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Módosítás 354
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) az éghajlatváltozással és más 
egészségügyi vészhelyzetekkel szembeni 
ellenálló képesség;

Or. en

Módosítás 355
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 – j c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jc) az igazságos nemzeti területi 
átmenetre vonatkozó tervekkel való 
összeegyeztethetőség;

Or. en

Módosítás 356
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jc) a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
polgárok védelmének szükségessége.

Or. en
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Módosítás 357
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 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jd) az esetleges kibocsátásáthelyezés 
megelőzése;

Or. en

Módosítás 358
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 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 359
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 f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jf) a helyettesítő hatások szerepe és a 
körforgás előmozdítása valamennyi 
ágazatban;

Or. en
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Módosítás 360
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szén-dioxid-piac negatív és visszás 
következményekkel járt, a természet 
pénzzé tételére és a szennyezési joggal 
való kereskedésre vonatkozó elképzelést el 
kell utasítani, és azt az ENSZ által 
meghatározott és nyomon követett konkrét 
megoldáson alapuló normatív 
megközelítéssel kell felváltani.

Or. en

Módosítás 361
András Gyürk, Edina Tóth

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A támogató keret megerősítése 
érdekében az uniós pénzügyi 
támogatásnak arányosnak kell lennie a 
klímasemlegesség megvalósításával 
kapcsolatos kihívásokkal. Ezzel 
összefüggésben meg kell erősíteni az 
uniós pénzügyi támogatást, többek között 
a modernizációs alap méretének 
növelésével, hogy az energiarendszerek 
korszerűsítésének és az 
energiahatékonyság javításának 
elősegítésével könnyebbé váljon az 
éghajlatsemlegességre való áttérés.

Or. en

Módosítás 362
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Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Uniós és ágazati ütemtervek

1. A Bizottság az Európai Parlamenttel, a 
tagállamokkal, a nyilvánossággal és más 
érdekelt felekkel folytatott széles körű 
konzultációt követően 2021. június 30-ig, 
majd azt követően ötévente uniós 
ütemtervet fogad el az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának valamennyi 
ágazatban történő csökkentésére és 
nyelőnkénti eltávolítására vonatkozóan, a 
2. cikk (3) bekezdésében meghatározott, 
2030-ra vonatkozó uniós éghajlat-politikai 
célkitűzéssel és a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott, nettó nulla ÜHG-
kibocsátásra vonatkozó célkitűzéssel 
összhangban.
2. Az (1) bekezdésben említett uniós 
ütemterv az egyes alábbi ágazatokon 
belüli kibocsátáscsökkentésre és fokozott 
eltávolításra terjed ki:
a) villamos energia;
b) ipar;
c) közlekedés;
d) hűtés és fűtés;
e) épületek (lakóépületek és harmadlagos 
épületek);
f) mezőgazdaság;
g) hulladék;
h) földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és erdőgazdálkodás 
(LULUCF).
3. Az (1) bekezdésben említett uniós 
ütemterv kidolgozásakor a Bizottság 
figyelembe veszi a 3. cikkel összhangban 
meghatározott irányvonalat, beleértve a 3. 
cikk (3) bekezdésében szereplő különböző 
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elemeket is.

Or. en

Módosítás 363
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok a Párizsi Megállapodás 7. 
cikkével összhangban gondoskodnak a 2. 
cikkben említett előrelépésről az 
alkalmazkodóképességi, valamint kutatási 
és tanácsadási kapacitás növelése, a 
reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság, valamint az 
éghajlatváltozás minden következménye 
csökkentése, illetve a méltányos átállás 
előmozdítása terén.

Or. en

Módosítás 364
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok a Párizsi Megállapodás 7. 
cikkével összhangban eleget tesznek az 
éghajlathoz való alkalmazkodásra 
vonatkozó nemzeti és uniós 
célkitűzéseknek, és folyamatos 
előrelépésről gondoskodnak az 
alkalmazkodóképesség növelése, a 
reziliencia megerősítése és az 
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éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése terén.

Or. en

Módosítás 365
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok a Párizsi Megállapodás 7. 
cikkével összhangban folyamatos 
előrelépésről gondoskodnak az 
alkalmazkodóképesség növelése, a 
reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése terén, a 
klímasemlegességet, és különösen a 
kibocsátások a forrásnál való 
csökkentését célzó hierarchikusan 
alárendelt módon;

Or. es

Módosítás 366
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 367
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság egyedi mutatókat 
határoz meg az alkalmazkodás 
előrehaladásának mérésére.

Or. en

Indokolás

Bár az alkalmazkodás az éghajlat-politika egyik fontos pillére, lehetetlen összehasonlítani a 
különböző uniós tagállamok által elért eredményeket, mivel nincsenek olyan egységes 
szabványok vagy mutatók, amelyeket fel lehetne használni az alkalmazkodás mérésére. Így az 
alkalmazkodás előrehaladásának mérése az uniós intézmények szubjektív gyakorlatává 
válhat.

Ezért, valamint az egyértelműség és a bizonyosság biztosítása érdekében az uniós 
intézményeknek egyértelmű mutatókat kell bevezetniük az alkalmazkodás előrehaladásának 
mérésére, amelyek érthetőek és egységesen alkalmazhatók valamennyi tagállamban.

Módosítás 368
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
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok alkalmazkodási 
stratégiákat és terveket dolgoznak ki, 
amelyek az éghajlatra és a 
kiszolgáltatottságra vonatkozó megbízható 
viszonyítási alapértékeken alapuló átfogó 
kockázatkezelési kereteket és 
eredményértékeléseket tartalmaznak. A 
Bizottság segítséget nyújt a 
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tagállamoknak e stratégiák és tervek 
kidolgozásában azáltal, hogy adatokat 
gyűjt és szolgáltat az EU-n belüli jövőbeli 
éghajlati hatásokról, beleértve az 
energiaszegénység társadalmi 
vonatkozásaival foglalkozó 
tanulmányokat is.

Or. en

Módosítás 369
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok alkalmazkodási 
stratégiákat és terveket dolgoznak ki, 
amelyek az éghajlatra és a 
kiszolgáltatottságra vonatkozó megbízható 
viszonyítási alapértékeken alapuló átfogó 
kockázatkezelési kereteket és 
eredményértékeléseket tartalmaznak. E 
stratégiáknak és terveknek az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
vonatkozó nemzeti és uniós 
célkitűzésekkel összhangban lévő 
intézkedéseket kell tartalmazniuk.

Or. en

Módosítás 370
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, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

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

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

Or. en

Módosítás 371
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezeknek az alkalmazkodási 
stratégiáknak és terveknek jogi 
kötelezettségeket kell tartalmazniuk az 
EU-ra és tagállamaira nézve, hogy 
minden megvalósítható eszközön keresztül 
– beleértve a köz- és magánfinanszírozást 
is – biztosítsák a szükséges finanszírozást 
annak érdekében, hogy legkésőbb 2050-ig 
megvalósuljon a klímasemleges 
gazdaságra való igazságos átállás.

Or. en

Módosítás 372
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság 2023. szeptember 30-
ig, majd azt követően ötévente értékeli az 
(EU) 2018/1999 rendelet 29. cikkének (5) 
bekezdésében előírt értékeléssel együtt:

5. A haladás értékelése és 
intézkedések az ésszerű környezetvédelmi 
politika értelmében

Or. en
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Módosítás 373
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2023. szeptember 30-ig, majd 
azt követően ötévente értékeli az (EU) 
2018/1999 rendelet 29. cikkének (5) 
bekezdésében előírt értékeléssel együtt:

Az (EU) 2018/1999 rendelet kiigazítása 
során – amelyet előbb az Európai Tanács 
adaptált következtetéseivel kell kiigazítani 
– az abban foglalt értékelési és 
jelentéstételi mechanizmusokat is vissza 
kell állítani. A 1. cikk és a 2. cikk (1) 
bekezdése értelmében az új keretnek az 
ésszerű környezetvédelmi politika elvein 
kell alapulnia.

Or. en

Módosítás 374
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2023. szeptember 30-ig, majd 
azt követően ötévente értékeli az (EU) 
2018/1999 rendelet 29. cikkének (5) 
bekezdésében előírt értékeléssel együtt:

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

Or. en

Módosítás 375
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, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2023. szeptember 30-ig, majd 
azt követően ötévente értékeli az (EU) 
2018/1999 rendelet 29. cikkének (5) 
bekezdésében előírt értékeléssel együtt:

A Bizottság 2023. szeptember 30-ig, majd 
azt követően kétévente értékeli az (EU) 
2018/1999 rendelet 29. cikkének (5) 
bekezdésében előírt értékeléssel együtt:

Or. en

Módosítás 376
Sira Rego

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2023. szeptember 30-ig, majd 
azt követően ötévente értékeli az (EU) 
2018/1999 rendelet 29. cikkének (5) 
bekezdésében előírt értékeléssel együtt:

A Bizottság 2023. szeptember 30-ig, majd 
azt követően háromévente értékeli az (EU) 
2018/1999 rendelet 29. cikkének (5) 
bekezdésében előírt értékeléssel együtt:

Or. es

Módosítás 377
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2023. szeptember 30-ig, majd 
azt követően ötévente értékeli az (EU) 
2018/1999 rendelet 29. cikkének (5) 
bekezdésében előírt értékeléssel együtt:

A Bizottság 2028. október 31-ig, majd azt 
követően ötévente értékeli az (EU) 
2018/1999 rendelet 29. cikkének (5) 
bekezdésében előírt értékeléssel együtt:

Or. en

Módosítás 378
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Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 379
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a 3. cikk (1) bekezdése szerint 
meghatározandó teljesítési pálya révén 
kifejezett, a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés teljesítése és a 2. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott közbenső 
célkitűzés terén az egyes tagállamok és a 
tagállamok által közösen elért 
eredményeket; ha a teljesítési pálya nem 
áll rendelkezésre, az értékelést a 3. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott 
kritériumok és a 2030-as éghajlati 
célkitűzés alapján kell elvégezni;

Or. en

Módosítás 380
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
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Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 381
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott uniós éghajlati célkitűzés 
teljesítése terén a tagállamok által közösen 
elért eredményeket;

Or. en

Módosítás 382
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 3a. cikk (1) bekezdésében 
említett ágazati ütemtervekben történt 
előrehaladást;

Or. en

Módosítás 383
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 384
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az egyes tagállamok által elért 
előrehaladás és a 4. cikkben említett 
alkalmazkodás terén a tagállamok által 
közösen elért eredményeket.

