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RÖVID INDOKOLÁS

A legtöbb éghajlattudós szerint bizonyított, hogy a globális és a regionális éghajlat elmúlt 50 
évben megfigyelt változásai szinte teljes egészében az éghajlati rendszerre gyakorolt emberi 
befolyásnak tudhatók be, és hogy sürgős intézkedésekre van szükség. Az elmúlt néhány évben 
társadalmi mozgalmak indultak növekedésnek, amelyek nagyszabású éghajlat-politikai 
fellépést követelnek, és amelyek befolyásos szereplőkként pozicionálják magukat az éghajlat-
politikák kialakításának mikéntjéről folytatott vitában, különös tekintettel az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére. A Globális Alkalmazkodási Bizottság egyik 
közelmúltbeli jelentése rámutat arra, hogy az időjárási veszélyek hatásait minimalizáló 
alkalmazkodási intézkedésekbe való beruházás, valamint a hatásokból való gyors kilábalást 
célzó mechanizmusok megléte gazdasági, társadalmi, de etikai szempontból is észszerű.

Az éghajlatváltozás világméretű kihívás; ezért a válasznak is világszintűnek kell lennie, és 
valamennyi országnak részt kellene vennie benne. Az Unió törekszik arra, hogy élen járjon az 
éghajlat-politikák és a klímasemlegességre irányuló megoldások terén; ugyanakkor többet 
kellene tennie annak érdekében, hogy – többek között a kereskedelmi kapcsolatokon keresztül 
– támogassa és katalizálja a partnerországok erőteljesebb fellépéseit. A 28 tagú EU 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása 2017-ben 22%-kal volt alacsonyabb az 1990-as szintekhez 
képest, amivel az Unió jó úton van afelé, hogy felülmúlja az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 20%-
os csökkentésére vonatkozó, 2020-ra kitűzött célját. Az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátása a 
világ összes kibocsátásának 9,3%-át teszi ki, és ez az arány az elmúlt évtizedekben egyre 
csökken, míg a legnagyobb kibocsátó országok némelyikében növekvő tendencia tapasztalható. 

Az éghajlat-politikáknak számos fontos tényezőt kell tekintetbe venniük, ideértve a gazdaságok 
versenyképességét, valamint a polgárok jóllétét és alapvető szükségleteit. Az átállás 
kialakításának és sebességének figyelemmel kell lennie az olyan nemzeti körülményekre, mint 
az energiaszerkezet, az energiaellátás biztonsága, a foglalkoztatási szerkezet és a gazdasági 
kapacitások. Amint azt az IRENA „Measuring the Socio-economics of Transition: Focus on 
Jobs” (Az átállás társadalmi-gazdasági dimenziójának mérése: középpontban a munkahelyek) 
című jelentése bemutatta, az átállási előrejelzések alapján a foglalkoztatási lehetőségek 
növekedése országonként és régiónként egyenetlenül oszlik meg, és az új ágazatokon – például 
a megújuló energiaforrások ágazatán – belüli munkahelyteremtés nem szükségszerűen igazodik 
időben vagy földrajzilag a munkahelyek megszűnéséhez. Az átállást ezért körültekintően kell 
kialakítani, fokozatos változásokat vállalva fel a vonatkozó területeken, és kellő figyelmet 
fordítva annak biztosítására, hogy az ipari régiókban megmaradjon a foglalkoztathatóság. 
Erőfeszítéseket kell összpontosítani az éghajlat-politikák terhét viselő régiók újbóli gazdasági 
fellendítésére, ahelyett hogy a munkavállalói mobilitásra építenénk, kockáztatva az 
elnéptelenedést.

A hosszú távú éghajlat-politika kialakítása során az energiával és az éghajlattal kapcsolatos 
uniós stratégiai döntések az Európai Tanácsban elért konszenzuson alapulnak. Ez 
elengedhetetlen a Szerződések tiszteletben tartásához, valamint ahhoz, hogy valamennyi 
tagállam egyformán be legyen vonva a prioritások és a célkitűzések meghatározásába. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i ülésén támogatta a klímasemleges EU 2050-ig történő 
megvalósításának kollektív célkitűzését, és elismerte, hogy ehhez az átálláshoz jelentős 
beruházásokra lesz szükség. 

