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MELLÉKLET
A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

Rövidítések és jelek magyarázata

+ elfogadva
- elutasítva
¯ tárgytalan
V visszavonva
NSz (..., ..., ...) név szerinti szavazás (mellette, ellene, 

tartózkodás)
ESz (...,...,...) elektronikus szavazás (mellette, ellene, 

tartózkodás)
rész részenkénti szavazás
kül külön szavazás
mód módosítás
MM megegyezéses módosítás
MR megfelelő rész
T módosítás törlése
= azonos módosítások
§ bekezdés
cikk cikk
preb preambulumbekezdés
ÁLL.IND állásfoglalási indítvány
KÖZ.ÁLL.IND közös állásfoglalási indítvány
TITK titkos szavazás
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1. Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer felülvizsgálata ***I

Jelentés: Peter Liese (A9-0162/2022)

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat

Elutasítás 675 ID NSz - 114, 499, 12

Jogalkotási aktus tervezete

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

406-415, 
417, 

419-420, 
426, 

429-433, 
437-444, 
447-450, 
457-459, 

461, 
465-466, 
468-469, 
471-485, 
489-495, 

500, 
502-505, 
510-514, 

516, 
519-520, 

530, 
534-535, 

538, 
540-542, 
544-546, 
550-554, 
558, 564, 
569, 571, 
574, 576, 
601-602, 
606, 611, 
613-614, 
616-619, 

624, 
626-628

bizottság +

rész.

1 +

Az illetékes bizottság 
módosításai – külön 

szavazás

416 bizottság

2 +

rész.

1 +

421 bizottság

2 +

rész.422 bizottság

1 +
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 +

rész.

1 +

2 +

3 +

423 bizottság

4/NSz + 463, 144, 24

424 bizottság kül. +

425 bizottság kül. +

427 bizottság kül. +

428 bizottság kül. +

434 bizottság kül. +

435 bizottság kül. +

436 bizottság kül. +

rész.

1 +

445 bizottság

2 -

rész.

1/NSz + 576, 52, 4

446 bizottság

2/NSz + 484, 127, 8

rész.

1 +

454 bizottság

2 +

456 bizottság NSz + 450, 169, 13

rész.

1 +

460 bizottság

2 +

rész.462 bizottság

1 +
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 460, 139, 34

463 bizottság NSz + 441, 182, 7

464 bizottság kül. +

467 bizottság kül. +

470 bizottság kül. +

486 bizottság kül. +

487 bizottság kül. +

488 bizottság kül. +

496 bizottság kül. +

rész.

1 +

2 +

497 bizottság

3 +

501 bizottság kül. +

rész.

1 +

506/rev bizottság

2/NSz + 439, 182, 11

508 bizottság NSz + 436, 176, 14

rész.

1/NSz + 545, 56, 30

509 bizottság

2/NSz + 486, 100, 30

515 bizottság kül. +

517 bizottság kül. +

rész.

1 +

518 bizottság

2 +

rész.521 bizottság

1 +
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 +

rész.

1 +

2/NSz + 448, 172, 10

3/NSz + 442, 169, 15

522 bizottság

4/NSz + 331, 287, 12

rész.

1 +

523 bizottság

2 +

rész.

1/Esz - 286, 337, 10

526 bizottság

2 -

531 bizottság NSz + 438, 180, 14

rész.

1 +

533 bizottság

2 +

rész.

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

536 bizottság

6 +

537 bizottság kül. +

rész.

1 +

543 bizottság

2/NSz + 493, 130, 8
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 566, 59, 5

2/NSz + 411, 194, 3

547 bizottság

3/NSz + 481, 132, 9

548 bizottság kül. +

549 bizottság kül. +

555 bizottság kül. +

556 bizottság kül. +

559 bizottság NSz + 415, 199, 17

rész.

1 +

560 bizottság

2 +

561 bizottság NSz + 499, 97, 35

562 bizottság kül. +

rész.

1 +

563 bizottság

2 +

565 bizottság kül. +

rész.

1 +

566 bizottság

2 +

567 bizottság kül. +

568 bizottság kül. +

570 bizottság NSz + 419, 202, 11

573 bizottság kül. +

rész.

1 +

575 bizottság

2/NSz + 478, 145, 7
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

603 bizottság kül. +

604 bizottság kül. +

607 bizottság kül. +

608 bizottság kül. +

609 bizottság kül. +

610 bizottság kül. +

612 bizottság kül. +

615 bizottság kül. +

620 bizottság NSz + 360, 264, 7

621 bizottság kül. +

622 bizottság NSz + 460, 158, 13

623 bizottság NSz + 444, 168, 12

1 cikk – 1 albekezdés 
– 2 pont – d alpont

2003/87/EK irányelv
3 cikk – 1 albekezdés 

– v pont

659 ID -

660 ID NSz - 131, 494, 51 cikk – 1 albekezdés 
– 5 pont

2003/87/EK irányelv
3 g cikk – 1 bekezdés

498 bizottság +

1 cikk – 1 albekezdés 
– 5 pont

2003/87/EK irányelv
3 g cikk – 2 bekezdés 

után

661 ID NSz - 192, 423, 7

499 bizottság NSz + 455, 166, 61 cikk – 1 albekezdés 
– 6 pont

2003/87/EK irányelv
3 g a cikk – 1 
albekezdés

662-666 ID NSz ↓

667 ID NSz - 159, 458, 13

668 ID NSz - 174, 450, 7

1 cikk – 1 albekezdés 
– 6 pont

2003/87/EK irányelv
3ga. cikk után

669 ID -

rész.

1/NSz + 490, 130, 13

1 cikk – 1 albekezdés 
– 10 pont

2003/87/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés

677 PPE, S&D, 
Renew

2/NSz + 446, 167, 13
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3/NSz + 485, 82, 59

4/NSz + 366, 183, 59

5/NSz + 478, 125, 17

6/NSz + 363, 239, 17

632=
656=

The Left
Verts/ALE

NSz ↓

507 bizottság NSz ↓

670 ID ↓

633 The Left NSz - 184, 437, 81 cikk – 1 albekezdés 
– 10 pont után

2003/87/EK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés – 

2 albekezdés

634 The Left NSz - 146, 472, 9

1 cikk – 1 albekezdés 
– 12 pont – a alpont – i 

alpont
2003/87/EK irányelv

10 a cikk – 1 bekezdés 
– 2 a albekezdés

671T ID NSz - 147, 474, 7

rész.

1/NSz + 513, 106, 14

678 PPE, S&D, 
Renew

2/NSz + 468, 127, 17

635=
657=

The Left
Verts/ALE

NSz ↓

524 bizottság NSz ↓

rész.

1 ↓

1 cikk – 1 albekezdés 
– 12 pont – b alpont
2003/87/EK irányelv

10 a cikk – 1 a 
bekezdés – 2 
albekezdés

§ eredeti 
szöveg

2/NSz ↓

rész.

1/NSz + 486, 128, 18

2/NSz + 512, 98, 13

3/NSz + 406, 186, 26

679 PPE, S&D, 
Renew

4/NSz + 313, 291, 19

1 cikk – 1 albekezdés 
– 12 pont – b alpont
2003/87/EK irányelv

10 a cikk – 1 bekezdés 
– 2 b albekezdés után

525 bizottság rész.
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1/NSz ↓

2/NSz ↓

3/NSz ↓

527 bizottság NSz ↓

rész.