Or. en

Módosítás 385
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
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Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén az Uniós és a tagállamok által 
közösen és egyénileg elért eredményeket;

Or. en

Módosítás 386
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a 4. cikkben említett egyedi 
mérőszámok alapján az alkalmazkodás 
terén a tagállamok által közösen elért 
eredményeket.

Or. en

Módosítás 387
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a klímasemlegességi célkitűzés 
elérése felé tett előrehaladás összhangját a 
3. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
megfontolásokkal;

Or. en

Módosítás 388
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Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 2. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott, eltávolításra vonatkozó 
egyedi célkitűzések teljesítése terén a 
tagállamok által közösen elért 
eredményeket;

Or. en

Módosítás 389
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a méltányos átállás terén az Uniós 
és a tagállamok által közösen és egyénileg 
elért eredményeket;

Or. en

Módosítás 390
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 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
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseinek elérése tekintetében 
közösen, globális szinten elért eredményt;



AM\1206926HU.docx 19/87 PE653.723v01-00

HU

Or. en

Módosítás 391
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) valamennyi tagállam 
közös eredményeit az EU iparpolitikai 
célkitűzéseinek elérése terén, különös 
tekintettel arra a célkitűzésre, hogy 
növeljék az ipari értékteremtés 
részarányát az EU teljes 
értékteremtésében;

Or. en

Módosítás 392
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az energiaszegénységgel szembeni 
fellépés terén az Uniós és a tagállamok 
által közösen és egyénileg elért 
eredményeket;

Or. en

Módosítás 393
Nicolás González Casares
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az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) a klímasemlegességi és 
alkalmazkodási célkitűzések elérése 
érdekében valamennyi tagállam által 
hozott intézkedéseket, tekintettel a 
társadalomra és a gazdaságra gyakorolt 
hatásokra, valamint a 3. cikkben 
meghatározott kritériumokra, annak 
biztosítása érdekében, hogy az átmenet 
során a társadalom és a gazdaság egyetlen 
része se maradjon le;

Or. en

Módosítás 394
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pontban említett értékelés részeként 
a Bizottság a 3. cikk (1) és (2) 
bekezdésében említett uniós ütemterv 
alapján értékeli az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentése terén 
elért eredményeket.

Or. en

Módosítás 395
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

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

törölve

Or. en

Módosítás 396
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság az energiaunió helyzetéről 
szóló, az (EU) 2018/1999 rendelet 35. 
cikkének megfelelően az adott naptári 
évben elkészített jelentéssel részeként az 
értékelésről jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 397
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

Az xx módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

rendelet 35. cikkének megfelelően az adott 
naptári évben elkészített jelentéssel együtt 
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, és ezeket nyilvánosságra 
hozza.

Or. en

Módosítás 398
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 2023. szeptember 30-
ig, majd azt követően ötévente 
felülvizsgálja:

törölve

a) az uniós intézkedéseknek a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott és a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett teljesítési pálya 
révén kifejezett klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját;
b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás biztosítását szolgáló 
uniós intézkedések megfelelőségét.

Or. en

Módosítás 399
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 2023. szeptember 30-
ig, majd azt követően ötévente 
felülvizsgálja:

(2) A Bizottság 2023. szeptember 30-
ig, majd azt követően kétévente 
felülvizsgálja:

Or. en
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Módosítás 400
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, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 2023. szeptember 30-
ig, majd azt követően ötévente 
felülvizsgálja:

(2) A Bizottság 2023. szeptember 30-
ig, majd azt követően kétévente 
felülvizsgálja:

Or. en

Módosítás 401
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 2023. szeptember 30-
ig, majd azt követően ötévente 
felülvizsgálja:

(2) A Bizottság 2023. szeptember 30-
ig, majd azt követően háromévente 
felülvizsgálja:

Or. es

Módosítás 402
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 2023. szeptember 30-
ig, majd azt követően ötévente 

(2) A Bizottság 2028. október 31-ig, 
majd azt követően ötévente felülvizsgálja:
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felülvizsgálja:

Or. en

Módosítás 403
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az uniós intézkedések és 
szakpolitikák, köztük az ágazati 
jogszabályok összhangját a 3. cikk (1) és 
(2) bekezdésében meghatározott pályával 
és a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott uniós éghajlat-politikai 
célkitűzéssel;

Or. en

Módosítás 404
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az uniós intézkedéseknek a 2. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott és a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett indikatív 
teljesítési pálya révén kifejezett 
klímasemlegességi célkitűzéssel, valamint 
a Párizsi Megállapodásban kitűzött 
céloknak megfelelő globális fejlődéssel 
való összhangját;

Or. en
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Módosítás 405
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 406
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás biztosítását szolgáló 
uniós intézkedések megfelelőségét.

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás biztosítását szolgáló 
uniós intézkedések megfelelőségét a 4. 
cikkben említett egyedi mérőszámok 
alapján.

Or. en

Módosítás 407
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az uniós intézkedések 
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megfelelőségét az eltávolítások 
fokozatosan növekvő arányának 
biztosítása érdekében, a 2. cikk (4) 
bekezdésében említett konkrét mutatókkal 
összhangban.

Or. en

Módosítás 408
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, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az intézkedések megfelelőségét az 
EU ipari célkitűzéseinek elérése, valamint 
a kibocsátásáthelyezés elleni hatékony 
védelem biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 409
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, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a méltányos átállás terén elért 
haladás biztosítását szolgáló uniós 
intézkedések megfelelőségét.

Or. en
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Módosítás 410
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, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az energiaszegénységgel szembeni 
fellépés terén elért haladás biztosítását 
szolgáló uniós intézkedések 
megfelelőségét.

Or. en

Módosítás 411
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, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) a klímasemlegességi és 
alkalmazkodási célkitűzések elérése 
érdekében az Európai Unió által hozott 
intézkedéseket, tekintettel a társadalomra 
és a gazdaságra gyakorolt hatásokra, 
valamint a 3. cikkben meghatározott 
kritériumokra, annak biztosítása 
érdekében, hogy az átmenet során a 
társadalom és a gazdaság egyetlen része 
se maradjon le

Or. en

Módosítás 412
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az (1) és (2) 
bekezdésben említett értékelés alapján a 
Bizottság úgy találja, hogy az uniós 
intézkedések nem egyeztethetők össze a 2. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzéssel, illetve 
nem megfelelőek a 4. cikkben említett 
előrehaladás biztosításához, vagy hogy az 
éghajlatsemlegességi célkitűzés elérése 
vagy a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás nem megfelelő, a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett teljesítési 
pálya felülvizsgálatával egyidejűleg a 
Szerződésekkel összhangban megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

törölve

Or. en

Módosítás 413
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az (1) és (2) 
bekezdésben említett értékelés alapján a 
Bizottság úgy találja, hogy az uniós 
intézkedések nem egyeztethetők össze a 2. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzéssel, illetve 
nem megfelelőek a 4. cikkben említett 
előrehaladás biztosításához, vagy hogy az 
éghajlatsemlegességi célkitűzés elérése 
vagy a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás nem megfelelő, a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett teljesítési 
pálya felülvizsgálatával egyidejűleg a 
Szerződésekkel összhangban megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

(3) Amennyiben az (1) és (2) 
bekezdésben említett értékelés alapján a 
Bizottság úgy találja, hogy az uniós 
intézkedések nem egyeztethetők össze a 2. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzéssel, illetve 
nem megfelelőek a 4. cikkben említett 
előrehaladás biztosításához, vagy hogy 
az eltávolítások fokozatos, a 2. cikk (4) 
bekezdésében említett konkrét mutatók 
szerinti növekvő arányára irányuló uniós 
intézkedések nem megfelelőek, a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett teljesítési pálya 
felülvizsgálatával egyidejűleg a 
Szerződésekkel összhangban megteszi a 
szükséges intézkedéseket.
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Or. en

Módosítás 414
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az (1) és (2) 
bekezdésben említett értékelés alapján a 
Bizottság úgy találja, hogy az uniós 
intézkedések nem egyeztethetők össze a 2. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzéssel, illetve 
nem megfelelőek a 4. cikkben említett 
előrehaladás biztosításához, vagy hogy az 
éghajlatsemlegességi célkitűzés elérése 
vagy a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás nem megfelelő, a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett teljesítési pálya 
felülvizsgálatával egyidejűleg a 
Szerződésekkel összhangban megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

