéseit is.

Or. en

Módosítás 260
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság az (1) bekezdésnek 
megfelelően értékeli a teljesítési pályával 
kapcsolatos lehetőségeket vagy jogalkotási 
javaslatot nyújt be a teljesítési pálya 
kapcsán, melynek során figyelembe veszi 
a következőket:

Or. en

Módosítás 261
Jens Geier, Nicolás González Casares

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság a teljesítési pályát az 
(1) bekezdésnek megfelelően állapítja meg, 
valamint meghatározza az e teljesítési 
pályához kapcsolódó támogató 
keretrendszert, melynek során figyelembe 
veszi a következőket:

Or. en

Módosítás 262
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Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A Bizottság a teljesítési pályát az 
(1) bekezdésnek megfelelően állapítja meg, 
melynek során figyelembe veszi – 
előfordulásuk sorrendjében – a következő 
elemeket:

Or. es

Módosítás 263
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság az (1) bekezdésnek 
megfelelően meghatározza az indikatív 
teljesítési pályával kapcsolatos 
lehetőségeket, melynek során figyelembe 
veszi a következőket:

Or. en

Módosítás 264
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 265
András Gyürk, Edina Tóth

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A teljesítési pálya meghatározása 
során a következőket kell figyelembe 
venni:

Or. en

Módosítás 266
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság;

a) a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás biztosításának 
szükségessége;

Or. es

Módosítás 267
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) költséghatékonyság és gazdasági a) költséghatékonyság és gazdasági 
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hatékonyság; hatékonyság, maradéktalanul figyelembe 
véve a tétlenség és a késedelmes éghajlat-
politikai fellépés gazdasági, társadalmi és 
környezeti költségeit;

Or. en

Módosítás 268
Seán Kelly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a párhuzamos uniós szakpolitikai 
célkitűzésekkel való összhang 
biztosításának szükségessége;

Or. en

Módosítás 269
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság;

a) kibocsátáscsökkentés, 
költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság;

Or. en

Módosítás 270
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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a) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság;

a) környezeti hatások és társadalmi 
előnyök;

Or. en

Módosítás 271
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a tétlenség vagy a nem megfelelő 
fellépés társadalmi, gazdasági és 
környezeti költségei;

Or. en

Módosítás 272
Jens Geier, Nicolás González Casares

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) kölcsönhatás más uniós 
jogszabályokkal, például a 
környezetvédelmi jogszabályokkal;

Or. en

Módosítás 273
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

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

aa) uniós szén-dioxid-kibocsátási 
költségvetés (halmozott szén-dioxid-
kibocsátás);

Or. en

Módosítás 274
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a fossziliserőforrás-használat 
minimálisra csökkentésének 
szükségessége;

Or. en

Módosítás 275
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljainak megvalósítása;

Or. en

Módosítás 276
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) az aktív erdőgazdálkodás és 
erdőtelepítés előnyei;

Or. en

Módosítás 277
Jens Geier, Nicolás González Casares

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) intelligens ágazati integráció;

Or. en

Módosítás 278
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió gazdaságának 
versenyképessége;

törölve

Or. en

Módosítás 279
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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b) az Unió gazdaságának 
versenyképessége;

törölve

Or. en

Módosítás 280
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió gazdaságának 
versenyképessége;

b) méltányosság és szolidaritás a 
tagállamok között és azokon belül;

Or. es

Módosítás 281
András Gyürk, Edina Tóth

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az iparágak támogatása, hogy 
tiszta és versenyképes termékeket 
gyártsanak, kerülve azonban a CO2-
kibocsátás-áthelyezést;

Or. en

Módosítás 282
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

ba) a végtermékek és a fogyasztás 
uniós szénlábnyoma;

Or. en

Módosítás 283
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) társadalmi hatás;

Or. en

Módosítás 284
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia;

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

Or. es

Módosítás 285
András Gyürk, Edina Tóth

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia;

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia, tiszteletben tartva 



PE653.722v01-00 166/192 AM\1206925HU.docx

HU

ugyanakkor a technológiasemlegesség és 
a nemzeti energiamix szuverenitásának 
elvét;

Or. en

Módosítás 286
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia;

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia, tiszteletben tartva 
ugyanakkor a technológiasemlegesség 
elvét és azt, hogy kutatásra, illetve 
beruházásokra van szükség az érett, új és 
ígéretes technológiák terén, kerülve az 
esetleges bezártsági hatásokat;

Or. en

Módosítás 287
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia;

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológiák, azok jelenlegi piaci 
elterjedtsége, valamint jövőbeli 
térnyerésük feltételei;

Or. en
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Módosítás 288
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia;

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológiák és az áttörést jelentő 
innovációkkal kapcsolatos kilátások;