1/NSz ↓

2/NSz ↓

528 bizottság

3/NSz ↓

529 bizottság +1 cikk – 1 albekezdés 
– 12 pont – b alpont
2003/87/EK irányelv

10 a cikk – 1 a 
bekezdés, 4 
albekezdés

647 ECR -

636 The Left NSz - 122, 494, 13

532 bizottság NSz + 453, 152, 24

648 ECR ↓

1 cikk – 1 albekezdés 
– 12 pont – b alpont – 

ii alpont
2003/87/EK irányelv

10 a cikk – 2 bekezdés 
– 3 albekezdés – d 

pont 672 ID NSz - 82, 533, 13
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1 cikk – 1 albekezdés 
– 12 pont – c alpont – 

ii alpont
2003/87/EK irányelv

10 a cikk – 2 bekezdés 
– 3 albekezdés – d 

pont után

649 ECR -

1 cikk – 1 albekezdés 
– 12 pont – b alpont 

után
2003/87/EK irányelv

10 a cikk – 5 a 
bekezdés

673 ID NSz - 143, 482, 5

1 cikk – 1 albekezdés 
– 12 pont – e alpont – 

bevezető rész
2003/87/EK irányelv

10 a cikk – 6 bekezdés

637T The Left NSz - 126, 499, 6

1 cikk – 1 albekezdés 
– 12 pont – g alpont
2003/87/EK irányelv

10 a cikk – 8 bekezdés 
– 3 albekezdés után

638 The Left NSz - 124, 500, 4

650 ECR NSz - 114, 477, 421 cikk – 1 albekezdés 
– 12 pont – g alpont
2003/87/EK irányelv

10 a cikk – 8 bekezdés 
– 4 albekezdés 

539 bizottság +

1 cikk – 1 albekezdés 
– 12 pont után

2003/87/EK irányelv
10 b cikk

639
640T
641T

The Left NSz - 116, 503, 8

1 cikk – 1 albekezdés 
– 14 pont – a alpont
2003/87/EK irányelv

10 d cikk – 1 
bekezdés – 1 

albekezdés után

642 The Left -

651 ECR -1 cikk – 1 albekezdés 
– 14 pont – b alpont 

után
2003/87/EK irányelv

10 d cikk – 6 
bekezdés

557 bizottság +

652 ECR NSz - 150, 472, 101 cikk – 1 albekezdés 
– 19 pont után

2003/87/EK irányelv
29 a cikk

572 bizottság +
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

674T=
653T=

ECR
ID

NSz - 189, 411, 22

577 bizottság NSz + 416, 182, 28

578-599 bizottság +

1 cikk – 1 albekezdés 
– 21 pont

2003/87/EK irányelv
IV a fejezet

600 bizottság +

643 The Left NSz - 126, 502, 42 cikk – 1 albekezdés 
– 1 pont – c alpont

(EU) 2015/1814 
határozat

1 cikk – 5 bekezdés – 
1 albekezdés

605 bizottság +

2 cikk – 1 albekezdés 
– 1 pont – c alpont

(EU) 2015/1814 
határozat

1 cikk – 5 a bekezdés

644 The Left NSz - 124, 501, 5

2 cikk – 1 albekezdés 
– 1 pont után

(EU) 2015/1814 
határozat

1 cikk – 6 bekezdés

645 The Left NSz - 122, 496, 7

625 bizottság +I melléklet – 1 
albekezdés – c pont – 

vi alpont
2003/87/EK irányelv

I melléklet – táblázat – 
30 sor

654 ECR ↓

629 The Left NSz - 55, 484, 927. preb.

418 bizottság +

7. preb. után 630 The Left -

658T ID NSz - 156, 470, 5

rész.

1/NSz + 480, 137, 14

2/NSz + 417, 197, 10

451 bizottság

3/NSz + 348, 271, 12

29. preb.

452 bizottság -

rész.

1/NSz + 459, 164, 6

30. preb. 676 PPE, S&D, 
Renew

2/NSz + 320, 276, 21
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

453 bizottság NSz ↓

631=
655=

The Left,
Verts/ALE

NSz ↓

rész.

1/NSz + 490, 122, 10

455 bizottság

2/NSz + 462, 151, 16

31. preb.

646 ECR ↓

Bizottsági javaslat NSz + 439, 157, 32

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 531., 632 = 656., 633., 634., 635= 657., 637., 653 = 674., 677. és 678. mód.
The Left: 423. (4 rész), 451., 462. (2. rész), 527., 528., 531., 629., 631., 632., 633., 635., 

637., 638., 639., 640., 641., 643., 644., 645., 676., 678.és 679. mód.
S&D: 676., 677., 678., 679. mód.
ECR 446., 455., 463., 507., 509., 522. (2., 3. és 4. rész), 532., 543. (2. rész), 547., 575. 

(2. rész), 650., 652. és 653. mód.
ID: 499., 506/rev. (2. rész), 508., 532., 577., 622., 623., 636., 658., 660–668. és 671–

677. mód. 1 cikk – 1 albekezdés – 12 pont – b alpont, 2003/87/EK irányelv, 10 a 
cikk – 1 a bekezdés – 2 albekezdés (2. rész)

Verts/ALE: 453., 456., 507., 524., 527., 531., 559., 561., 570., 620., 655., 656., 657., 676., 
678. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
The Left: 416., 424., 452., 456., 470., 486., 525., 533., 559., 565., 567., 570., 572., 573., 

600. mód.
ECR 425., 427., 428, 434., 435., 436., 452., 464., 467., 486., 487., 488., 496., 499., 

501., 515., 517., 533., 537., 549., 555, 556., 557., 562., 568., 603., 604., 605., 
607., 608., 609., 610., 612., 615., 620., 621., 622. és 625. mód.

ID: 422., 425., 463., 548. mód.
PPE, S&D, 
Renew:

452. módosítás

Verts/ALE: 424., 470. , 486. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
The Left
451. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „E célból az ingyenes kiosztás részarányának 

meghatározására bonus/malus-rendszert kell bevezetni.” És „Ezzel szemben 
azokat a létesítményeket, amelyek üvegházhatásúgáz-kibocsátása nem éri el a 
vonatkozó referenciaértékeket, kiegészítő ingyenes kiosztás formájában 
ösztönözni kell.”

2. rész „E célból az ingyenes kiosztás részarányának meghatározására bonus/malus-
rendszert kell bevezetni.”