https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
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Számos kulcsfontosságú gazdasági ágazatot érintenek a hőmérséklet és a csapadékmennyiség 
hosszú távú változásai, a tengerszint emelkedése és a szélsőséges események, amelyek az 
éghajlatváltozásnak tudhatók be. A különböző gazdasági ágazatok számára elő kell írni, hogy 
– relatív méretük, csökkentési és eltávolítási potenciáljuk, valamint beruházási erőfeszítéseik 
alapján – megfelelően hozzájáruljanak a klímasemlegességi célkitűzéshez.  A 
tüzelőanyagokból származó kibocsátások, beleértve az égetésből származó kibocsátást (a 
közlekedés nélkül) 2017-ben a 28 tagú EU üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 54%-át adta, a 
közlekedési célú üzemanyag-égetés (beleértve a nemzetközi légi közlekedést) a 25%-át, a 
mezőgazdaság a 10%-át, az ipari folyamatok és termékfelhasználás a 8%-át, a hulladékkezelés 
pedig a 3%-át. Az energiaágazat dekarbonizációja az EU egyik fontos kihívása. Az átállás 
azonban elégtelen és igazságtalan lenne, ha nem járulna hozzá valamennyi kulcsfontosságú 
gazdasági ágazat. Az összes ETS-ágazatnak és nem ETS-ágazatnak összehasonlítható 
erőfeszítéseket kell tennie az Unió klímasemlegességi célkitűzésének megvalósítása érdekében.

A Bizottságnak iránymutatást kell készítenie a főbb ágazatok számára az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás ezen ágazatokon belüli, uniós szintű csökkentésének indikatív teljesítési pályáira 
vonatkozóan. Ez biztosítaná számukra a kiszámíthatóságot ahhoz, hogy meghozzák a megfelelő 
intézkedéseket és megtervezzék a szükséges beruházásokat, emellett elősegítené azt is, hogy az 
ágazatok elkötelezzék magukat a klímasemlegességre irányuló megoldásokra való törekvés 
mellett.   

Az iránymutatást a Bizottság és a legfontosabb érdekelt felek – köztük a vállalkozások 
képviselői, szakszervezetek és a civil társadalom – közötti intézményesített párbeszéd és 
információcsere útján, a tagállamokkal szoros együttműködésben kell kidolgozni. Ennek során 
különböző kritériumokat kell figyelembe venni, ideértve az elérhető legjobb és költséghatékony 
technológiát, a társadalmi-gazdasági hatást, az ágazat versenyképességét, a megtett beruházási 
erőfeszítéseket, valamint a dekarbonizáció céljából felhasznált technológiák környezeti 
lábnyomát (például a leszerelésükhöz és újrahasznosításukhoz rendelkezésre álló technológiák, 
a nyersanyag-kitermelési folyamat hatása).    

A teljesítési pályákat rendkívüli körülmények felmerülése esetén – például válság jellegű 
helyzetekben –, vagy a teljesítési pályák alapjául szolgáló valamely tényező jelentős változása 
esetén felül lehetne vizsgálni, annak figyelembevételével, hogy a vállalkozásoknak 
kiszámíthatóságra és tervezhetőségre van szükségük zöld beruházásaik és döntéseik 
megalapozásához.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Megállapodás) meghatározott hőmérsékleti 
cél felé való méltányos, költséghatékony és 
társadalmilag felelős elmozdulás 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

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

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

épületek energiahatékonyságáról 
(HL L 153., 2010.6.18., 13. o.).