(3) Amennyiben az (1) és (2) 
bekezdésben említett értékelés alapján a 
Bizottság úgy találja, hogy az uniós 
intézkedések és politikák nem 
egyeztethetők össze a 3. cikk (1) és (2) 
bekezdésében kijelölt pályával vagy a 2. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott uniós 
éghajlati célkitűzéssel, illetve nem 
megfelelőek a 4. cikkben említett 
előrehaladás biztosításához, vagy hogy az e 
célok megvalósítása terén elért haladás 
nem megfelelő, a Szerződésekkel 
összhangban megteszi a szükséges 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 415
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
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
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Amennyiben az (1) és (2) 
bekezdésben említett értékelés alapján a 
Bizottság úgy találja, hogy az uniós 
intézkedések nem egyeztethetők össze a 2. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
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klímasemlegességi célkitűzéssel, illetve 
nem megfelelőek a 4. cikkben említett 
előrehaladás biztosításához, vagy hogy az 
éghajlatsemlegességi célkitűzés elérése 
vagy a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás nem megfelelő, a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett teljesítési pálya 
felülvizsgálatával egyidejűleg a 
Szerződésekkel összhangban megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

klímasemlegességi célkitűzéssel, illetve 
nem megfelelőek a 4. cikkben említett 
előrehaladás biztosításához, vagy hogy az 
éghajlatsemlegességi célkitűzés elérése 
vagy a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás nem megfelelő, a 
Szerződésekkel összhangban megteszi a 
szükséges intézkedéseket. A Bizottság az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot erről 
tájékoztatja.

Or. en

Módosítás 416
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság minden 
intézkedéstervezetet vagy jogalkotási 
javaslatot a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott, a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett teljesítési pálya révén kifejezett 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
értékel az elfogadás előtt, és az értékelés 
eredményét az elfogadáskor 
nyilvánosságra hozza.

törölve

Or. en

Módosítás 417
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság minden 
intézkedéstervezetet vagy jogalkotási 
javaslatot a 2. cikk (1) bekezdésében 

(4) A Bizottság az uniós 
intézkedéstervezeteknek vagy jogalkotási 
javaslatoknak a 2. cikk (1) bekezdésében 
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meghatározott, a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett teljesítési pálya révén kifejezett 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
értékel az elfogadás előtt, és az értékelés 
eredményét az elfogadáskor nyilvánosságra 
hozza.

meghatározott, a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett teljesítési pálya révén kifejezett 
klímasemlegességi célkitűzéssel való 
összhangját – amint e pálya 
meghatározásra kerül – értékeli az 
elfogadás előtt, ezt az értékelést 
belefoglalja az ezen intézkedéseket vagy 
javaslatokat kísérő hatásvizsgálatba, és az 
értékelés eredményét az elfogadáskor 
nyilvánosságra hozza. Az éghajlatváltozás 
hatásaival szembeni rezilienciavizsgálat 
alkalmazásával a Bizottság biztosítja, 
hogy valamennyi intézkedés és jogalkotási 
javaslat összhangban legyen a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzéssel, illetve ne 
ütközzön azzal.

Or. en

Módosítás 418
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság minden 
intézkedéstervezetet vagy jogalkotási 
javaslatot a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott, a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett teljesítési pálya révén kifejezett 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
értékel az elfogadás előtt, és az értékelés 
eredményét az elfogadáskor 
nyilvánosságra hozza.

(4) A Bizottság minden 
intézkedéstervezetet, egyebek mellett – 
nem nem kizárólag – jogalkotási és 
költségvetési javaslatot a 3. cikk (1) és (2) 
bekezdésében említett teljesítési pálya és a 
2. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
uniós éghajlati célkitűzés fényében értékel 
az elfogadás előtt, ezt az értékelést 
belefoglalja az ezen intézkedéseket vagy 
javaslatokat kísérő hatásvizsgálatba, és az 
értékelést és eredményeit az elfogadáskor 
nyilvánosságra hozza.

Or. en

Módosítás 419
Nicolás González Casares
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az S&D képviselőcsoport nevében
Patrizia Toia, 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
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság minden 
intézkedéstervezetet vagy jogalkotási 
javaslatot a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott, a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett teljesítési pálya révén kifejezett 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
értékel az elfogadás előtt, és az értékelés 
eredményét az elfogadáskor nyilvánosságra 
hozza.

(4) A Bizottság az uniós 
intézkedéstervezeteket vagy jogalkotási 
javaslatokat a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott, a 3. cikkben említett 
teljesítési pálya és kritériumok révén 
kifejezett klímasemlegességi célkitűzés és 
a társadalomra és a gazdaságra gyakorolt 
hatás fényében – amint a teljesítési pálya 
meghatározásra kerül – értékeli az 
elfogadás előtt, ezt az értékelést 
belefoglalja az ezen intézkedéseket vagy 
javaslatokat kísérő hatásvizsgálatba, és az 
értékelés eredményét az elfogadáskor 
nyilvánosságra hozza.

Or. en

Módosítás 420
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Katalin Cseh, Christophe Grudler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben a Bizottság az 
EUMSZ 108. cikkével összhangban 
jóváhagyja egy tagállam állami 
támogatásra vonatkozó kérelmét, a 
Bizottság határozatába rendelkezéseket 
foglal bele, amelyek értelmében a 
kedvezményezetteknek bizonyítaniuk kell 
üzleti modelljüknek a 2. cikk (1) 
bekezdésében és a 2. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
célkitűzésekkel való összhangját.

Or. en
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Módosítás 421
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Amennyiben a Bizottság 
ajánlásokat tesz a Tanácsnak az EUMSZ 
207. cikke szerinti kereskedelmi 
tárgyalások megkezdésére való 
felhatalmazás tekintetében, a 
Bizottságnak olyan előírásról kell 
rendelkeznie, amely a Párizsi 
Megállapodást valamennyi jövőbeli 
kereskedelmi és beruházási megállapodás 
lényeges elemévé teszi. A Bizottság a 
megállapodás megkötése előtt 
meggyőződik arról, hogy a harmadik 
felekkel kötött megállapodás nem 
ellentétes a 2. cikk (1) bekezdésében és a 
2. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
célkitűzésekkel.

Or. en

Módosítás 422
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6. Jelentés a nemzeti intézkedésekről

Or. en

Módosítás 423
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2031. október 31-től kezdődően és szükség 
esetén meghatározandó időközönként a 
Bizottság összegyűjti:

Or. en

Módosítás 424
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 425
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, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 426
Sira Rego
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 427
Sira Rego

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 428
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság 2028. október 31-ig, majd azt 
követően ötévente értékeli:

Or. en

Módosítás 429
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az (EU) 2018/1999 rendelet szerint 
benyújtott nemzeti energia- és klímatervek 
vagy kétévenkénti eredményjelentések 
alapján az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás megvalósítása vagy az 
(EU) 2018/1999 rendelet kiigazítása során 
elfogadott nemzeti intézkedések 
értékelésére szolgáló új mechanizmus 
szempontjából relevánsnak ítélt nemzeti 
intézkedéseket; Az Európai Tanács új 
iránymutatásainak hiányában az (EU) 
2018/1999 rendelet változatlan marad;

Or. en

Módosítás 430
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Patrizia Toia, 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
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 431
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az (EU) 2018/1999 rendelet szerint 
benyújtott nemzeti energia- és klímatervek 
vagy kétévenkénti eredményjelentések 
alapján a 3. cikk (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott pálya és a 2. cikk (1) 
bekezdésében említett uniós éghajlati 
célkitűzés teljesítése szempontjából 
relevánsnak ítélt nemzeti intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 432
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 433
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 4. cikkben említett 
alkalmazkodás terén elért haladás 
biztosítását szolgáló megfelelő nemzeti 
intézkedések megfelelőségét.

törölve

Or. en

Módosítás 434
Markus Pieper, Eva Maydell, 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, Ivan Štefanec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás biztosítását szolgáló 
megfelelő nemzeti intézkedések 
megfelelőségét.

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás biztosítását szolgáló 
megfelelő nemzeti intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 435
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás biztosítását szolgáló 
megfelelő nemzeti intézkedések 
megfelelőségét.

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás biztosítását szolgáló 
megfelelő nemzeti intézkedések 
megfelelőségét, a nemzeti erőforrás-
kapacitások figyelembe vétele mellett.

Or. en

Módosítás 436
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Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás biztosítását szolgáló 
megfelelő nemzeti intézkedések 
megfelelőségét.

b) a dekarbonizációra, az éghajlatra 
és a fellépésre, valamint az igazságos 
átmenetre vonatkozó nemzeti intézkedések 
megfelelősége az alkalmazkodás terén elért 
előrehaladás biztosítása érdekében, a 4. 
cikkben említettek szerint.

Or. en

Módosítás 437
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás biztosítását szolgáló 
megfelelő nemzeti intézkedések 
megfelelőségét.

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén az egyedi mérőszámok szerint elért 
haladás biztosítását szolgáló megfelelő 
nemzeti intézkedések megfelelőségét.

Or. en

Módosítás 438
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás biztosítását szolgáló 
megfelelő nemzeti intézkedések 
megfelelőségét.