3. rész „Ezzel szemben azokat a létesítményeket, amelyek üvegházhatásúgáz-
kibocsátása nem éri el a vonatkozó referenciaértékeket, kiegészítő ingyenes 
kiosztás formájában ösztönözni kell.”
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518. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a nem megfelelő piaci szereplők, például”
2. rész a fenti szövegrész

ECR
421. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és ártalmatlanítás” (2 előfordulás)
2. rész a fenti szövegrész

422. módosítás
1. rész „Az EU ETS-nek a lehető legnagyobb mértékben el kell kerülnie az indokolatlan 

mentességeket és a torzító intézkedéseket. Hosszú távon valamennyi ágazatnak 
szerepet kell játszania az Unión belüli klímasemlegesség 2050-ig történő 
megvalósításához való hozzájárulásban, és valamennyi szén-dioxid-kibocsátást a 
megfelelő uniós szakpolitikai eszközök hatálya alá kell vonni. A településihulladék-
égető létesítmények bevonása az EU ETS-be hozzájárulna a körkörös gazdasághoz 
azáltal, hogy ösztönözné a termékek újrafeldolgozását, újrafelhasználását és 
javítását, ugyanakkor hozzájárulna a gazdaság egészére kiterjedő 
dekarbonizációhoz. Mivel az újrafeldolgozási és regenerációs tevékenységek már 
az EU ETS hatálya alá tartoznak, a településihulladék-égető létesítmények 
bevonása megerősítené a hulladékhierarchiával összhangban lévő fenntartható 
hulladékgazdálkodás ösztönzőit. Kiegészítené a hulladékokról szóló uniós 
jogszabályok egyéb elemeit. Ezenkívül a hulladékégetésnek az EU ETS-be történő 
integrálása egyenlő versenyfeltételeket teremtene azon régiók között, amelyek a 
rendelet hatálya alá vonták a települési hulladék égetését, csökkentve a régiók 
közötti adóverseny kockázatát. „azonban”

2. rész „Annak elkerülése érdekében azonban, hogy a településihulladék-égető 
létesítményekből származó hulladékot metánkibocsátást okozó uniós 
hulladéklerakókba irányítsák, vagy hogy a hulladékot harmadik országokba 
exportálják, ami veszélyeztetheti a környezetet, a településihulladék-égető 
létesítményeknek a 2003/87/EK irányelv hatálya alá történő, 2026. január 1-jétől 
hatályos bevonását 2024. december 31-ig elvégzendő hatásvizsgálatnak kell 
megelőznie, amelyet adott esetben jogalkotási javaslatnak kell kísérnie az ilyen 
hulladékátirányítás és -export megakadályozása céljából.”

446. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „előzetes terveket kell elfogadniuk arra vonatkozóan, 

hogy miként kívánják felhasználni az EU ETS-ből származó bevételeket saját 
éghajlat- és energiapolitikai céljaiknak megfelelően, és”

2. rész a fenti szövegrész

455. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: "8"
2. rész a fenti szövegrész

460. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Az Éghajlatváltozási Beruházási Alap rendelkezésére 

bocsátott kibocsátási egységek legalább 12%-át ezért az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvével összhangban a fenntartható megújuló energiaforrások 
Unión belüli továbbfejlesztésére és elterjesztésére kell fordítani.”

2. rész a fenti szövegrész
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497. módosítás
1. rész „A 3b–3f. cikk az I. mellékletben szereplő légi közlekedési tevékenységek kapcsán 

kiosztott és kiadott egységekre vonatkozik. A 3g–3geb. cikk az 5000 vagy annál 
nagyobb bruttó tonnatartalmú hajók által végzett, az I. mellékletben szereplő 
tengeri közlekedési tevékenységek kapcsán kiosztott és kiadott egységekre 
vonatkozik.”

2. rész „2027. január 1-jétől a 3g–3geb. cikk a 400 bruttó tonnatartalmú vagy annál 
nagyobb hajók által végzett, az I. mellékletben szereplő tengeri közlekedési 
tevékenységek kapcsán kiosztott és kiadott kibocsátási egységekre vonatkozik. Az 
említett időpontig a Bizottság értékeli a valamennyi hajóra vonatkozó egyenlő 
versenyfeltételeket, valamint az 5000 vagy annál nagyobb bruttó tonnatartalmú 
hajók több, e küszöbérték alatti bruttó tonnatartalmú hajóval való esetleges 
helyettesítéséből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására gyakorolt 
esetleges nem kívánt kedvezőtlen hatások elkerülését. A Bizottság adott esetben 
ezen irányelv módosítására irányuló jogalkotási javaslatot csatol az értékeléshez.”

3. rész „A Bizottság 2024. december 31-ig – az (EU) 2021/1119 rendelet 3. cikkében 
említett, az éghajlatváltozással foglalkozó európai tudományos tanácsadó testület 
támogatásával – értékeli a valamely tagállam joghatósága alá tartozó kikötőkbe 
érkező, azokon belüli vagy onnan induló hajókból származó, a CO2, CH4 ésN2O-en 
és az N2O-n kívüli üvegházhatásúgáz-kibocsátások és a globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező részecskék globális éghajlatra gyakorolt hatását, és erről 
jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentést adott esetben 
jogalkotási javaslatnak kell kísérnie, amely az említett kibocsátások és részecskék 
kezelésének kérdésével foglalkozik.”

509. módosítás
1. rész „Ezen túlmenően 2024 és 2030 között a kibocsátási egységek teljes 

mennyiségének 2,5 %-át árverésre bocsátják a Modernizációs Alap számára. A 
kibocsátási egységek e mennyisége tekintetében a kedvezményezett tagállamok 
azok a tagállamok, amelyek piaci áron számított egy főre jutó GDP-je nem érte el 
2016 és 2018 között az uniós átlag 65%-át. Az e kibocsátásiegység-mennyiségnek 
megfelelő pénzeszközöket a IIb. melléklet B. részének megfelelően kell elosztani. 
Az ebben az albekezdésben említett kiegészítő kibocsátásiegység-mennyiséget 
adott esetben a kedvezményezett tagállamokkal és a szomszédos alacsony 
növekedésű határrégiókkal közös, határokon átnyúló projektek finanszírozására is 
fel kell használni.”

2. rész „Ezen túlmenően ... [e módosító irányelv hatálybalépését követő év] és 2030 
között a kibocsátási egységek teljes mennyiségének 0,5%-át a 10a. cikk (8) 
bekezdése alapján létrehozott Éghajlatváltozási Beruházási Alap rendelkezésére 
bocsátják.”

523. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „amelyek biztosítják, hogy a termék előállításához 

szükséges ingyenes kiosztás független legyen az alapanyagtól vagy a termelési 
folyamat típusától – amennyiben e termelési folyamatok azonos célt szolgálnak –, 
figyelembe vegye az anyagok körforgásos felhasználási potenciálját, vagy 
megakadályozza, hogy a referenciaértékben szereplő, hagyományos 
létesítményekhez hasonló vagy azonos jellemzőkkel rendelkező termékeket 
előállító, részben vagy teljesen dekarbonizált folyamatokkal működő 
létesítményeket kizárják a referenciaértékelési rendszerből, vagy hogy 
megakadályozzák az azokban való részvételüket.”

2. rész a fenti szövegrész

543. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Az Éghajlatváltozási Beruházási Alap végrehajtása során 

a Bizottság az (EU, Euratom) 2020/2092 rendelettel összhangban minden 
megfelelő intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az 
Éghajlatváltozási Beruházási Alapból támogatott intézkedésekkel és 
beruházásokkal kapcsolatban nyújtott pénzeszközök védelmét abban az esetben, 
ha a tagállamokban nem tartják tiszteletben a jogállamiságot.”