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

34 Az Európai Parlament 2019. november 
28-i állásfoglalása az éghajlati és 
környezeti vészhelyzetről 

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

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

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 6

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

(12a) Fontos, hogy az uniós éghajlat-
politikának ne csak a célkitűzések 
meghatározása legyen alapvető eleme, 
hanem az elérésükhöz vezető út 
kialakítása is, ideértve a megfelelő 
pénzügyi erőforrások mozgósítását a 
szükséges beruházások lehetővé tétele 
érdekében. Különös figyelmet kell 
fordítani az átállás társadalmi-gazdasági 
hatására – többek között jóléti és 
foglalkoztatási lehetőségek révén –, 
valamint az energiabiztonsággal 
kapcsolatos kihívásokra.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A klímasemlegességi célkitűzést 
úgy kell elérni – többek között a 
kibocsátásáthelyezés kezelését célzó 
hatékony intézkedéseknek a WTO 
előírásaival összhangban álló kidolgozása 
révén –, hogy az Unió megőrizze 
versenyképességét.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) Az Uniónak továbbra is 
technológiasemleges megközelítést kell 
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követnie a klímasemlegesség felé való 
törekvés során. Realistának kell maradnia 
az olyan szempontok tekintetében, mint a 
technológia kiforrottsága, 
költséghatékonysága, a megújuló 
energiaforrások nagy léptékű 
bevezetéséhez kapcsolódó operatív és 
technikai kihívások, valamint annak 
energiabiztonság tekintetében felmerülő 
vonzatai.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Az Uniónak hosszú távon is 
folytatnia kell éghajlat-politikai fellépését 
és ösztönöznie kell más nemzetközi 
partnereket, hogy fogadjanak el hasonló 
politikákat annak érdekében, hogy a 
Párizsi Megállapodásban meghatározott 
hőmérsékleti célok teljesítésére törekedve 
és az IPCC tudományos ajánlásait követve 
megvédjék az embereket és természeti 
környezetüket a szennyezéstől és az 
éghajlatváltozás veszélyeitől.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az Unión belüli nulla nettó 
bejelentett üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
2050-re kitűzött célját társadalmi 
szempontból méltányos és 
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költséghatékony átállással kell 
megvalósítani. Tekintettel arra, hogy a 
különböző tagállamok gazdasági ágazatai 
eltérő kiindulópontokból haladnak a 
klímasemlegesség felé, az uniós 
finanszírozási és támogatási 
mechanizmusoknak – a Szerződések 
szerinti strukturális és regionális politikák 
sérelme nélkül – arányban kell állniuk az 
átállás társadalmi és gazdasági terhével. 
Az érintett ágazatoktól elvárt 
erőfeszítésekkel arányosan meg kell 
növelni különösen az olyan 
mechanizmusokat, mint a modernizációs 
alap és az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszeren belüli szolidaritási alap, 
valamint a Méltányos Átállást Támogató 
Alap.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 
szándékában áll javaslatot előterjeszteni az 
Unió 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célértékének növelésére, biztosítva annak a 
2050-re kitűzött klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját. E 
közleményében a Bizottság hangsúlyozta, 
hogy minden uniós szakpolitikának és 
minden ágazatnak hozzá kell járulnia a 
klímasemlegességi célkitűzéshez. A 
hatásvizsgálatnak forgatókönyveket kell 
tartalmaznia a Covid19-járványhoz 
hasonló váratlan eseményekből adódó 
válságok hatására vonatkozóan, és ki kell 
terjednie a klímasemlegesség 
célkitűzésének eléréséhez válság esetén 
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vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie az 1990-és szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 50–
55 %-os új kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit. Abban az esetben, ha 
a Bizottság szükségesnek tartja az Unió 
2030-as célértékének módosítását, e 
rendelet megfelelő módosítása céljából 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenfelül a 
Bizottságnak 2021. június 30-ig értékelnie 
kell, hogy a célértéket végrehajtó uniós 
jogszabályokat miként kellene módosítani 
annak érdekében, hogy 1990-hez képest 
50–55 %-os kibocsátáscsökkentést 
lehessen elérni.

szükséges támogatásra. Átfogó – a 
Covid19-válság következményeire is 
kiterjedő – hatásvizsgálat alapján és 
figyelembe véve az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2018/1999 rendelete36 szerint 
a Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 decemberéig felül kell 
vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit. Abban az 
esetben, ha a Bizottság az Európai Tanács 
előzetes hozzájárulása alapján 
szükségesnek tartja az Unió 2030-as 
célértékének módosítását, e rendelet 
megfelelő módosítása céljából javaslatokat 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Ebből következően a 
Bizottságnak 2021 decemberéig értékelnie 
kell, hogy módosítani kell-e a célértéket 
végrehajtó uniós jogszabályokat.

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

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

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy átfogó és objektív értékelését a 
független szakértők széles körétől 
származó, a legfrissebb tudományos, 
technikai és társadalmi-gazdasági 
eredményeket figyelembe vevő releváns 
információkra alapozza, ideértve a 
tagállamok által benyújtott információkat 
és beszámolókat, az Európai 

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

Környezetvédelmi Ügynökség jelentéseit, 
valamint a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos bizonyítékokat, köztük az 
IPCC jelentéseit. A Bizottságnak 
amennyire lehetséges európai statisztikák 
és adatok használatára kell törekednie, 
szakértői vizsgálat bevonásával. Az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek 
– adott esetben és éves munkaprogramjával 
összhangban – segítenie kell a Bizottság 
munkáját.