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás biztosítását szolgáló 
megfelelő nemzeti intézkedések 
megfelelőségét és hatékonyságát.
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Or. en

Módosítás 439
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. es

Módosítás 440
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a vonatkozó nemzeti intézkedések 
megfelelőségét az eltávolítások 
fokozatosan növekvő arányának 
biztosítása érdekében, a 2. cikk (4) 
bekezdésében említett konkrét mutatókkal 
összhangban.

Or. en

Módosítás 441
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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ba) a nemzeti beruházási intézkedések 
összehangolása az (EU) 2020/... 
rendelettel [taxonómiai rendelet];

Or. en

Indokolás

A fenntartható pénzügyekre vonatkozóan a három uniós intézmény és a politikai csoportok 
által elfogadott uniós taxonómia megkönnyíti a szakpolitikák koherenciáját, beleértve az 
éghajlatpolitikát és az EU költségvetési kiadásait. Az uniós taxonómia alapvető 
referenciakeretet és minimumelőírásokat biztosít a beruházások fenntarthatóságának 
értékeléséhez. A nemzeti beruházási intézkedések nem támogathatnak a zöld megállapodás 
éghajlati vagy környezeti célkitűzéseivel ellentétes tevékenységeket.

Módosítás 442
Markus Pieper, Eva Maydell, 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, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a végrehajtott intézkedések hatását 
a nemzeti gazdasági és társadalmi 
helyzetre;

Or. en

Módosítás 443
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Patrizia Toia, 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
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a méltányos átállás terén elért 
haladás biztosítását szolgáló nemzeti 
intézkedések megfelelőségét;
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Or. en

Módosítás 444
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az éghajlat-politika hatásait az 
ipari értékteremtésre, és különösen arra a 
célra, hogy a versenyképesebb és 
ellenállóbb gazdaság megvalósítása 
érdekében növeljék az ipari értékteremtés 
részarányát a teljes értékteremtésben.

Or. en

Módosítás 445
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a 4. cikkben említett 
alkalmazkodás terén a tagállamok által 
egyedileg elért eredményeket.

Or. es

Módosítás 446
Nicolás González Casares
az S&D képviselőcsoport nevében
Patrizia Toia, 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
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6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az energiaszegénységgel szembeni 
fellépés terén elért haladás biztosítását 
szolgáló nemzeti intézkedések 
megfelelőségét;

Or. en

Módosítás 447
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 448
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság az energiaunió helyzetéről 
szóló, az (EU) 2018/1999 rendelet 35. 
cikkének megfelelően az adott naptári 
évben elkészített jelentéssel részeként az 
értékelésről jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en
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Módosítás 449
Martin Hojsík, Katalin Cseh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok 2021. június 30-ig 
nemzeti stratégiákat dolgoznak ki a 
fosszilis tüzelőanyagok támogatásának 
fokozatos megszüntetésére, beleértve a 
közvetett támogatásokat, a 
kapacitásmechanizmusokat és az 
energiaszegénység kezelésének a fosszilis 
tüzelőanyagokra nyújtott támogatásoktól 
való függetlenítését;

Or. en

Indokolás

Több tagállam megkezdte a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának fokozatos megszüntetésére 
irányuló nemzeti tervek kidolgozását. A fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivezetéséhez 
elemezni kell a fosszilis energiaforrások támogatásának valamennyi formáját és 
mechanizmusát, beleértve a közvetett formákat is, és ösztönözni kell a többi tagállamot, hogy 
dolgozzanak ki nemzeti stratégiákat azok koncepcionális megszüntetésére. Ezt az összetett 
témát elemzéssel, adatokkal és iránymutatási kerettel kell alátámasztani.

Módosítás 450
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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érintett tagállamnak. A Bizottság ezen 
ajánlásokat nyilvánosságra hozza.

Or. en

Módosítás 451
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Amennyiben a Bizottság az 5. cikk 
(1) bekezdése szerint értékelt, közösen 
elért eredmények figyelembevételével úgy 
találja, hogy valamely tagállam 
intézkedései nem állnak összhangban a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett teljesítési 
pálya által kifejezett célkitűzéssel vagy 
nem megfelelőek a 4. cikkben említett 
alkalmazkodás terén elérendő haladás 
biztosításához, az IPCC-hez és az EPCC-
hez hasonló tudományos testületek 
ajánlásai alapján ajánlásokat tesz az 
érintett tagállamnak és segítséget nyújt a 
szükséges intézkedések bevezetéséhez. A 
Bizottság ezen ajánlásokat nyilvánosságra 
hozza.

Or. en

Módosítás 452
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság az 5. cikk 
(1) bekezdése szerint értékelt, közösen 
elért eredmények figyelembevételével úgy 
tálalja, hogy valamely tagállam 

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

találja, hogy valamely tagállam 
intézkedései nem állnak összhangban a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett teljesítési 
pálya által kifejezett uniós 
klímasemlegességi célkitűzéssel vagy nem 
megfelelőek a 4. cikkben említett 
alkalmazkodás terén elérendő haladás 
biztosításához, ajánlásokat tesz az érintett 
tagállamnak. A Bizottság ezeket az 
eredményeket és ajánlásokat 
nyilvánosságra hozza;

Or. en

Módosítás 453
Nicolás González Casares
on behalf of the S&D Group
Patrizia Toia, 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
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 454
Michael Bloss
on behalf of the Verts/ALE Group



AM\1206926HU.docx 47/87 PE653.723v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 455
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 456
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 457
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 458
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, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 459
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésnek megfelelően tett 
ajánlás esetén a következő elvek 
alkalmazandók:

törölve

a) az érintett tagállam kellő mértékben 
figyelembe veszi az ajánlást a tagállamok 
közötti, valamint az Unió és a tagállamok 
közötti szolidaritás szellemében;
b) az érintett tagállam az (EU) 2018/1999 
rendelet 17. cikke szerint, az ajánlás 
kiadásának évét követő évben benyújtott 
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első eredményjelentésében meghatározza, 
milyen módon vette kellő mértékben 
figyelembe az ajánlást. Ha az érintett 
tagállam úgy dönt, hogy nem foglalkozik 
az ajánlással vagy annak egy jelentős 
részével, azt a Bizottság felé meg kell 
indokolnia;
c) az ajánlásoknak ki kell egészíteniük az 
európai szemeszter keretében kiadott 
legutóbbi országspecifikus ajánlásokat.

Or. en

Módosítás 460
Michael Bloss
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett tagállam kellő mértékben 
figyelembe veszi az ajánlást a tagállamok 
közötti, valamint az Unió és a tagállamok 
közötti szolidaritás szellemében;

a) az érintett tagállam az ajánlás 
elfogadását követő hat hónapon belül 
értesíti a Bizottságot azokról az 
intézkedésekről, amelyeket az ajánlás 
kellő mértékben történő figyelembevétele 
érdekében kíván elfogadni a tagállamok 
közötti, valamint az Unió és a tagállamok 
közötti szolidaritás szellemében;

Or. en

Módosítás 461
Nicolás González Casares
on behalf of the S&D Group
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
6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett tagállam kellő mértékben a) az érintett tagállam értesíti a 
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figyelembe veszi az ajánlást a tagállamok 
közötti, valamint az Unió és a tagállamok 
közötti szolidaritás szellemében;

Bizottságot azokról az intézkedésekről, 
amelyeket az ajánlás kellő mértékben 
történő figyelembevétele érdekében kíván 
elfogadni a tagállamok közötti, valamint az 
Unió és a tagállamok közötti szolidaritás 
szellemében;

Or. en

Módosítás 462
Nicolás González Casares
on behalf of the S&D Group
Patrizia Toia, 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
6 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 463
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ajánlásoknak ki kell egészíteniük 
az európai szemeszter keretében kiadott 

c) az európai szemeszter keretében 
kiadott országspecifikus ajánlásoknak ki 
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legutóbbi országspecifikus ajánlásokat. kell egészíteniük a (2) bekezdéssel 
összhangban kiadott ajánlásokat, és hozzá 
kell járulniuk e rendelet célkitűzéseinek 
eléréséhez.

Or. en

Módosítás 464
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ajánlásoknak ki kell egészíteniük 
az európai szemeszter keretében kiadott 
legutóbbi országspecifikus ajánlásokat.

c) az ajánlásoknak részét kell 
képezniük az európai szemeszter keretében 
kiadott legutóbbi országspecifikus 
ajánlásoknak.