2. rész a fenti szövegrész
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547. módosítás
1. rész „A Modernizációs Alapból csak azoknak a tagállamoknak nyújtható támogatás, 

amelyek jogilag kötelező erejű célokat fogadtak el a klímasemlegesség legkésőbb 
2050-ig történő elérése érdekében, valamint intézkedéseket fogadtak el az összes 
fosszilis tüzelőanyagnak az (EU) 2021/1119 rendeletben meghatározott célokkal 
összhangban történő fokozatos kivezetésére.” kivéve: „amelyek jogilag kötelező 
erejű célokat fogadtak el a klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig történő elérése 
érdekében, valamint”

2. rész „amelyek jogilag kötelező erejű célokat fogadtak el a klímasemlegesség 
legkésőbb 2050-ig történő elérése érdekében, valamint”

3. rész „Ezenkívül a Modernizációs Alapból nem nyújtható támogatás olyan 
kedvezményezett tagállam által javasolt beruházások támogatására, amelyek 
tekintetében az (EU, Euratom) 2020/2092 rendelet 6. cikkében előírt eljárás 
folyamatban van, vagy amelyek tekintetében a Tanács az említett cikk 
értelmében végrehajtási határozatot fogadott el a megfelelő intézkedésekről.”

563. módosítás
1. rész „A Bizottság a 23. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el ezen irányelv kiegészítése céljából azon követelmények 
meghatározásával, amelyek alapján úgy kell tekinteni, hogy az üvegházhatású 
gázok kémiailag tartósan kötöttek a termékben”.

2. rész „így az e bekezdés első albekezdésében említett rendeltetésszerű használat és 
ártalmatlanítás mellett”

566. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „beleértve az ártalmatlanítást és a hulladékégetést,”
2. rész a fenti szövegrész

575. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az említett rendelet 4. cikkében meghatározott uniós 

éghajlat-politikai céloknak és az említett rendelet 4. cikkének (4) bekezdésében 
említett, a 2030–2050-es időszakra vonatkozó uniós üvegházhatásúgáz-
kibocsátási költségvetésnek”

2. rész a fenti szövegrész

ID:
506/rev. mód.
1. rész a teljes szöveg, kivéve az 1a. bekezdést.
2. rész 1a. bek.

521. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a hulladékgázokból előállított villamos energia 

kivételével”
2. rész e törlések
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678. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az (EU) .../... [CBAM-rendelet] 36. cikke (3) bekezdése d) 

pontjának alkalmazása függvényében 2027-ben 93 %, 2028-ban 84 %, 2029-ben 
69 %, 2030-ban 50 %, 2031-ben pedig 25 %, hogy 2032 végére elérje a 0 %-ot."

2. rész a fenti szövegrész

PPE, S&D, Renew:
445. módosítás
1. rész „Szem előtt tartva, hogy ez az irányelv egy 2021. január 1-jén már megkezdődött 

végrehajtási időszak tekintetében módosítja a 2003/87/EK irányelvet, a 
kiszámíthatóság, a környezeti hatékonyság és az egyszerűség okán az EU ETS 
meredekebb csökkentési pályájának egyértelmű irányt kell mutatnia a Párizsi 
Megállapodás célkitűzésének és az uniós gazdaság egészére kiterjedő 
klímasemlegességnek legkésőbb 2050-ig történő eléréséhez. Mivel a megnövelt 
csökkentési tényező csak az ezen irányelv hatálybalépését követő évtől 
alkalmazható, a kibocsátási egységek mennyiségének egyszeri csökkentésével 
csökkenteni kell a kibocsátási egységek teljes mennyiségét,”

2. rész „úgy hogy az összhangban legyen az ezen irányelv hatálybalépését megelőző 
három év tényleges átlagos kibocsátásával, amelyet ezen időszak közepétől 
kezdődően a lineáris csökkentési tényezővel kiigazítottak.”

Verts/ALE:
416. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hogy az egységes piacot ne terheljék túl az új 

szabályozási környezethez való alkalmazkodással járó vállalati többletköltségek.”
2. rész a fenti szövegrész

454. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Amennyiben kibocsátásáthelyezés kockázatát észlelik, a 

Bizottságnak adott esetben jogalkotási javaslatot kell előterjesztenie annak 
érdekében, hogy az exportpiacokon jelentkező kibocsátásáthelyezési kockázatot a 
WTO-szabályokkal összhangban kezeljék.”

2. rész a fenti szövegrész

525. módosítás
1. rész „Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében az első albekezdés nem 

alkalmazandó az uniós termelés azon részére, amelyet kibocsátáskereskedelmi 
rendszerrel vagy ahhoz hasonló szabályozással nem rendelkező harmadik 
országokba történő kivitelre szánnak.”

2. rész „A [CBAM-rendelet]-ben meghatározott átmeneti időszak végéig a Bizottság 
részletes hatásvizsgálatot készít a CBAM-ágazatokból származó uniós exportra és 
a globális kibocsátások mennyiségére gyakorolt hatásokról.”

3. rész „E hatásvizsgálatot olyan szükséges intézkedésekkel és adott esetben jogalkotási 
javaslatokkal kell kiegészíteni, amelyek kiegyenlítik a szén-dioxid költségeit a 
harmadik országok különböző árképzési rendszereivel. Mindezen intézkedésnek és 
javaslatoknak meg kell felelniük a WTO szabályainak.”
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528. módosítás
1. rész „Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében az első és második 

albekezdéstől eltérve a [CBAM] rendelet I. mellékletében felsorolt termékek uniós 
gyártása továbbra is 100%-os ingyenes kiosztásban részesül, feltéve, hogy az 
ilyen termékeket az EU ETS-hez hasonló szén-dioxid-árképzési mechanizmusokkal 
nem rendelkező harmadik országokba történő exportra szánják.”

2. rész „...-ig [egy évvel a [CBAM]-rendeletben meghatározott átmeneti időszak vége 
előtt] a Bizottság jelentést nyújthat be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben részletesen értékeli az EU ETS és a CBAM által az Unióban a [CBAM] 
rendelet I. mellékletében felsorolt, harmadik országokba történő kivitelre szánt 
termékek előállítására és a globális kibocsátások alakulására gyakorolt hatásokat, 
valamint értékeli az e bekezdés harmadik albekezdésében foglalt rendelkezések 
WTO-összeférhetőségét.”

3. rész „A Bizottság szükség esetén a jelentéshez jogalkotási javaslatot csatol az említett 
albekezdésben foglalt rendelkezések olyan módon történő kiigazítására, hogy a 
[CBAM] rendelet I. mellékletében felsorolt, az EU ETS-hez hasonló szén-dioxid-
árképzési mechanizmusokkal nem rendelkező harmadik országokba történő 
exportra szánt termékek uniós előállításából származó CO2-költségek WTO-
kompatibilis módon kiegyenlítődjenek ...-ig [a [CBAM] rendeletben meghatározott 
átmeneti időszak végéig].”