Or. en

Indokolás

Az értékelésnek a taxonómiai rendelettel való összekapcsolása olyan technológiák 
kizárásához vezetne, amelyek nélkülözhetetlenek a klímasemlegességi célkitűzés eléréséhez, és 
amelyek összhangban állnak az IPCC és a MAE jelentéseivel.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 
lépésről lépésre megvalósuló 

(21) A gazdaság összes kulcsfontosságú 
ágazatának – nevezetesen a villamos 
energia, az ipar, a közlekedés, a hűtés és 
fűtés és az építőipar, a mezőgazdaság, a 
hulladékkezelés és a földhasználat, a 
földhasználat megváltoztatása és 
erdőgazdálkodás (LULUCF) ágazatának 
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kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja 
értékelésének elősegítése érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a 2050-re Unió-
szerte megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pálya meghatározása végett. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak37 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

– közösen kell dolgoznia a 
klímasemlegesség megvalósításán. Az 
összes ETS-ágazatnak és nem ETS-
ágazatnak összehasonlítható 
erőfeszítéseket kell tennie az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének 
megvalósítása érdekében. A 
kiszámíthatóság és a bizalom minden 
gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése és az összes gazdasági 
szereplő részvételének elérése érdekében a 
Bizottságnak iránymutatást kell készítenie 
azon gazdasági ágazatok számára, 
amelyek a leginkább hozzájárulhatnak, a 
klímasemlegességi célkitűzés 
megvalósításához. Az iránymutatásnak 
indikatív teljesítési pályákat kell 
tartalmaznia ezen ágazatok 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának uniós 
szintű csökkentésére vonatkozóan. Ez 
biztosítaná ezen ágazatok számára a 
kiszámíthatóságot ahhoz, hogy meghozzák 
a megfelelő intézkedéseket és 
megtervezzék a szükséges beruházásokat, 
ezáltal pedig segítené őket abban, hogy az 
átállási pályán maradjanak. Egyidejűleg 
ez mechanizmusként szolgálna ahhoz is, 
hogy az ágazatok elkötelezzék magukat a 
klímasemlegességre irányuló 
megoldásokra való törekvés mellett.

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

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A gazdasági ágazatoknak szóló 
iránymutatást a politikai döntéshozók és a 
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legfontosabb érdekelt felek – köztük a 
vállalkozások képviselői, szakszervezetek 
és a civil társadalom – közötti 
intézményesített párbeszéd és 
információcsere útján, a tagállamokkal 
szoros együttműködésben kell kidolgozni.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) A megállapított teljesítési 
pályáknak tükrözniük kell az idővel 
történő előrehaladás szükségességét; 
ugyanakkor a felülvizsgálatnak 
biztosítania kell a rugalmasságot arra az 
esetre, ha rendkívüli körülmények 
merülnének fel, különös tekintettel a 
válság jellegű helyzetekre. A gazdasági 
ágazatoknak, és különösen a kis- és 
középvállalkozásoknak (kkv-k) 
kiszámíthatóságra és tervezhetőségre van 
szükségük döntéseik és beruházásaik 
megalapozásához; a teljesítési pályák 
felülvizsgálata ezért nem csökkentheti a 
zöld átállás kiszámíthatóságát.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(22) A minőségi jogalkotás elvei 
melletti elkötelezettségével összhangban az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
tekintetében a Bizottság törekszik az uniós 
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eszközök koherenciájára. A 
klímasemlegességi célkitűzés teljesítése 
terén tett előrelépés mérésére szolgáló 
rendszerhez és a célkitűzés érdekében 
hozott intézkedések következetességéhez 
az (EU) 2018/1999 rendeletben 
meghatározott irányítási keret szolgál 
alapul. Lényeges, hogy a rendszeres 
jelentéstétel rendszerét és a Bizottság által 
a jelentés alapján folytatott értékelés és 
fellépés ütemezését hozzá kell igazítani a 
tagállamokra vonatkozó, az (EU) 
2018/1999 rendeletben meghatározott 
információbenyújtási és beszámolási 
követelményekhez. Az (EU) 2018/1999 
rendeletet ezért módosítani kell annak 
érdekében, hogy vonatkozó rendelkezései 
tartalmazzák a klímasemlegességi 
célkitűzést.