Or. es

Módosítás 465
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 6. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett nemzeti intézkedéseken 
kívül a Bizottság az 5. és 6. cikkben 
említett értékelését legalább a 
következőkre alapozza:

(1) A 6. cikkben említett nemzeti 
intézkedéseken kívül és az (EU) 2018/1999 
rendeletnek a fentiek szerinti kiigazításáig 
a Bizottság az 5. és 6. cikkben említett 
értékelését legalább a következőkre 
alapozza:

Or. en

Módosítás 466
Nicolás González Casares
on behalf of the S&D Group
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne 
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Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (EEA) jelentései;

b) az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (EEA) és a Közös 
Kutatóközpont (JRC) jelentései;

Or. en

Módosítás 467
Nicolás González Casares
on behalf of the S&D Group
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 468
Markus Pieper, Edina Tóth, 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
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

adatok, beleértve a kedvezőtlen éghajlati 
hatásokból eredő veszteségekre vonatkozó 
adatokat is, amennyiben rendelkezésre 
állnak; valamint

Or. en

Módosítás 469
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a Párizsi Megállapodás 14. 
cikkében említett globális értékelés 
legfrissebb változata; 

Or. en

Módosítás 470
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos bizonyítékok, beleértve az 
IPCC legutóbbi jelentéseit is; valamint

d) a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos bizonyítékok; valamint

Or. en

Módosítás 471
Nicolás González Casares
on behalf of the S&D Group
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos bizonyítékok, beleértve az 
IPCC legutóbbi jelentéseit is; valamint

d) a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos bizonyítékok, beleértve az 
EPCC és az IPCC legutóbbi jelentéseit is; 
valamint

Or. en

Módosítás 472
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos bizonyítékok, beleértve az 
IPCC legutóbbi jelentéseit is; valamint

d) a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos bizonyítékok, beleértve az 
IPCC és az IPBES legutóbbi jelentéseit is; 
valamint

Or. en

Módosítás 473
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a környezeti szempontból 
fenntartható uniós és tagállami 
beruházásokkal,
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Or. en

Módosítás 474
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EEA éves munkaprogramjával 
összhangban segíti a Bizottságot az 5. és 6. 
cikkben említett értékelés elkészítésében.

(2) Az EEA és az EPCC éves 
munkaprogramjával összhangban segíti a 
Bizottságot az 5. és 6. cikkben említett 
értékelés elkészítésében.

Or. en

Módosítás 475
Sira Rego

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság kiegészítő értékelést 
készít, amennyiben egy tagállamban egy 
adott tevékenység jelentősen 
befolyásolhatja a klímasemlegesség 
elérésére irányuló folyamatot a két 
értékelés között eltelt időszakban.

Or. es

Módosítás 476
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a társadalom minden részével 
együttműködik a klímasemleges és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 

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

reziliens társadalom érdekében való aktív 
szerepvállalás és társadalmi fellépés 
előmozdítása céljából.

Or. en

Módosítás 477
Nicolás González Casares
on behalf of the S&D Group
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a társadalom minden részével 
– köztük a helyi és regionális 
önkormányzatokkal is – együttműködik a 
társadalmilag igazságos, klímasemleges és 
az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens társadalom érdekében való aktív 
szerepvállalás és társadalmi fellépés 
előmozdítása céljából. A társadalom 
valamennyi része által a számszerűsített 
éghajlat-politikai célkitűzések elfogadása 
felé tett előrehaladást uniós és nemzeti 
szinten is támogatni kell olyan megfelelő, 
aktív intézkedések révén, amelyek arra 
ösztönzik őket, hogy mérjék az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
terén tett erőfeszítéseik eredményeit. A 
Bizottság minden szinten elősegíti egy 
inkluzív és hozzáférhető folyamat 
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is. kialakítását – többek között nemzeti, 
regionális és helyi szinten, valamint a 
szociális partnerekkel, a tudományos élet 
és az ipar szereplőivel, a polgárokkal és a 
civil társadalommal – a bevált gyakorlatok 
cseréje, valamint az e rendelet 
célkitűzéseinek eléréséhez hozzájáruló 
intézkedések és igények meghatározása 
érdekében. Ezenkívül a Bizottság 
támaszkodhat az (EU) 2018/1999 rendelet 
11. cikkének megfelelően a tagállamok 
által kialakított többszintű éghajlat- és 
energiapolitikai párbeszédekre is.

Or. en

Módosítás 478
Miriam Dalli

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az Unió elkötelezte magát a 2. cikkben 
meghatározott célkitűzéseknek az 
1367/2006/EK rendelettel összhangban 
történő elérése mellett. A Bizottság 
gondoskodik az Aarhusi Egyezmény teljes 
körű végrehajtásáról, különös tekintettel 
annak az átláthatóságra, ezen belül a 
nyilvánosság részvételére, az 
információterjesztésre és az 
igazságszolgáltatáshoz való jogra 
vonatkozó rendelkezéseire. E tekintetben a 
Bizottság közzétesz valamennyi, 
környezeti információkat tartalmazó 
értékelést, mégpedig olyan megfelelő, 
időszerű és hatékony módon, amely adott 
esetben lehetővé teszi a nyilvánosság 
számára, hogy észrevételeket tegyen. A 
Bizottság a társadalom minden részével 
együttműködik a klímasemleges és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens társadalom érdekében való aktív 
szerepvállalás és társadalmi fellépés 
előmozdítása céljából.
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A Bizottság minden szinten elősegíti egy 
inkluzív és hozzáférhető folyamat 
kialakítását – többek között nemzeti, 
regionális és helyi szinten, valamint a 
szociális partnerekkel, a polgárokkal és a 
civil társadalommal – a bevált gyakorlatok 
cseréje, valamint az e rendelet 
célkitűzéseinek eléréséhez hozzájáruló 
intézkedések meghatározása érdekében. 
Ezenkívül a Bizottság támaszkodhat az 
(EU) 2018/1999 rendelet 11. cikkének 
megfelelően a tagállamok által kialakított 
többszintű éghajlat- és energiapolitikai 
párbeszédekre is.

Or. en

Módosítás 479
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 480
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, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 481
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a társadalom minden részével 
együttműködik a klímasemleges és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens társadalom érdekében való aktív 

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

szerepvállalás és társadalmi fellépés 
előmozdítása céljából. A Bizottság minden 
szinten elősegíti egy inkluzív és 
hozzáférhető folyamat kialakítását – 
többek között nemzeti, regionális és helyi 
szinten, valamint a szociális partnerekkel, a 
polgárokkal és a civil társadalommal – a 
bevált gyakorlatok cseréje, valamint az e 
rendelet célkitűzéseinek eléréséhez 
hozzájáruló intézkedések meghatározása 
és végrehajtása érdekében. Ezenkívül a 
Bizottság támaszkodhat az (EU) 2018/1999 
rendelet 11. cikkének megfelelően a 
tagállamok által kialakított többszintű 
éghajlat- és energiapolitikai párbeszédekre 
is.

Or. en

Módosítás 482
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bevált gyakorlatok megosztása, 
valamint az e rendeletben foglalt 
célkitűzések eléréséhez hozzájáruló 
intézkedések meghatározása érdekében a 
Bizottság a tagállamok által az (EU) 
2018/1999 rendelet 11. cikke szerint 
kialakított, a környezetbarát és az 
éghajlatváltozással szemben ellenálló 
társadalom megteremtését célzó 
többszintű párbeszédre épít.

Or. en

Módosítás 483
Nicolás González Casares
on behalf of the S&D Group
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, 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
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

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

Or. en

Módosítás 484
András Gyürk, Edina Tóth

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

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

Or. en

Módosítás 485
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
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

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

Or. en

Módosítás 486
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A 3. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás feltételeit ez a 
cikk határozza meg.

9 A felhatalmazás elvei

Or. en

Módosítás 487
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás feltételeit ez a 
cikk határozza meg.

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására szóló felhatalmazás 
itt nem alkalmazandó, mivel az EUMSZ 
290. cikkének (1) bekezdése szerinti 
alapvető jellegű döntések nem hozhatók 
meg felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
útján.

Or. en

Módosítás 488
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés



AM\1206926HU.docx 67/87 PE653.723v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása határozatlan időtartamra 
szól [OP: e rendelet hatálybalépésének 
időpontja]-tól/-től kezdődően.

törölve

Or. en

Módosítás 489
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 3. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazást az 
Európai Parlament és a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

törölve

Or. en

Módosítás 490
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 

törölve
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2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

Or. en

Módosítás 491
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

törölve

Or. en

Módosítás 492
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 3. cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

törölve
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Or. en

Módosítás 493
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
A Bizottság az „Európa nagy pillanata: 
Helyreállítás és felkészülés – a jövő 
generációért” című közleményében 
bejelentette a digitális transzformáció 
felgyorsítására irányuló szándékát. A 
Covid19-vészhelyzet rávilágított az 
energiafüggőségre a társadalmi életben 
való részvétel, a polgársággal kapcsolatos 
jogok gyakorlása és a digitális 
gazdaságban történő munkavégzés 
képessége szempontjából. A társadalmi 
kirekesztés megelőzése és annak 
biztosítása érdekében, hogy az uniós 
polgárok teljes mértékben részt tudjanak 
venni a zöld és digitális átalakulásban, a 
Bizottság olyan jogszabályra tesz 
javaslatot, amely jogot biztosít a 
polgároknak az energiához, többek között 
az energiához való hozzáférésre, valamint 
a kiszolgáltatott fogyasztók védelmére és 
támogatására vonatkozó rendelkezések 
révén.

Or. en

Módosítás 494
Michael Bloss
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
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Felülvizsgálat
A Bizottság a Párizsi Megállapodás 14. 
cikke szerinti minden globális értékelést 
követően hat hónapon belül 
felülvizsgálatot végez és jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet valamennyi elemével 
kapcsolatban. A bizottsági jelentések adott 
esetben jogalkotási javaslatok kíséretében 
kerülnek benyújtásra.