Or. en

Módosítás 289
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia;

c) a rendelkezésre álló, fenntartható 
legjobb technológia, valamint a fosszilis 
tüzelőanyagok fokozatos 
megszüntetésének szükségessége;

Or. en

Módosítás 290
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Eva Maydell

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia;

c) a technológiasemleges formában 
rendelkezésre álló legjobb technológia;
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Or. en

Módosítás 291
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az európai gazdasági ágazatok 
kiszámíthatósága;

Or. en

Módosítás 292
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) nyersanyagok megfizethetősége;

Or. en

Módosítás 293
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) energiahatékonyság, az energia 
megfizethetősége, az energiaellátás 

d) az energiahatékonyság 
elsődlegességének elve, 
energiamegtakarítások, az energia 
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biztonsága; megfizethetősége, az energiaellátás 
biztonsága;

Or. en

Módosítás 294
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 295
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) energiahatékonyság, az energia 
megfizethetősége, az energiaszegénység és 
a kiszolgáltatottság csökkentése, valamint 
az energiaellátás biztonsága;

Or. en

Módosítás 296
Miriam Dalli, Mohammed Chahim
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) energiahatékonyság, az energia 
megfizethetősége, az energiaellátás 
biztonsága és az energiaszegénység 
csökkentése;

Or. en

Módosítás 297
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) energiahatékonyság, az energia 
megfizethetősége, a polgárok energiához 
való joga és az energiaellátás biztonsága;

Or. en

Módosítás 298
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) energiahatékonyság, az energia 
megfizethetősége, az energiaellátás 
biztonsága, ideértve a karbonszegény 
technológiákat is;

Or. en
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Módosítás 299
András Gyürk, Edina Tóth

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) energiahatékonyság, az energia 
megfizethetősége, az energiaellátás 
biztonsága, ideértve a karbonszegény 
technológiákat is;

Or. en

Módosítás 300
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) valamennyi fosszilis tüzelőanyag 
használatának fokozatos megszüntetése 
olyan időkereten belül, amely 
összhangban van azzal a célkitűzéssel, 
hogy a hőmérséklet-emelkedést az 
iparosodás előtti szinthez képest 1,5°C-ra 
kell korlátozni;

Or. en

Módosítás 301
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a fosszilis tüzelőanyagoktól való 
függőség csökkentésének, valamint a 
fosszilis energiahordozóktól mentes 
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energiaforrások használata fokozásának 
szükségessége;

Or. en

Módosítás 302
András Gyürk, Edina Tóth

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a fontos áthidaló technológiaként 
elismerendő gáz, amelynek fontos szerepet 
kell játszania a karbonsemleges 
gazdaságra való átállásban;

Or. en

Módosítás 303
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) méltányos tehermegosztás és az 
egyes gazdasági ágazatok 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
potenciálja;

Or. en

Módosítás 304
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a zöld energián alapuló 
technológiák alkalmazására való képesség 
mértéke;

Or. en

Módosítás 305
Sandra Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az energetikai ágazat állami 
irányítása és állami tulajdonjoga;

Or. en

Módosítás 306
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) az európai gazdaság tekintetében 
hatékony CO2-kibocsátás-áthelyezés elleni 
védelem és a kereskedelempolitikai 
eszközök szerepe;

Or. en
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Módosítás 307
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a fenntartható 
erdőgazdálkodásban és erdőtelepítésben 
rejlő lehetőségek;

Or. en

Módosítás 308
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Eva Maydell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) adott esetben a nukleáris energia 
karbonsemleges villamosenergia-
termeléshez való hozzájárulása és az 
abban rejlő lehetőségek a tagállamokban;

Or. en

Módosítás 309
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) a klímasemleges nyersanyagok és 
energia rendelkezésre állása és költsége, 
valamint a szükséges infrastruktúra;
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Or. en

Módosítás 310
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) erőforrás-hatékonyság, a 
nyersanyagok gazdasági hozzáférhetősége 
és a kritikus fontosságú nyersanyagokkal 
való ellátás biztonsága;

Or. en

Módosítás 311
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

de) a fossziliserőforrás-használat 
minimálisra csökkentésének 
szükségessége;

Or. en

Módosítás 312
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
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Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

df) a megújuló termékek használata és 
a körforgásosság valamennyi ágazaton 
belüli előmozdításának, valamint a 
helyettesítési hatások fokozásának 
szükségessége;

Or. en

Módosítás 313
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dg) az energiaszegénység felmérése az 
egyes tagállamok tekintetében, ideértve a 
tagállami energiaellátás 
megbízhatóságának értékelését is;

Or. en

Módosítás 314
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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e) méltányosság és szolidaritás a 
tagállamok között és azokon belül;

e) a Párizsi Megállapodás hosszú 
távú célkitűzéseinek és az Egyesült 
Nemzetek Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye végső céljának elérését 
szolgáló nemzetközi fejlemények és 
erőfeszítések;