eszközök koherenciájára. A 
klímasemlegességi célkitűzés teljesítése 
terén tett előrelépés mérésére szolgáló 
rendszerhez és a célkitűzés érdekében 
hozott intézkedések következetességéhez 
az (EU) 2018/1999 rendeletben 
meghatározott irányítási keret szolgál 
alapul. Lényeges, hogy a rendszeres 
jelentéstétel rendszerét és a Bizottság által 
a jelentés alapján folytatott értékelés és 
fellépés ütemezését hozzá kell igazítani a 
tagállamokra vonatkozó, az (EU) 
2018/1999 rendeletben meghatározott 
információbenyújtási és beszámolási 
követelményekhez. Az (EU) 2018/1999 
rendeletet ezért módosítani kell annak 
érdekében, hogy vonatkozó rendelkezései 
tartalmazzák a klímasemlegességi 
célkitűzést, valamint a kulcsfontosságú 
gazdasági ágazatok e cél felé történő 
előrehaladással kapcsolatos 
kötelezettségvállalására irányuló 
mechanizmust.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
célok eléréséhez szükséges mértéket,

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az uniós jogban szabályozott 
üvegházhatást okozó gázok Unión belüli 
bejelentett kibocsátását és elnyelését 
legkésőbb 2050-ig egyensúlyba kell hozni, 
melynek következtében a kibocsátások az 
említett időpontra elérik a nulla nettó 
szintet, összhangban az Európai Tanács 
2019. december 12-i következtetéseivel és 
a Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel.

Or. en

Indokolás

The greenhouse gas inventory reports sent annually by Member States to the Climate 
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Convention (UNFCCC) contain REPORTED values of emissions and removals.  Climate 
neutrality, therefore, is based on the principle of what the atmosphere "sees" (contrary to 
"accounted" emissions and removals which measure progress towards a specific political 
target). For this reason it is important to emphasize that this type of emission data (reported) 
should be used in the legislation regarding the objective of climate neutrality. Reported 
emission and removals are also used in submitted Long Term Strategies by Member States 
and in the Commission's "Clean Planet for all" communication. Therefore this wording is 
important for clarity reasons.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok – a méltányosság és a 
szolidaritás biztosítása mellett, és szem 
előtt tartva a tagállamok eltérő kiindulási 
helyzetét, kapacitásait és erőfeszítéseit – 
uniós, illetve nemzeti szinten megteszik 
azokat a szükséges intézkedéseket, 
amelyeknek köszönhetően közösen 
teljesíthető az (1) bekezdésben 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
2020 decemberéig alapos hatásvizsgálat 
alapján – amely tükrözi a Covid19-
járvány utáni gazdasági helyzetet, és 
különös figyelmet fordít az ágazati 
csökkentési és eltávolítási potenciálra – 
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szinthez képest számított, 2030-ig 
megvalósítandó 50–55 %-os új célérték 
teljesítésének opcióit. Ha megállapítása 
értelmében a szóban forgó célérték 
módosításra szorul, a Bizottság adott 
esetben javaslatokat terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé.

felülvizsgálja az Unió 2030-ra vonatkozó, 
az (EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének 
(11) bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét. Ha megállapítása értelmében a 
szóban forgó célérték módosításra szorul, a 
Bizottság az Európai Tanács előzetes 
hozzájárulása alapján adott esetben 
javaslatokat terjeszt az Európai Parlament 
és a Tanács elé.

Or. en

Indokolás

A longer timeframe for the Commission's impact assessment is required as important 
information is currently missing, in particular the NECP of some Member States, as well as 
an in-depth analysis of the economic consequences of the Covid-19 pandemic. Moreover, the 
Regulation must not prejudge the outcome of the assessment nor of the potential increase of 
the emission reductions targets. So far all energy and climate targets were agreed at the 
European Council level, in line with its role to set the EU's strategic priorities. Any 
amendment to climate targets is therefore subject to a prior agreement by the European 
Council.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság 2020 decemberéig 
tervet készít, amely részletezi az uniós 
szinten annak biztosítása érdekében 
meghozandó intézkedéseket, hogy a 
klímasemleges uniós gazdaság 
megvalósításához szükséges beruházások 
lehetővé tétele céljából mozgósítsák a 
megfelelő erőforrásokat.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a különböző tagállamok gazdasági ágazatai eltérő kiindulópontokból 
haladnak a klímasemlegesség felé, az uniós finanszírozási és támogatási mechanizmusoknak 
arányban kell állniuk az átállás társadalmi és gazdasági terhével.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk törölve
A klímasemlegesség megvalósításának 