Or. en

Módosítás 495
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk
(EU) 2018/1999 rendelet
1., 2., 3., 8., 11. és 15. cikk; I. és IV. melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 496
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, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az .../... rendelet [klímarendelet] 2. 
cikkében meghatározott uniós 
klímasemlegességi célkitűzésnek, az 
energiaunió célkitűzéseinek és céljainak, a 
2021-től 2030-ig tartó első tízéves időszak 
tekintetében pedig különösen az Unió 

a) az .../... rendelet [klímarendelet] 2. 
cikkében meghatározott uniós 
klímasemlegességi célkitűzésnek, az 
energiaunió célkitűzéseinek és céljainak, a 
2021-től 2030-ig tartó első tízéves időszak 
tekintetében pedig különösen az Unió 
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2030-ra vonatkozó energia- és éghajlat-
politikai céljainak elérésére szolgáló 
stratégiák és intézkedések végrehajtása;

2030-ra vonatkozó energia- és éghajlat-
politikai céljainak elérésére, valamint az 
EU iparpolitikai céljainak, különösen az 
ipari értékteremtés teljes uniós 
értékteremtésen belüli részarányának 
növelésére vonatkozó cél elérésére 
szolgáló stratégiák és intézkedések 
végrehajtása egy versenyképesebb és 
ellenállóbb gazdaság megteremtése 
céljából;

Or. en

Módosítás 497
Michael Bloss
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az .../... rendelet [klímarendelet] 2. 
cikkében meghatározott uniós 
klímasemlegességi célkitűzésnek, az 
energiaunió célkitűzéseinek és céljainak, 
a 2021-től 2030-ig tartó első tízéves 
időszak tekintetében pedig különösen az 
Unió 2030-ra vonatkozó energia- és 
éghajlat-politikai céljainak elérésére 
szolgáló stratégiák és intézkedések 
végrehajtása;

a) az energiaunió célkitűzéseinek és 
céljainak, valamint az üvegházhatású 
gázok kibocsátásával kapcsolatos hosszú 
távú, a Párizsi Megállapodással 
összhangban lévő uniós célkitűzéseknek, 
különösen az .../... rendelet [klímarendelet] 
2. cikkében meghatározott uniós éghajlat-
politikai célkitűzésnek, a 2021-től 2030-ig 
tartó első tízéves időszak tekintetében 
pedig különösen az Unió 2030-ra 
vonatkozó energia- és éghajlat-politikai 
céljainak elérésére szolgáló stratégiák és 
intézkedések végrehajtása;

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja az irányításról szóló rendelet 1. cikke (1) bekezdése a) pontjának 
eredeti szövegét, egyszerűen kiegészítve azt a klímarendelet új célkitűzésével. 

Módosítás 498
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Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az .../... rendelet [klímarendelet] 2. 
cikkében meghatározott uniós 
klímasemlegességi célkitűzésnek, az 
energiaunió célkitűzéseinek és céljainak, a 
2021-től 2030-ig tartó első tízéves időszak 
tekintetében pedig különösen az Unió 
2030-ra vonatkozó energia- és éghajlat-
politikai céljainak elérésére szolgáló 
stratégiák és intézkedések végrehajtása;

a) az .../... rendelet [klímarendelet] 2. 
cikkében meghatározott uniós 
klímasemlegességi célkitűzésnek, az 
energiaunió célkitűzéseinek és céljainak, a 
Párizsi Megállapodás szerinti nemzetközi 
kötelezettségvállalásoknak, a 2021-től 
2030-ig tartó első tízéves időszak 
tekintetében pedig különösen az Unió 
2030-ra vonatkozó energia- és éghajlat-
politikai céljainak elérésére szolgáló 
stratégiák és intézkedések végrehajtása;

Or. en

Módosítás 499
Michael Bloss
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
2 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „előrejelzések”: az üvegházhatású 
gázok emberi eredetű, forrásonkénti 
kibocsátásaira és nyelőnkénti eltávolítására 
vonatkozó előrejelzések, illetve az 
energiarendszer fejleményei, beleértve a 
legalább mennyiségi becsléseket is a 
jelentési évet közvetlenül követő hat olyan 
egymás utáni évre vonatkozóan, amelyek 
utolsó számjegye 0 vagy 5;;

7. „előrejelzések”: az üvegházhatású 
gázok emberi eredetű, forrásonkénti 
kibocsátásaira és nyelőnkénti eltávolítására 
vonatkozó előrejelzések, illetve az 
energiarendszer fejleményei, beleértve a 
legalább mennyiségi becsléseket is a 
jelentési évet közvetlenül követő négy 
olyan egymás utáni évre vonatkozóan, 
amelyek utolsó számjegye 0 vagy 5;

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás visszaállítja az „előrejelzések”-nek az irányításról szóló rendelet 2. cikkének 
7. pontjában rögzített fogalommeghatározását.

Módosítás 500
Michael Bloss
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
(EU) 2018/1999 rendelet
2 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. a 2. cikk 11. pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
11. „az Unió 2030-ra vonatkozó energia- 
és éghajlat-politikai céljai”: a teljes 
gazdaság hazai üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának csökkentésére az …/… 
rendelet [klímarendelet] 2. cikkének (3) 
bekezdésében meghatározott, 2030-ig 
elérendő, az Unió egészére vonatkozó 
kötelező cél, az Unióban fogyasztott 
megújuló energia részarányára az 
(EU) 2018/2001 irányelv 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott, 2030-ig 
elérendő, az Unió egészére vonatkozó 
kötelező cél, az energiahatékonyság 
javítására a 2012/27/EU irányelv 1. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott, 
2030-ig elérendő, uniós szintű kiemelt cél, 
valamint a villamosenergia-hálózatok 
összeköttetése tekintetében 2030-ra 
kitűzött 15%-os cél;

Or. en

Módosítás 501
Nicolás González Casares
on behalf of the S&D Group
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, 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



PE653.723v01-00 74/87 AM\1206926HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az e bekezdés b) pontjában említett 
célkitűzések teljesítése érdekében tervezett 
szakpolitikák és intézkedések hatásainak 
értékelése, beleértve azok összhangját az 
…/… rendelet [klímarendelet] 2. cikkében 
meghatározott uniós klímasemlegességi 
célkitűzéssel, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás hosszú távú csökkentésének 
Párizsi Megállapodás szerinti 
célkitűzéseivel és a 15. cikkben említett 
hosszú távú stratégiákkal;;

f) az e bekezdés b) pontjában említett 
célkitűzések teljesítése érdekében tervezett 
szakpolitikák és intézkedések hatásainak, 
valamint a társadalmat és a gazdaságot, 
különösen az energiaszegénység elleni 
küzdelmet érintő következményeinek 
értékelése, beleértve azok összhangját az 
…/… rendelet [klímarendelet] 2. cikkében 
meghatározott uniós klímasemlegességi 
célkitűzéssel, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás hosszú távú csökkentésének 
Párizsi Megállapodás szerinti 
célkitűzéseivel és a 15. cikkben említett 
hosszú távú stratégiákkal;

Or. en

Módosítás 502
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, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az e bekezdés b) pontjában említett 
célkitűzések teljesítése érdekében tervezett 
szakpolitikák és intézkedések hatásainak 
értékelése, beleértve azok összhangját az 
…/… rendelet [klímarendelet] 2. cikkében 
meghatározott uniós klímasemlegességi 
célkitűzéssel, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás hosszú távú csökkentésének 
Párizsi Megállapodás szerinti 
célkitűzéseivel és a 15. cikkben említett 

f) az e bekezdés b) pontjában említett 
célkitűzések teljesítése érdekében tervezett 
szakpolitikák és intézkedések hatásainak 
értékelése, beleértve azok összhangját az 
…/… rendelet [klímarendelet] 2. cikkében 
meghatározott uniós klímasemlegességi 
célkitűzéssel, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás hosszú távú csökkentésének 
Párizsi Megállapodás szerinti 
célkitűzéseivel és a 15. cikkben említett 
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hosszú távú stratégiákkal;; hosszú távú stratégiákkal, valamint a 
COM(2020)0102 dokumentumban 
meghatározott uniós iparpolitikai 
célokkal;

Or. en

Módosítás 503
Michael Bloss
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
(EU) 2018/1999 rendelet
4 cikk – a pont – 1 bekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. a 4. cikk a) pontja (1) 
bekezdésének alábbi iii. pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
iii. adott esetben az energiaunió 
célkitűzéseinek és céljainak elérésére, a 
Párizsi Megállapodással összhangban 
lévő, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra 
vonatkozó hosszú távú uniós 
kötelezettségvállalások teljesítésére, 
valamint az …/… rendelet [klímarendelet] 
2. cikkében meghatározott uniós éghajlat-
politikai célkitűzés megvalósítására 
irányuló egyéb célkitűzések és célok, 
beleértve az ágazati célokat és az 
alkalmazkodási célokat is.