Or. es

Módosítás 315
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) méltányosság és szolidaritás a 
tagállamok között és azokon belül;

e) a tagállamok eltérő gazdasági és 
társadalmi körülményei, az egyes 
tagállamok eltérő kiindulási helyzete, az 
egyes tagállamok eltérő fő szennyező 
iparágai, méretbeli különbségek, távoli 
elhelyezkedés, illetve kis szigeti jelleg; 
szolidaritás és kohézió a tagállamok között 
és azokon belül;

Or. en

Módosítás 316
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) méltányosság és szolidaritás a 
tagállamok között és azokon belül;

e) méltányosság és szolidaritás a 
tagállamok között és azokon belül, 
valamint a tagállamok eltérő kiindulási 
helyzete;

Or. en
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Módosítás 317
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) méltányosság és szolidaritás a 
tagállamok között és azokon belül;

e) szolidaritás és együttműködés a 
tagállamok között és azokon belül;

Or. en

Módosítás 318
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) alkalmazkodási intézkedésekkel 
kapcsolatos stratégia a különböző 
ágazatokban, az országok 
éghajlatváltozással járó negatív 
hatásokkal szembeni sebezhetőségének 
csökkentése és az abból fakadó esetleges 
kedvező hatások javukra fordítása;

Or. en

Módosítás 319
András Gyürk, Edina Tóth

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a tagállamok szuverenitása az 
éghajlat-politikai célok elérésével 
kapcsolatos forgatókönyvek terén;
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Or. en

Módosítás 320
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) eltérő tagállami körülmények;

Or. en

Módosítás 321
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 322
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az idővel bekövetkező környezeti 
hatékonyság és előrehaladás biztosításának 

f) a környezeti integritás és az idővel 
bekövetkező előrehaladás biztosításának 
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szükségessége; szükségessége a Párizsi Megállapodás 4. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban;

Or. en

Módosítás 323
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) gyors környezeti hatékonyság és 
előrehaladás biztosításának szükségessége, 
különösen a 2020–2030 közötti 
időszakban;

Or. en

Módosítás 324
Sandra Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) megújulásra való képesség és 
ökológiai egyensúly;

Or. en

Módosítás 325
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) beruházási igények és lehetőségek; g) a tagállami közberuházások 
támogatása;
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Or. en

Módosítás 326
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) beruházási igények és lehetőségek; g) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia;

Or. es

Módosítás 327
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) beruházási igények és lehetőségek; g) beruházási igények és lehetőségek, 
figyelembe véve az olyan beruházások 
megakadályozásának szükségességét, 
amelyek gátolnák az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású alternatívák 
fejlesztését és térnyerését, valamint a 
hosszú távú éghajlat-politikai célokkal 
össze nem egyeztethető eszközöktől való 
függőség megelőzésének szükségességét, 
tekintettel azok élettartamára;

Or. en

Módosítás 328
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

g) beruházási igények és lehetőségek; g) beruházási igények és lehetőségek, 
maradéktalanul figyelembe véve a meg 
nem térülő eszközök mellőzésének 
szükségességét;

Or. en

Módosítás 329
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) beruházási igények és lehetőségek; g) fenntartható beruházási igények és 
lehetőségek;

Or. en

Módosítás 330
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) beruházási igények és lehetőségek; g) beruházási ciklusok, igények és 
lehetőségek;

Or. en

Módosítás 331
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
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Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az időtálló beruházások számára 
kiszámítható és stabil szabályozási 
környezet biztosításának szükségessége;

Or. en

Módosítás 332
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az időtálló beruházások számára 
kiszámítható és stabil szabályozási 
környezet biztosításának szükségessége;

Or. en

Indokolás

A klímasemlegességi célkitűzést olyan stabil szakpolitikai kerettel lehet a legjobban 
alátámasztani, amely kiszámítható és kedvező beruházási környezetet biztosít, ami lehetővé 
teszi a klímasemlegességre való zavartalan és költséghatékony átállást. Ennek célja a 2050-re 
vonatkozó célkitűzés iránti iparági elkötelezettség biztosítása.