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

Or. en



PA\1205005HU.docx 23/34 PE652.274v01-00

HU

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A klímasemlegesség megvalósításának 
ágazati teljesítési pályáira vonatkozó 

iránymutatás
(1) A Bizottság ... [hat hónappal e 
rendelet hatálybalépését követően]-ig 
iránymutatást készít különböző gazdasági 
ágazatok uniós szintű indikatív teljesítési 
pályájára vonatkozóan, hogy segítse 
ezeket az ágazatokat a klímasemlegességi 
célkitűzés legkésőbb 2050-re történő – a 2. 
cikk (1) bekezdésében foglaltak szerinti – 
eléréséhez való hozzájárulásban.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
iránymutatás az alábbi ágazatokon belüli 
kibocsátáscsökkentésre és fokozott 
eltávolításra terjed ki:
a) villamos energia;
b) ipar;
c) közlekedés;
d) hűtés és fűtés;
e) építőipar;
f) mezőgazdaság;
g) hulladékkezelés és földhasználat, a 
földhasználat megváltoztatása és 
erdőgazdálkodás (LULUCF);
h) bármely egyéb olyan ágazat, amely 
releváns a 2. cikk (1) bekezdésében 
rögzített klímasemlegességi célkitűzés 
megvalósításához való hozzájárulás 
szempontjából.
(3) A teljesítési pályák … 
[hat hónappal e rendelet hatálybalépését 
követően]-tól/-től kezdődnek.
(4) A Bizottság az (1) bekezdésben 
említett iránymutatásban figyelembe veszi 
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a következőket:
a) társadalmi-gazdasági hatás;
b) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság;
c) az ágazat versenyképessége a 
világgazdaságban;
d) az Unió gazdaságának 
versenyképessége;
e) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia;
f) az érintett technológiák 
leszerelésének és újrahasznosításának 
költségei, valamint a környezetre és a 
biológiai sokféleségre gyakorolt hatásuk, 
beleértve a nyersanyag-kitermelésre 
gyakorolt hatást;
g) energiahatékonyság, az energia 
megfizethetősége és az energiaellátás 
biztonsága;
h) méltányosság és szolidaritás a 
tagállamok között és azokon belül;
i) az idővel elérendő környezeti 
hatékonyság biztosításának 
szükségessége;
j) beruházási igények és lehetőségek, 
valamint energiahatékonysági és 
beruházási erőfeszítések különböző 
ágazatokban a dekarbonizációhoz 
kapcsolódóan;
k) a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás biztosításának 
szükségessége;
l) a Párizsi Megállapodás hosszú 
távú célkitűzéseinek és az Egyesült 
Nemzetek Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye végső céljának elérését 
szolgáló nemzetközi fejlemények és 
harmadik országok által tett erőfeszítések;
m) a rendelkezésre álló legjobb és 
legfrissebb tudományos bizonyítékok, 
beleértve az IPCC legaktuálisabb 
jelentéseit is.
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(5) Amennyiben a Bizottság úgy 
találja, hogy a (4) bekezdésben említett 
tényezők bármelyike tekintetében jelentős 
változás következett be, felülvizsgálja az 
iránymutatást.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a gazdaság összes kulcsfontosságú ágazata hozzájáruljon a klímasemlegességi 
célkitűzés eléréséhez. Az összes ETS-ágazatnak és nem ETS-ágazatnak összehasonlítható 
erőfeszítéseket kell tennie és el kell köteleznie magát a klímasemlegességre irányuló 
megoldásokra való törekvés mellett.

Módosítás 27

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 klímasemlegességi 
célkitűzés teljesítése terén a tagállamok 
által közösen elért eredményeket;

Or. en

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 29

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 
klímasemlegességi célkitűzéssel való 
összhangját;

Or. en

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 3a. cikk (1) bekezdésében 
említett ágazati teljesítési pályák 
relevanciáját a tekintetben, hogy az ágazat 
képes legyen a klímasemlegességi 
célkitűzés felé történő előrehaladásra;

Or. en

Módosítás 31

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 

(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 
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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.

éghajlatsemlegességi célkitűzés elérése 
vagy a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás nem megfelelő, a 
Szerződésekkel összhangban megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 32

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 vagy jogalkotási 
javaslatot a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés fényében értékel az elfogadás 
előtt, és az értékelés eredményét az 
elfogadáskor nyilvánosságra hozza.