Or. en

Módosítás 504
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. a 8. cikk (2) bekezdése a következő 
e) ponttal egészül ki:

4. a 8. cikk (2) bekezdése a következő 
pontokkal egészül ki:

Or. en

Módosítás 505
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az a mód, ahogy a meglévő és 
tervezett szakpolitikák és intézkedések 
hozzájárulnak az …/… rendelet 
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott 
uniós klímasemlegességi célkitűzés 
megvalósításához.;

e) az a mód, ahogy a meglévő és 
tervezett szakpolitikák és intézkedések 
hozzájárulnak az …/… rendelet 
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott 
uniós klímasemlegességi célkitűzés 
megvalósításához és a Párizsi 
Megállapodás szerinti nemzetközi 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez;

Or. en

Módosítás 506
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Hildegard 
Bentele, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
8 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a jelenlegi, illetve tervezett 
szakpolitikák és intézkedések milyen 
módon járulnak hozzá az EU iparpolitikai 
céljainak eléréséhez a COM(2020)0102 
dokumentummal összhangban.
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Or. en

Módosítás 507
Nicolás González Casares
on behalf of the S&D Group
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
10 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam a nemzeti szabályok 
szerint gondoskodik a többszintű éghajlat- 
és energiapolitikai párbeszédről oly 
módon, hogy a helyi hatóságok, a civil 
társadalmi szervezet, az üzleti közösség, a 
beruházók és más érdekelt felek, továbbá a 
lakosság is lehetőséget kapjon az abban 
való aktív részvételre, megvitathassa az 
…/… rendelet [klímarendelet] 2. cikkében 
meghatározott uniós klímasemlegességi 
célkitűzés megvalósítását és a különböző 
előirányzott energia- és éghajlat-politikai 
forgatókönyveket, a hosszú távúakat is 
beleértve, és áttekinthesse az elért haladást, 
kivéve, ha a tagállam már rendelkezik egy 
ugyanilyen célt szolgáló struktúrával. Az 
említett párbeszéd keretében az integrált 
nemzeti energia- és klímatervek is 
megvitathatók.;

Minden tagállam a nemzeti szabályok 
szerint gondoskodik a többszintű éghajlat- 
és energiapolitikai párbeszédről oly 
módon, hogy a helyi hatóságok, a 
tudományos élet szereplői, a civil 
társadalmi szervezetek, a szociális 
partnereket is beleértve, az üzleti 
közösség, a beruházók és más érdekelt 
felek, továbbá a lakosság is lehetőséget 
kapjon az abban való aktív részvételre, 
megvitathassa az …/… rendelet 
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott 
uniós klímasemlegességi célkitűzés 
megvalósítását és a különböző előirányzott 
energia- és éghajlat-politikai 
forgatókönyveket, a hosszú távúakat is 
beleértve, és áttekinthesse az elért haladást, 
kivéve, ha a tagállam már rendelkezik egy 
ugyanilyen célt szolgáló struktúrával. Az 
említett párbeszéd keretében az integrált 
nemzeti energia- és klímaterveket, a 
méltányos átállásra vonatkozó 
stratégiákat, valamint az ágazati 
ütemterveket és stratégiákat is 
megvitatják;

Or. en

Módosítás 508
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
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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, Ivan Štefanec

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam a nemzeti szabályok 
szerint gondoskodik a többszintű éghajlat- 
és energiapolitikai párbeszédről oly 
módon, hogy a helyi hatóságok, a civil 
társadalmi szervezet, az üzleti közösség, a 
beruházók és más érdekelt felek, továbbá a 
lakosság is lehetőséget kapjon az abban 
való aktív részvételre, megvitathassa az 
…/… rendelet [klímarendelet] 2. cikkében 
meghatározott uniós klímasemlegességi 
célkitűzés megvalósítását és a különböző 
előirányzott energia- és éghajlat-politikai 
forgatókönyveket, a hosszú távúakat is 
beleértve, és áttekinthesse az elért haladást, 
kivéve, ha a tagállam már rendelkezik egy 
ugyanilyen célt szolgáló struktúrával. Az 
említett párbeszéd keretében az integrált 
nemzeti energia- és klímatervek is 
megvitathatók.;

Minden tagállam a nemzeti szabályok 
szerint gondoskodik a többszintű éghajlat- 
és energiapolitikai párbeszédről oly 
módon, hogy a helyi hatóságok, a civil 
társadalmi szervezetek, az üzleti közösség, 
különösen a kkv-k képviselői, a digitális 
ágazat, a beruházók és más érdekelt felek, 
továbbá a lakosság is lehetőséget kapjon az 
abban való aktív részvételre, megvitathassa 
az …/… rendelet [klímarendelet] 2. 
cikkében meghatározott uniós 
klímasemlegességi célkitűzés 
megvalósítását és a különböző előirányzott 
energia- és éghajlat-politikai 
forgatókönyveket, a hosszú távúakat is 
beleértve, és áttekinthesse az elért haladást, 
kivéve, ha a tagállam már rendelkezik egy 
ugyanilyen célt szolgáló struktúrával. Az 
említett párbeszéd keretében az integrált 
nemzeti energia- és klímatervek is 
megvitathatók;

Or. en

Módosítás 509
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam a nemzeti szabályok 
szerint gondoskodik a többszintű éghajlat- 
és energiapolitikai párbeszédről oly 

Minden tagállam a nemzeti szabályok 
szerint gondoskodik a többszintű éghajlat- 
és energiapolitikai párbeszédről oly 
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módon, hogy a helyi hatóságok, a civil 
társadalmi szervezet, az üzleti közösség, a 
beruházók és más érdekelt felek, továbbá a 
lakosság is lehetőséget kapjon az abban 
való aktív részvételre, megvitathassa az 
…/… rendelet [klímarendelet] 2. cikkében 
meghatározott uniós klímasemlegességi 
célkitűzés megvalósítását és a különböző 
előirányzott energia- és éghajlat-politikai 
forgatókönyveket, a hosszú távúakat is 
beleértve, és áttekinthesse az elért haladást, 
kivéve, ha a tagállam már rendelkezik egy 
ugyanilyen célt szolgáló struktúrával. Az 
említett párbeszéd keretében az integrált 
nemzeti energia- és klímatervek is 
megvitathatók.;

módon, hogy a helyi hatóságok, a civil 
társadalmi szervezetek, a szakszervezetek, 
az üzleti közösség, a beruházók és más 
érdekelt felek, továbbá a lakosság is 
lehetőséget kapjon az abban való aktív 
részvételre, megvitathassa az …/… 
rendelet [klímarendelet] 2. cikkében 
meghatározott uniós klímasemlegességi 
célkitűzés megvalósítását és a különböző 
előirányzott energia- és éghajlat-politikai 
forgatókönyveket, a hosszú távúakat is 
beleértve, és áttekinthesse az elért haladást, 
kivéve, ha a tagállam már rendelkezik egy 
ugyanilyen célt szolgáló struktúrával. Az 
említett párbeszéd keretében az integrált 
nemzeti energia- és klímatervek is 
megvitathatók;

Or. en

Módosítás 510
Michael Bloss
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam a nemzeti szabályok 
szerint gondoskodik a többszintű éghajlat- 
és energiapolitikai párbeszédről oly 
módon, hogy a helyi hatóságok, a civil 
társadalmi szervezet, az üzleti közösség, a 
beruházók és más érdekelt felek, továbbá a 
lakosság is lehetőséget kapjon az abban 
való aktív részvételre, megvitathassa az 
…/… rendelet [klímarendelet] 2. cikkében 
meghatározott uniós klímasemlegességi 
célkitűzés megvalósítását és a különböző 
előirányzott energia- és éghajlat-politikai 
forgatókönyveket, a hosszú távúakat is 
beleértve, és áttekinthesse az elért haladást, 
kivéve, ha a tagállam már rendelkezik egy 
ugyanilyen célt szolgáló struktúrával. Az 
említett párbeszéd keretében az integrált 

Minden tagállam a nemzeti szabályok 
szerint gondoskodik a többszintű éghajlat- 
és energiapolitikai párbeszédről oly 
módon, hogy a helyi hatóságok, a civil 
társadalmi szervezetek, az üzleti közösség, 
a beruházók és más érdekelt felek, továbbá 
a lakosság is lehetőséget kapjon az abban 
való aktív részvételre, megvitathassa a 
különböző előirányzott energia- és 
éghajlat-politikai forgatókönyveket, 
beleértve a 2030-ra, 2040-re, 2050-re és 
azon túlra vonatkozóakat, az …/… 
rendelet [klímarendelet] 2. cikkében 
meghatározott uniós éghajlat-politikai 
célkitűzés megvalósításának céljával, és 
áttekinthesse az elért haladást, kivéve, ha a 
tagállam már rendelkezik egy ugyanilyen 
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nemzeti energia- és klímatervek is 
megvitathatók.;

célt szolgáló struktúrával. Az említett 
párbeszéd keretében az integrált nemzeti 
energia- és klímatervek is megvitathatók;

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos valamennyi érdekelt felet rendszeresen és aktívan bevonni a 
klímasemlegesség felé tett előrehaladás áttekintésébe.

Módosítás 511
Michael Bloss
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
(EU) 2018/1999 rendelet
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A 15. cikk (1) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:
2020. január 1-jéig, majd 2029. január 1-
jéig, azt követően pedig tízévente minden 
tagállam elkészíti és benyújtja a 
Bizottságnak a 2040-re és 2050-re szóló, 
valamint 30 évre előretekintő hosszú távú 
stratégiáját. A tagállamoknak szükség 
esetén e stratégiákat ötévente 
aktualizálniuk kell.

Or. en

Indokolás

Hosszú távú stratégiáik elkészítésekor a tagállamoknak nem csupán 30 éves távlatban kell 
gondolkodniuk, ahogyan azt az irányításról szóló rendelet 15. cikkének (1) bekezdése előírja, 
hanem 2040-es és 2050-es távlatban is, hogy figyelembe vehessék e rendelet 
klímasemlegességi célkitűzését. A javasolt módosítás változatlan formában illeszti be a 15. 
cikk (1) bekezdését, biztosítva ugyanakkor, hogy a hosszú távú stratégia a 2040-es és 2050-es 
távlatot is magában foglalja.