Módosítás 333
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás biztosításának 

h) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság;
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szükségessége;

Or. es

Módosítás 334
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás biztosításának 
szükségessége;

h) mindenki számára méltányos és 
társadalmilag igazságos átállás 
biztosításának szükségessége valamennyi 
tagállamban, a kiindulási helyzetüktől, a 
fő szennyező iparágaik közötti 
különbségektől, méretüktől, távoli 
elhelyezkedésüktől vagy kis szigeti 
jellegüktől függetlenül; ennek olyan 
értékeléseket is magában kell foglalnia, 
amelyek figyelembe veszik a 
foglalkoztatási igényeket, beleértve az 
oktatási és képzési követelményeket is, a 
gazdasági fejlődést és a méltányos és 
igazságos átállás megvalósítását;

Or. en

Módosítás 335
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás biztosításának 
szükségessége;

h) a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás biztosításának 
szükségessége, ideértve a jövőbeli 
intézkedések lehetséges társadalmi 
hatásait is;
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Or. en

Módosítás 336
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel, Patrizia Toia, Mohammed Chahim, Dan Nica, 
Simona Bonafè

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás biztosításának 
szükségessége;

h) a társadalom minden rétege 
számára méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás biztosításának 
szükségessége, amelyből senki nem marad 
ki;

Or. en

Módosítás 337
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás biztosításának 
szükségessége;

h) a méltányos, inkluzív és 
társadalmilag igazságos átállás 
biztosításának szükségessége minden 
ágazatban;

Or. en

Módosítás 338
Sira Rego

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

i) a Párizsi Megállapodás hosszú 
távú célkitűzéseinek és az Egyesült 
Nemzetek Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye végső céljának elérését 
szolgáló nemzetközi fejlemények és 
erőfeszítések;

i) az Unió gazdaságának 
versenyképessége;

Or. es

Módosítás 339
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a Párizsi Megállapodás hosszú távú 
célkitűzéseinek és az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye végső 
céljának elérését szolgáló nemzetközi 
fejlemények és erőfeszítések;

i) a Párizsi Megállapodás hosszú távú 
célkitűzéseinek és az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye, az 
Alapjogi Charta és a szociális jogok 
európai pillére végső céljának elérését 
szolgáló nemzetközi fejlemények és 
erőfeszítések, valamint az említett célok 
terén világszerte elért előrehaladás;

Or. en

Módosítás 340
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Hildegard 
Bentele, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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

i) a Párizsi Megállapodás hosszú távú 
célkitűzéseinek és az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye végső 
céljának elérését szolgáló nemzetközi 
fejlemények és erőfeszítések;

i) a Párizsi Megállapodás hosszú távú 
éghajlat-politikai célkitűzéseinek és az 
Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye végső céljának elérését 
szolgáló nemzetközi fejlemények és 
harmadik országok által tett globális 
erőfeszítések;

Or. en

Módosítás 341
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a CO2-kibocsátás-áthelyezés 
megakadályozása, különösen a globálisan 
versenyző, energiaigényes iparágakban;

Or. en

Módosítás 342
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a 2a. cikkben említett ágazati 
klímasemlegességi ütemtervek;

Or. en
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Módosítás 343
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

j) a rendelkezésre álló legjobb és 
legfrissebb tudományos bizonyítékok, 
beleértve az IPCC és a biológiai 
sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
tudománypolitikai platform legaktuálisabb 
jelentéseit is.

Or. en

Módosítás 344
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 345
Sira Rego
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

j) beruházási igények és lehetőségek;

Or. es

Módosítás 346
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Dan Nica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) annak szükségessége, hogy az 
összes uniós és nemzeti éghajlat-politikai 
jogszabály kidolgozásába és 
végrehajtásába bevonják a szociális 
partnereket és az egyéb érintett civil 
társadalmi érdekelt feleket annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
karbonsemlegességet méltányos, inkluzív 
és társadalmilag fenntartható módon 
valósítsák meg.

Or. en

Módosítás 347
Sandra Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a nemzeti hitelfelvételek 
tekintetében a Stabilitási és Növekedési 
Paktumban előírtak szerint a GDP 3%-
ában megállapított uniós felső határ, 
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továbbá a költségvetési paktumban előírt 
zéró strukturális hiány; a 
környezetvédelmi és szociális 
közberuházásokat ki kell zárni e 3%-os 
szabályból;

Or. en

Módosítás 348
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a környezeti fenntarthatóság 
biztosításának szükségessége, ideértve a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos válság 
kezelésének, valamint a természetes 
szénelnyelők védelmének és 
helyreállításának szükségességét is;

Or. en

Módosítás 349
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a Covid19-világjárvány Európa 
gazdasági helyzetére gyakorolt hatása 
(vagy a Covid19-világjárványhoz hasonló 
globális gazdasági zavarok);

Or. en
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Módosítás 350
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) az idők során stabil, tartós és az 
éghajlatváltozás kezelése szempontjából 
hatékony természetes elnyelők biztosítása;

Or. en

Módosítás 351
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos 
megszüntetésének szükségessége;

Or. en

Módosítás 352
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) az éghajlatváltozás enyhítését és az 
ahhoz való alkalmazkodást célzó uniós 
intézkedések közötti kölcsönhatások és 
ellentmondások;

Or. en
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Módosítás 353
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) a brexitnek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésével kapcsolatos 
általános uniós képességre gyakorolt 
hatása.

Or. en