Or. en

Módosítás 33

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 

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

Or. en

Indokolás

A klímasemlegességi célkitűzés csak akkor valósítható meg, ha a „nem energetikai 
ágazatokban”, köztük a földhasználat, földhasználat-megváltoztatás és erdőgazdálkodás 
ágazatában is megtörténik a kibocsátás csökkentése vagy eltávolítása. A nemzeti energia- és 
klímatervek többnyire az energiára vonatkozó információkat tartalmaznak, és ezért nem 
elegendőek az előrehaladás értékeléséhez.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az ágazatok által meghozott 
intézkedéseknek a 3a. cikk (1) 
bekezdésében említett ágazati teljesítési 
pályákkal való összhangját;

Or. en

Módosítás 35

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

Indokolás

A tagállamok felelnek a nemzeti intézkedések „megfelelőségének” a nemzeti körülményeik 
alapján történő értékeléséért.
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Módosítás 36

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 2. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
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

Indokolás

A tagállamok felelnek a nemzeti intézkedések „megfelelőségének” a nemzeti körülményeik 
alapján történő értékeléséért.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (EEA) jelentései;

b) az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (EEA) és Éghajlatváltozási 
Keretegyezmény vonatkozó szerveinek 
jelentései;

Or. en
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 albekezdés – 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 és globális statisztikák és 
adatok, beleértve a jelentős kibocsátók 
teljesítményére, valamint a kedvezőtlen 
éghajlati hatásokból eredő veszteségekre 
vonatkozó adatokat is, amennyiben 
rendelkezésre állnak;

Or. en

Módosítás 39

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.

törölve

Or. en

Indokolás

A „további információk”-ra való általános hivatkozás csökkenti a tagállamok közötti 
jogbiztonságot, mivel fennáll annak kockázata, hogy nagyon eltérő, nagyon különböző 
eredetű és megbízhatóságú dokumentumok alapján értékelik őket Az értékelésnek a 
taxonómiai rendelettel való összekapcsolása olyan technológiák kizárásához vezetne, amelyek 
nélkülözhetetlenek a klímasemlegességi célkitűzés eléréséhez, és amelyek összhangban állnak 
az IPCC és a MAE jelentéseivel.
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Módosítás 40

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) A 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.
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(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

Indokolás

A kulcsfontosságú gazdasági ágazatokra vonatkozó teljesítési pályákat iránymutatás 
formájában kell meghatározni. A 2050-es klímasemlegességi célkitűzésnek magában a 
jogszabályban történő meghatározása kötelező érvényűvé teszi a célkitűzést, és hosszú távra 
irányt szab az uniós gazdaságnak. E célkitűzésen túlmenően a teljesítési pályák 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján történő meghatározása csak szabályozási 
bizonytalanságot idéz elő.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 3. cikk (2) bekezdése a következő 
da) ponttal egészül ki:
„da) annak leírása, hogy a tervek 
szerint mennyiben fogják felhasználni az 
../... rendelet [klímarendelet] 3a. cikkének 
(1) bekezdésében említett ágazati 
teljesítési pályákat a különböző ágazatok 
klímasemlegességi célkitűzésével 
kapcsolatban;

Or. en
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Indokolás

Az integrált nemzeti energia- és klímatervek kiegészülnek egy további szakasszal annak 
nyomon követése érdekében, hogy miként tervezik az ágazatok dekarbonizációs stratégiáik 
keretében figyelembe venni a teljesítési pályákat.

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. a 11. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

5. a 11. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

„11. cikk

Többszintű éghajlat- és energiapolitikai 
párbeszéd

„11. cikk

Többszintű éghajlat- és energiapolitikai 
párbeszéd

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 szervezet, az üzleti közösség, a 
beruházók és más érdekelt felek – 
beleértve az …/… rendelet 
[klímarendelet] 3a. cikkének (2) 
bekezdésében említett ágazatok képviselőit 
–, 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
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Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A 29. cikk (1) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:
(1) A Bizottság 2021. október 31-ig, 
azt követően pedig minden második évben 
különösen az integrált nemzeti energia- és 
éghajlat-politikai eredményjelentések, az 
…/… rendelet [klímarendelet] 3a. 
cikkének (1) bekezdésében említett ágazati 
teljesítési pályák, az e rendelet alapján 
jelentett egyéb információk, a mutatók és 
– ha elérhetők – az európai statisztikák és 
adatok alapján értékeli a következőket: 

Or. en