533. módosítás
1. rész „da. az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "5. „Az árverésre bocsátott 

kibocsátási egységek 10. cikkben meghatározott részarányának tiszteletben 
tartása érdekében minden olyan évben, amikor az ingyenes kiosztások összege 
nem éri el azt a maximális összeget, amely még kiosztható lenne az árverésre 
bocsátott kibocsátási egységek arányának fenntartása mellett, az addig az 
összegig megmaradó kibocsátási egységeket az ingyenes kiosztások 
csökkenésének megakadályozására vagy korlátozására kell felhasználni az 
árverésre bocsátott kibocsátási egységek arányának a későbbi években történő 
fenntartása érdekében.” Ugyanakkor amennyiben elérik a maximális összeget, az 
ingyenes kiosztásokat ennek megfelelően ki kell igazítani.  Minden ilyen jellegű 
kiigazítást egységes módon kell elvégezni. „

2. rész „Ugyanakkor azon létesítményeket, amelyek üvegházhatásúgáz-kibocsátási 
szintje a vonatkozó referenciaértékek tekintetében nem éri el az ágazat vagy 
alágazat uniós létesítményei leghatékonyabb 10%-ának átlagát egy olyan évben, 
amelyben a kiigazítás alkalmazandó, mentesíteni kell a kiigazítás alól.”
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536. módosítás
1. rész „Az Éghajlatváltozási Beruházási Alap az I. és a III. mellékletben felsorolt 

ágazatokra terjed ki, így például az innovatív megújulóenergia- és energiatárolási 
technológiákra, valamint az I. mellékletben felsorolt ágazatokban előállított, 
karbonintenzív termékeket és folyamatokat helyettesítő termékekre és 
eljárásokra, és célja még, hogy ösztönözze a szén-dioxid környezetvédelmi 
szempontból biztonságos leválasztására és geológiai tárolására (CLT) irányuló 
innovatív projektek létrehozását és működtetését”

2. rész „a CO2 környezetvédelmi szempontból biztonságos leválasztásához,”
3. rész „amelyek jelentősen hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, különösen 

az ipari folyamatokból származó elkerülhetetlen kibocsátások esetében”
4. rész „a CO2 környezetvédelmi szempontból biztonságos leválasztásához, szállításához 

és állandó geológiai tárolásához (CCS), valamint a CO2 légkörből történő 
közvetlen, biztonságos, fenntartható és tartós tárolásához (a továbbiakban: 
DACS).”

5. rész „Adott esetben a megújuló hidrogéntechnológiai beruházásokat is ösztönözni 
lehet. Az Éghajlatváltozási Beruházási Alap emellett támogatja a vasúti és a közúti 
közlekedés dekarbonizációját célzó innovatív technológiákat és infrastruktúrát, 
beleértve a kollektív közlekedési formákat, például a tömegközlekedést és az 
autóbuszos különjáratokat, miközben szinergiákat keres a Horizont Európával, 
különösen az európai partnerségekkel és adott esetben más uniós programokkal. 
Különös figyelmet kell fordítani a [CBAM-rendelet] hatálya alá tartozó ágazatokban 
megvalósuló – többek között az exportra irányuló – projektekre, amelyek célja az 
említett rendelet hatálya alá tartozó ágazatok dekarbonizációjához hozzájáruló 
technikák, eljárások és technológiák, a CCU, a CLT, a szén-dioxid-szállítás, 
valamint a megújuló energia és az energiatárolás innovációjának és 
végrehajtásának oly módon történő támogatása, amely az (EU) 2021/1119 
rendeletben 2030-ra és 2050-ra meghatározott célokkal és célkitűzésekkel 
összhangban hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az igazságos 
átmenethez, valamint a támogatásonkénti kibocsátáscsökkentés szempontjából a 
legcsekélyebb haszonnal jár. Az Éghajlatváltozási Beruházási Alap támogathatja a 
hulladékágazat kibocsátásának csökkentésére irányuló, áttörést jelentő, innovatív 
technológiákat is.” kivéve: „a CCU, a CLT, a szén-dioxid-szállítás,”

6. rész: „a CCU, a CLT, a szén-dioxid-szállítás,”

560. módosítás
1. rész -ab. a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki: „1aa. „A Bizottság 2023. július 

1-jéig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
értékeli, hogy a szén-dioxid-kibocsátási egységek európai piacaihoz való 
hozzáférésnek a nevükben eljáró szabályozott szervezetekre és pénzügyi 
közvetítőkre való korlátozása hogyan befolyásolná a szén-dioxid-kibocsátási 
egységek piacának integritását és hatékony működését, valamint a 2030-ra és 
2050-re kitűzött uniós energia- és éghajlat-politikai célok elérését.”

2. rész „Amennyiben az értékelés negatív, a Bizottság adott esetben jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő a 12. cikk (1) bekezdésében és a 19. cikk (2) bekezdésében 
foglalt vonatkozó rendelkezések kiigazítására.”
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676. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Az uniós kivitel versenyképességének védelme 

érdekében a [CBAM] rendelet I. mellékletében felsorolt termékek uniós gyártását 
továbbra is 100%-os ingyenes kiosztásban kell részesíteni, feltéve, hogy az ilyen 
termékeket az EU ETS-hez hasonló szén-dioxid-árképzési mechanizmusokkal nem 
rendelkező harmadik országokba történő exportra szánják. A Bizottságnak [egy 
évvel a [CBAM] rendeletben meghatározott átmeneti időszak vége előtt] jelentést 
kell benyújtania, amelyben értékeli az EU ETS és a CBAM hatását a [CBAM] 
rendelet I. mellékletében felsorolt, harmadik országokba irányuló exportra 
gyártott termékek Unión belüli termelésére és a globális kibocsátások alakulására, 
továbbá értékeli a kivitelre vonatkozó eltérés WTO-kompatibilitását, különösen 
értékelve a WTO-kompatibilitás szempontjából a létesítmények leghatékonyabb 
10%-ába tartozó létesítményekre vonatkozó exportkiigazítási mechanizmusok 
vagy bármely más, a Bizottság által megfelelőnek ítélt javaslatok lehetőségét, és 
adott esetben olyan megfelelő és WTO-kompatibilis jogszabályra és intézkedésre 
irányuló javaslatot nyújt be, amely kiegyenlíti a szén-dioxid-kibocsátási 
költségeket a harmadik országok különböző árképzési rendszereivel.”

2. rész a fenti szövegrész

The Left, ECR:
423. módosítás
1. rész „Figyelembe kell venni minden olyan üvegházhatásúgáz-kibocsátást, amelyet 

szén-dioxid-leválasztási és -hasznosítási (CCU) folyamatok során választottak le és 
adtak át hasznosításra, és amely kémiailag tartósan nem kötött a termékben, és 
így nem kerülhet be a légkörbe rendeltetésszerű használat és ártalmatlanítás 
mellett. Ha folyamat valamennyi szakasza, különösen a hulladékégető 
létesítményekből származó kibocsátás, nem tartozik szén-dioxid-árazás hatálya 
alá, a légkörbe juttatás helyére vonatkozó számítások a kibocsátások 
alulbecslését eredményeznék.” Kivéve: „ártalmatlanítás” és „különösen a 
hulladékégető létesítményekből származó kibocsátás,”

2. rész „ártalmatlanítás” 
3. rész „különösen a hulladékégető létesítményekből származó kibocsátás,”
4. rész „Annak érdekében, hogy a szén-dioxid-leválasztást olyan módon lehessen 

szabályozni, amely csökkenti a nettó kibocsátást, biztosítja az összes kibocsátás 
elszámolását és a kettős elszámolás elkerülését, miközben gazdasági ösztönzőket 
teremt, a Bizottságnak egyrészt fel kell mérnie, hogyan kell elszámolni az 
üvegházhatású gázok azon kibocsátását, amelyeket a termék életciklus-
értékelése alapján úgy tekintenek, hogy leválasztották és felhasználták, hogy 
kémiailag kötöttek legyenek egy termékben, például ha ezeket egy termék 
előállításához használják fel, vagy ha az ilyen arányos csökkentés hozzájárul az 
érintett tagállam illetékes hatósága által jóváhagyott innovatív nemzeti 
politikákhoz az ágazatok közötti együttműködés biztosítása és ösztönzése 
érdekében, másrészt adott esetben jogalkotási javaslatot kell előterjesztenie egy 
átlátható, összehasonlítható és megbízható módszertan kidolgozására.”