Módosítás 512
Michael Bloss
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on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
hosszú távú csökkentésének és fokozottabb 
nyelőnkénti eltávolításának a 
megvalósítása valamennyi ágazatban, 
összhangban az …/… rendelet 
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott 
uniós klímasemlegességi célkitűzéssel;;

c) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
hosszú távú csökkentésének és fokozottabb 
nyelőnkénti eltávolításának a 
megvalósítása valamennyi ágazatban, 
összhangban azzal az uniós célkitűzéssel, 
hogy – az Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testület (IPCC) szerint szükséges 
kibocsátáscsökkentésekkel összefüggésben 
– az Unió az üvegházhatású gázok 
kibocsátását költséghatékony módon 
csökkentse, és a Párizsi Megállapodásban 
meghatározott hőmérsékleti célok elérése 
érdekében fokozza a nyelőnkénti 
eltávolítást, hogy az üvegházhatású gázok 
emberi eredetű, forrásonkénti kibocsátása 
és nyelőnkénti eltávolítása tekintetében az 
Unión belül 2040-re egyensúlyt érjen el, 
továbbá adott esetben ezután negatív 
kibocsátást érjen el;

Or. en

Indokolás

Az irányításról szóló rendelet 15. cikke (3) bekezdésének c) pontja azt irányozza elő, hogy 
„[...] az üvegházhatású gázok emberi eredetű, forrásonkénti kibocsátása és nyelőnkénti 
eltávolítása tekintetében az Unión belül a lehető leghamarabb egyensúlyt érjen el [...]”.  A 
módosítás változatlan formában illeszti be ezt a pontot, figyelembe véve ugyanakkor, hogy a 
klímasemlegesség elérésének dátumát ebben a rendeletben, azaz a klímarendeletben most már 
rögzítették.

Módosítás 513
Sira Rego

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
15 cikk – 3 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
hosszú távú csökkentésének és fokozottabb 
nyelőnkénti eltávolításának a 
megvalósítása valamennyi ágazatban, 
összhangban az …/… rendelet 
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott 
uniós klímasemlegességi célkitűzéssel;;

c) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
hosszú távú csökkentésének és fokozottabb 
nyelőnkénti eltávolításának a 
megvalósítása valamennyi ágazatban, 
összhangban az …/… rendelet 
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott 
uniós klímasemlegességi célkitűzéssel. A 
forrásnál történő kibocsátáscsökkentés 
hierarchiai szempontból felette áll az 
üvegházhatású gázok elnyelésének.

Or. es

Módosítás 514
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
hosszú távú csökkentésének és fokozottabb 
nyelőnkénti eltávolításának a 
megvalósítása valamennyi ágazatban, 
összhangban az …/… rendelet 
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott 
uniós klímasemlegességi célkitűzéssel;;

c) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
hosszú távú csökkentésének és fokozottabb 
nyelőnkénti eltávolításának a 
megvalósítása valamennyi ágazatban, 
összhangban az …/… rendelet 
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott 
uniós klímasemlegességi célkitűzéssel és a 
Párizsi Megállapodás szerinti nemzetközi 
kötelezettségvállalásokkal;

Or. en

Módosítás 515
Michael Bloss
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)
(EU) 2018/1999 rendelet
29 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A 29. cikk (1) bekezdésének 
a) pontja helyébe a következő szöveg lép:
a) az uniós szinten a nulla nettó szén-
dioxid-kibocsátás, az …/… 
rendeletben[klímarendelet] meghatározott 
szén-dioxid-kibocsátási pálya, valamint az 
energiaunió célkitűzéseinek elérése felé 
tett előrehaladás, az első tízéves 
időszakban az Uniónak a 2030-ra 
vonatkozó energia- és éghajlat-politikai 
céljait is beleértve, hogy elkerülhető 
legyen az Unió megújuló energiára és 
energiahatékonyságra vonatkozó 2030-as 
céljainak hiányos teljesítése;

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja az irányításról szóló rendelet 29. cikke (1) bekezdése a) pontjának 
eredeti szövegét, csupán kiegészíti azt a Bizottság azon értékelésével, amelyet a nulla nettó 
kibocsátási célkitűzéssel és annak a klímarendeletben meghatározott pályájával kapcsolatban 
kell elvégeznie.

Módosítás 516
Michael Bloss
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 6 b pont (új)
(EU) 2018/1999 rendelet
29 cikk – 5 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. a 29. cikk (5) bekezdése a 
következő aa) ponttal egészül ki:
aa) a nulla nettó szén-dioxid-kibocsátás, 
valamint az …/… 
rendeletben[klímarendelet] meghatározott 
szén-dioxid-kibocsátási pálya célkitűzései;

Or. en
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Módosítás 517
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont
(EU) 2018/1999 rendelet
I melléklet – 1 rész – A szakasz – 3.11 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. A 2.1.1. pontban említett, az (EU) 
2018/842 rendelet alapján meghatározott 
cél elérését célzó szakpolitikák és 
intézkedések, valamint az (EU) 2018/841 
rendeletnek való megfelelést célzó 
szakpolitikák és intézkedések, amelyek az 
eltávolítás fokozása érdekében felölelik az 
összes fontos kibocsátó ágazatot, szem 
előtt tartva az …/… rendelet 
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzést;

i. A 2.1.1. pontban említett, az (EU) 
2018/842 rendelet alapján meghatározott 
cél elérését célzó szakpolitikák és 
intézkedések, valamint az (EU) 2018/841 
rendeletnek való megfelelést célzó 
szakpolitikák és intézkedések, amelyek az 
eltávolítás fokozása érdekében felölelik az 
összes fontos kibocsátó ágazatot, szem 
előtt tartva az …/… rendelet 
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzést és a Párizsi 
Megállapodás szerinti nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat;

Or. en

Módosítás 518
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
(EU) 2018/1999 rendelet
I melléklet – 1 rész – B szakasz – 5.5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.5. A tervezett szakpolitikák és 
intézkedések hozzájárulása az …/… 
rendelet [klímarendelet] 2. cikkében 
meghatározott uniós klímasemlegességi 
célkitűzés megvalósításához;

5.5. A tervezett szakpolitikák és 
intézkedések hozzájárulása az …/… 
rendelet [klímarendelet] 2. cikkében 
meghatározott uniós klímasemlegességi 
célkitűzés megvalósításához és a Párizsi 
Megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez;

Or. en
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Módosítás 519
Michael Bloss
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)
(EU) 2018/1999 rendelet
IV melléklet – 2.1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. a IV. mellékletben a 2.1.1. pont 
helyébe a következő szöveg lép:
„2.1.1. Tervezett kibocsátáscsökkentés és 
az eltávolítás fokozása 2035-ig, 2040-ig, 
2045-ig és 2050-ig”

Or. en

Módosítás 520
Michael Bloss
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 7 b pont (új)
(EU) 2018/1999 rendelet
IV melléklet – 2.1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. a IV. mellékletben a 2.1.2. pont 
helyébe a következő szöveg lép:
„2.1.2. Nemzeti kibocsátáscsökkentési cél 
2030-ra és azon túl, ha rendelkezésre áll, 
figyelembe véve a tagállamoknak az …/… 
rendelet [klímarendelet] 2. cikkének (1) 
bekezdése szerinti kötelezettségeit”

Or. en

Módosítás 521
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
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(EU) 2018/1999 rendelet
VI melléklet – c pont – viii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viii. a szakpolitikaának vagy 
intézkedésnek az …/… rendelet 
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott 
uniós klímasemlegességi célkitűzés, 
valamint a 15. cikkben említett hosszú távú 
stratégia megvalósításához való 
hozzájárulásának értékelése;.

viii. a szakpolitikának vagy 
intézkedésnek az …/… rendelet 
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott 
uniós klímasemlegességi célkitűzés és a 
Párizsi Megállapodás szerinti nemzetközi 
kötelezettségvállalások, valamint a 15. 
cikkben említett hosszú távú stratégia 
megvalósításához való hozzájárulásának 
értékelése;

Or. en

Módosítás 522
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Az EU tagállamait és az Európai 
Tanácsot felkérik, hogy értékeljék újra 
korábbi kötelezettségvállalásaikat, 
valamint az Európai Tanácsnak az 
úgynevezett 2030-as éghajlat-politikai 
célokra és 2050-ig elérendő 
klímasemlegességre vonatkozó 
következtetéseit, és szükség esetén 
észszerű időn belül igazítsák ki azokat 
úgy, hogy azok végrehajtása a polgárok, a 
vállalkozások és a környezet javát 
szolgálja, ugyanakkor ne 
veszélyeztessenek vagy akár 
semmisítsenek meg egész ipari ágazatokat 
vagy munkahelyek millióit az ideológiai 
jellegű modelleken alapuló irreális 
kibocsátáscsökkentés révén. Az Európai 
Tanács által a racionális 
környezetpolitika jegyében kiadott 
esetleges új következtetések alapján a 
Bizottságot mint végrehajtó hatóságot 
felkérik, hogy ezt követően nyújtson be 
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javaslatot az (EU) 2018/1999 rendelet 
megfelelő módosítására.

Or. en

Módosítás 523
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Or. en

Módosítás 524
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban.

Ennek az irányelvnek a tagállamok a 
címzettjei.

Or. en