The Left, Verts/ALE:
462. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „például a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás (CLT) és a 

szén-dioxid-leválasztás és -hasznosítás (CCU)”
2. rész a fenti szövegrész

526. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Amennyiben a hatásvizsgálat azt mutatja, hogy a CBAM 

nem nyújt elegendő védelmet a kibocsátásáthelyezéssel szemben, a CBAM-
tényezőt ideiglenesen ki kell igazítani mindaddig, amíg az általa felváltott 
ingyenes kiosztási rendszerrel egyenértékű kibocsátásáthelyezési védelmet 
biztosító intézkedéseket nem fogadnak el.”

2. rész a fenti szövegrész
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677. módosítás
1. rész „[E módosítás hatálybalépését követő évben] az uniós szintű kibocsátásiegység-

mennyiséget 70 millió kibocsátási egységgel csökkenteni kell. 2026-ban az uniós 
szintű kibocsátásiegység-mennyiséget 50 millió kibocsátási egységgel 
csökkenteni kell.” kivéve: „70 millió kibocsátási egységgel” és „2026-ban az uniós 
szintű kibocsátásiegység-mennyiséget 50 millió kibocsátási egységgel 
csökkenteni kell.”

2. rész kivéve: „70 millió kibocsátási egységgel” 2026-ban az uniós szintű 
kibocsátásiegység-mennyiséget 50 millió kibocsátási egységgel csökkenteni kell.”

3. rész „[E módosítás hatálybalépését követő év]-tól/-től.”
4. rész „az uniós szintű kibocsátásiegység-mennyiséget [a 3g. cikkben meghatározott, az 

EU ETS tengeri közlekedési tevékenységekre vonatkozó alkalmazási körnek 
megfelelő számú kibocsátási egység] kibocsátási egységgel meg kell növelni a 
tengeri közlekedés tekintetében.”

5. rész „2024-től kezdődően a lineáris tényező 4,4 % lesz, 2025 végéig. 2026-től 
kezdődően a lineáris tényező 4,5%. 2029-től kezdődően a lineáris tényező 4,6%. A 
Bizottság [a módosítás hatálybalépésének időpontja beillesztendő]-tól/-től 
számított három hónapon belül közzéteszi az uniós szintű kibocsátásiegység-
mennyiséget;” kivéve: „2024-től kezdődően a lineáris tényező 4,4 % lesz, 2025 
végéig. 2026-től kezdődően a lineáris tényező 4,5%. 2029-től kezdődően”

6. rész: „a lineáris tényező 4,4 % lesz, 2025 végéig. 2026-től kezdődően a lineáris tényező 
4,5%. 2029-től kezdődően”

The Left, Verts/ALE, ECR:
522. módosítás
1. rész „A 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv(*) 8. cikkének (4) 

bekezdése [a cikk hivatkozását aktualizálni kell a felülvizsgált irányelvvel] szerinti 
energetikai audit elvégzésére vagy tanúsított energiagazdálkodási rendszer 
működtetésére vonatkozó kötelezettség hatálya alá tartozó létesítmények 
esetében az ingyenes kiosztás csak akkor ítélhető oda teljes mértékben, ha az 
auditjelentés vagy a tanúsított energiagazdálkodási rendszer ajánlásait 
végrehajtották, amennyiben az érintett beruházások energiamegtérülési ideje 
nem haladja meg a nyolc évet és e beruházások költségei arányosak. Ellenkező 
esetben az ingyenes kiosztás mennyiségét e bekezdés kilencedik és tizedik 
albekezdésének megfelelően csökkenteni kell. Az ingyenes kiosztás mennyisége 
nem csökkenthető, ha az üzemeltető bizonyítja, hogy olyan egyéb intézkedéseket 
hajtott végre, amelyek az üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak az érintett 
létesítmépny auditjelentésében ajánlottakkal egyenértékű csökkentését 
eredményezik. Az e bekezdés első albekezdésében említett intézkedéseket ennek 
megfelelően ki kell igazítani. kivéve: „e bekezdés kilencedik és tizedik 
albekezdésének megfelelően”

2. rész „e bekezdés kilencedik és tizedik albekezdésének megfelelően”
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3. rész „Az e bekezdés harmadik albekezdésében meghatározott követelményeken 
túlmenően a 10a. és 10b. cikk alapján 2025. július 1-jéig ingyenes kiosztásra 
jogosult ágazatokban vagy alágazatokban működő üzemeltetők az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó valamennyi létesítményükre vonatkozóan dekarbonizációs 
tervet dolgoznak ki. ... A Bizottság – az éghajlatváltozással foglalkozó európai 
tudományos tanácsadó testület támogatásával – felhatalmazást kap arra, hogy a 
23. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen 
irányelv kiegészítésére az e bekezdés negyedik albekezdésében említett 
dekarbonizációs tervek minimális tartalmának és formátumának 
meghatározásával, különösen az említett albekezdés b) pontjában említett célok 
és mérföldkövek referenciaértékei tekintetében. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok kidolgozásába és elfogadásába valamennyi érdekelt felet be kell vonni.  
Amennyiben sem a harmadik, sem a negyedik albekezdésben foglalt 
követelmények nem teljesülnek, az ingyenes kiosztást csökkenteni kell:  a)  50%-
kal azon létesítmények esetében, amelyek üvegházhatásúgáz-kibocsátási szintje a 
vonatkozó termék-referenciaértékek tekintetében meghaladja az ágazat vagy 
alágazat uniós létesítményei legkevésbé hatékony 10%-ának átlagát; b)  30%-kal 
azon létesítmények esetében, amelyek üvegházhatásúgáz-kibocsátási szintje a 
vonatkozó termék-referenciaértékek tekintetében nem éri el az uniós ágazat vagy 
alágazat legkevésbé hatékony létesítményei 10%-ának átlagát, és meghaladja az 
adott ágazat vagy alágazat létesítményei leghatékonyabb 50%-ának átlagát;  c)  
25%-kal azon létesítmények esetében, amelyek üvegházhatásúgáz-kibocsátási 
szintje a vonatkozó termék-referenciaértékek tekintetében meghaladja az ágazat 
vagy alágazat uniós létesítményei leghatékonyabb 10%-ának átlagát és nem éri el 
az adott ágazat vagy alágazat létesítményei leghatékonyabb 50%-ának átlagát.  
Amennyiben sem a harmadik, sem a negyedik albekezdésben foglalt 
követelmények nem teljesülnek, a kilencedik albekezdés a), b) és c) pontjában 
meghatározott százalékos arányokat meg kell duplázni.”

4. rész „Azon létesítmények számára, amelyek üvegházhatásúgáz-kibocsátási szintje a 
vonatkozó termék-referenciaértékek tekintetében nem éri el az ágazat vagy 
alágazat uniós létesítményei leghatékonyabb 10%-ának átlagát, a vonatkozó 
referenciaérték 10%-ának megfelelő kiegészítő ingyenes kiosztást kell biztosítani, 
feltéve, hogy a tizenkettedik albekezdéssel összhangban rendelkezésre állnak a 
kibocsátási egységek.  A tizenegyedik albekezdésben említett kiegészítő ingyenes 
kiosztás céljából minden olyan kibocsátási egységet fel kell használni, amelyet az 
ingyenes kiosztás kilencedik és tizedik albekezdés szerinti csökkentése miatt nem 
osztottak ki.”

ID, Verts/ALE
679. módosítás
1. rész „Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében az (1) bekezdés c) pontjának 

első és második albekezdéstől eltérve e rendelet I. mellékletében felsorolt 
termékek uniós gyártása továbbra is ingyenes kiosztásban részesül, feltéve, hogy 
az ilyen termékeket az EU ETS-hez hasonló szén-dioxid-árképzési 
mechanizmusokkal nem rendelkező harmadik országokba történő exportra 
gyártják.”

2. rész „A Bizottság ...-ig [egy évvel a [CBAM] rendeletben meghatározott átmeneti 
időszak vége előtt] jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben részletesen értékeli az EU ETS és a CBAM hatását a [CBAM] rendelet I. 
mellékletében felsorolt, harmadik országokba irányuló exportra előállított 
termékek Unión belüli termelésére és a globális kibocsátások alakulására, továbbá 
értékeli az előző albekezdésben foglalt, kivitelre vonatkozó eltérés WTO-
kompatibilitását,”

3. rész „különösen értékelve a WTO-kompatibilitás szempontjából a létesítmények 
leghatékonyabb 10%-ába tartozó létesítményekre vonatkozó exportkiigazítási 
mechanizmusok vagy bármely más, a Bizottság által megfelelőnek ítélt javaslatok 
lehetőségét. A Bizottság adott esetben ...-ig [a [CBAM] rendeletben meghatározott 
átmeneti időszak végéig] a jelentéshez jogalkotási javaslatot csatol, amelyben 
gondoskodik a kibocsátásáthelyezés kockázatával szembeni védelemről, amely 
kiegyenlíti az e rendelet I. mellékletében felsorolt, az EU ETS-hez hasonló szén-
dioxid-árazási mechanizmusokkal nem rendelkező harmadik országokba irányuló 
exportra gyártott termékek Unión belüli előállítása során alkalmazott szén-dioxid-
árazást.” kivéve: „különösen értékelve a WTO-kompatibilitás szempontjából a 
létesítmények leghatékonyabb 10%-ába tartozó létesítményekre vonatkozó 
exportkiigazítási mechanizmusok vagy bármely más, a Bizottság által 
megfelelőnek ítélt javaslatok lehetőségét.”
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4. rész a fenti szövegrész

2. Szociális Klímaalap ***I

Jelentés: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Bizottsági javaslat NSz + 479, 103, 48

3. Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus ***I

Jelentés: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat

Elutasítás 220 ID NSz - 69, 506, 48

Jogalkotási aktus tervezete

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

bizottság +

14 bizottság NSz + 544, 78, 5

20 bizottság NSz + 490, 129, 4

22 bizottság kül. +

rész.

1 +

24 bizottság

2/NSz + 477, 140, 9

25T bizottság NSz + 479, 134, 10

27 bizottság kül. +

34T bizottság kül. +

44 bizottság kül. +

47 bizottság NSz + 464, 150, 8

54 bizottság kül. +

Az illetékes bizottság 
módosításai – külön 

szavazás

56 bizottság kül. +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

58 bizottság

2 +

61 bizottság kül. +

64 bizottság kül. +

89 bizottság kül. +

90 bizottság kül. +

91 bizottság kül. +

92 bizottság kül. +

93 bizottság kül. +

95 bizottság kül. +

96 bizottság kül. +

97 bizottság kül. +

105 bizottság kül. +

127 bizottság kül. +

131 bizottság kül. +

132 bizottság kül. +

133 bizottság kül. +

134 bizottság kül. +

rész.

1 +

2 +

3 +

142 bizottság

4 +

147 bizottság kül. +

148 bizottság kül. +

149 bizottság kül. +

176 bizottság kül. +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

177 bizottság NSz + 472, 145, 8

178 bizottság NSz + 475, 140, 9

179 bizottság NSz + 487, 128, 8

rész.

1 +

181 bizottság

2 +

rész.

1 +

45 bizottság

2/ESz + 402, 210, 7

1. cikk, 1. bek.

228 ID ↓

1. cikk, 2. bek. 229 ID -

46 bizottság +1. cikk, 3. bek.

230 ID NSz - 138, 480, 7

2. cikk, 3. bek. 231 ID -

5. cikk után 250 ECR NSz - 124, 478, 22

rész.

1/NSz + 453, 157, 14

130 bizottság

2/NSz + 488, 133, 3

rész.

1/NSz ↓

189 The Left

2/NSz ↓

251 ECR NSz ↓

24. cikk után

232 ID NSz ↓

207=
252=

ITRE
ECR

NSz - 131, 482, 930. cikk, 1. bek.

153 bizottság +

rész.

1/NSz + 380, 236, 8

30. cikk, 2. bek. 260 S&D, Renew, 
PPE:

2/NSz + 433, 165, 21
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

208=
233=
253=
209=
255=
210=
234=
256=
211=
235=

ITRE
ID

ECR
ITRE
ECR
ITRE
ID

ECR
ITRE
ID

NSz ↓

154-
155

bizottság ↓

156 bizottság NSz ↓

30. cikk, 2. bek. után 254 ECR -

31. cikk, 1. bek. 212=
257=

ITRE,
ECR

NSz - 128, 484, 10

rész.

1/NSz + 469, 153, 4

2/NSz + 490, 127, 6

261 S&D, Renew, 
PPE:

3/NSz + 376, 240, 7

190 The Left NSz ↓

rész.

1/NSz ↓

159 bizottság

2/NSz ↓

196 PPE NSz ↓

rész.

1/NSz + 449, 161, 14

2/NSz + 540, 60, 8

3/NSz + 436, 178, 9

262 S&D, Renew, 
PPE:

4/NSz + 340, 263, 18

213 ITRE NSz ↓

214=
259=

ITRE
ECR

NSz ↓

197 PPE NSz ↓

31. cikk, 1. bek. után

258 ECR NSz - 138, 469, 16
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

31. cikk, 2. bek. után 191 The Left NSz - 37, 583, 4

36. cikk., 3. bek., a) 
pont előtt

215 ITRE NSz - 119, 494, 11

198=
216=
263=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

NSz + 498, 117, 936. cikk, 3. Bek., a 
pont

171 bizottság ↓

199=
217=

PPE
ITRE

NSz + 485, 119, 19 36. cikk, 3. bek., b) 
pont

172 bizottság ↓

264 S&D, Renew, 
PPE:

NSz + 491, 119, 1236. cikk, 3. bek., c) 
pont

173 bizottság ↓

200=
218=
265=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

NSz + 493, 122, 936. cikk, 3. bek., d) 
pont

174 bizottság ↓

219 ITRE NSz - 121, 479, 2136. cikk, 3. bek., d) 
pont után

237 ID NSz - 122, 493, 7

rész.

1/NSz - 155, 459, 9

2/NSz - 131, 477, 10

185 Verts/ALE

3/NSz - 130, 476, 10

rész.

1/NSz + 488, 124, 12

2/NSz + 469, 144, 11

I melléklet

175 bizottság

3/NSz + 457, 144, 11

3 
preambulumbekezdés

221 ID NSz - 127, 481, 11

rész.

1 +

10 
preambulumbekezdés

8 bizottság

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3/NSz + 318, 296, 9

rész.

1 ↓

§ eredeti szöveg

2 ↓

11. preb. 240 ECR -

rész.

1/NSz - 120, 493, 6

12. preb. után 186 The Left

2/NSz ↓

201=
222=
241=

ITRE
ID

ECR

-50. preb.

33 bizottság NSz - 121, 496, 7

202=
223=
243=

ITRE
ID

ECR

-

203=
224=

ITRE
ID

NSz - 139, 476, 4

50. preb. után

242 ECR -

194 PPE NSz - 287, 330, 551. preb. után

35 bizottság ESz + 495, 46, 82

36 bizottság +52 
preambulumbekezdés

204=
225=
244=

ITRE
ID

ECR

↓

205=
226=

ITRE
ID

NSz - 120, 470, 28

206=
227=
245=

ITRE
ID

ECR

-

246 ECR -

247 ECR -

52. preb. után

248 ECR -

rész.55. preb. 187 The Left

1/NSz - 120, 493, 6



P9_PV(2022)06-22(VOT)_HU.docx 29 PE 734.610

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz - 141, 466, 8

40 bizottság NSz + 480, 137, 5

55. preb. után 188 The Left NSz - 115, 498, 4

Bizottsági javaslat NSz + 450, 115, 55

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ECR 8. (3. rész), 20., 24. (2. rész), 25., 33., 40.,130., 159., 175. (2. és 3. rész), 185. (2. 

és 3. rész)), 239. (2. rész), 250., 251., 258., 262. mód.
ID:  14., 40., 220., 221., 224., 226., 230., 232., 237. és 262. (4. rész) mód.
PPE: 159. és 194. mód.
S&D: 47., 196., 199., 200., 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 220., 

260., 261., 262., 263., 264. és 265. mód.
The Left: 156., 159., 175., 177., 178., 179., 185., 186., 187., 188., 189., 190., 191., 196., 

197., 207., 208., 213., 260., 261. és 262. mód.
Verts/ALE: 156., 159., 260. (2. rész), 261. (3. rész), 262. (1. és 3. rész), 263, 264, 265

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR 34., 35., 44., 54., 61/64., 89., 90., 91., 92., 93., 95., 96., 97., 105., 127., 131., 

132., 133., 134., 147., 148., 149., 171., 172., 173. és 174. mód.
ID: 8., 22., 25., 27., 47., 56., 64., 130., 159., 176., 177., 178., 179. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR
130. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Annak biztosítása érdekében, hogy a CBAM teljesítse a 

globális szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló célját, és hozzájáruljon az 
Unió éghajlat-politikai célkitűzéseinek és nemzetközi kötelezettségvállalásainak – 
köztük a Párizsi Megállapodásnak – a teljesítéséhez, az (1) bekezdés sérelme 
nélkül uniós pénzügyi támogatást kell nyújtani az éghajlatváltozás mérséklésének 
és az ahhoz való alkalmazkodásnak a támogatására a legkevésbé fejlett 
országokban, beleértve a feldolgozóipar dekarbonizációjára és átalakítására 
irányuló erőfeszítéseiket is.”

2. rész a fenti szövegrész
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185. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Vegyi anyagok - Kn-kód, Üvegházhatású gáz, 29 – 

Szerves vegyi anyagok, Szén-dioxid 
2804 10 000, – Hidrogén, Szén-dioxid 2814 10 000, – Vízmentes ammónia, Szén-
dioxid 
2814 20 00,  – Ammónia vizes oldatban, Szén-dioxid” és „Polimerek Kn-kód, 
Üvegházhatású gáz 
39 Műanyagok és ezekből készült árucikkek, szén-dioxid és dinitrogén-oxid”

2. rész „Vegyi anyagok - Kn-kód, Üvegházhatású gáz, 29 – Szerves vegyi anyagok, Szén-
dioxid 
2804 10 000, – Hidrogén, Szén-dioxid 2814 10 000, – Vízmentes ammónia, Szén-
dioxid 
2814 20 00, – Ammónia vizes oldatban, Szén-dioxid”

3. rész „Polimerek Kn-kód, Üvegházhatású gáz, 39 Műanyagok és ezekből készült 
árucikkek, szén-dioxid és dinitrogén-oxid”

ID:
10. preb., (COM(2021)0564)
1. rész „A kibocsátásáthelyezés kockázatának kitett ágazatokban vagy alágazatokban a 

kibocsátásáthelyezés kockázatának kezelésére szolgáló meglévő mechanizmusok 
a következők: az EU ETS kibocsátási egységeinek átmeneti ingyenes kiosztása, 
valamint a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (6) bekezdésében és 10b. cikkében 
meghatározott pénzügyi intézkedések, amelyek célja a villamosenergia-árakban 
megjelenő, az ÜHG-kibocsátással kapcsolatos költségek miatt felmerülő közvetett 
kibocsátási költségek kompenzálása.”

2. rész „Az EU ETS keretében történő ingyenes kiosztás azonban a teljes árveréshez 
képest gyengíti az árjelzést, amelyet a rendszer az ingyenes kiosztásban 
részesülő létesítményeknek nyújt, és ilyen módon hatással van a kibocsátás 
további csökkentésére irányuló beruházások ösztönzőire.”

58. módosítás
1. rész „tényleges kibocsátás”: az áruk előállítási folyamataiból származó elsődleges 

adatok alapján számított és hitelesített kibocsátás;”
2. rész „és az áruk előállítási folyamatai során felhasznált villamos energia előállításából”

142. módosítás
1. rész „A tagállamok, illetve a (2) bekezdésben leírt bármely helyzet által érintett vagy 

előnyhöz jutott felek értesíthetik a Bizottságot, ha kijátszásra irányuló 
gyakorlatokat tapasztalnak.”

2. rész „A közvetlenül érintett felektől eltérő érdekelt felek, például környezetvédelmi 
szervezetek és nem kormányzati szervezetek, amelyek konkrét bizonyítékot 
tárnak fel e rendelet kijátszására, szintén értesíthetik a Bizottságot.”

3. rész „A Bizottság a kijátszási gyakorlatok azonosítása céljából folyamatos nyomon 
követést végez, többek között piacfelügyelet útján vagy bármely releváns 
információforrás,” 

4. rész „például a civil társadalmi szervezetek beadványai és jelentései alapján.”
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181. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „5%”
2. rész a fenti szövegrész

PPE:
45. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „esetleges”
2. rész a fenti szövegrész

The Left:
187. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Bár a CBAM-tanúsítványok értékesítéséből származó 

bevételek általános bevételként kerülnek be az uniós költségvetésbe, és nem 
rendelhetők hozzá semmilyen konkrét uniós költségvetési kiadáshoz, az uniós 
költségvetésre irányadó globális fedezet elvének fényében”

2. rész a fenti szövegrész

Verts/ALE:
159. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Az e rendelet hatálybalépését követően e rendelet 

hatálya alá tartozó árukra vonatkozó CBAM-tényező a 2. cikk (1a) bekezdésében 
meghatározott ütemezéssel összhangban az első évben 100%-nak, a második 
évben 70%-nak, a harmadik évben pedig 40%-nak felel meg, 4 év elteltével pedig 
eléri a 0%-ot.”

2. rész a fenti szövegrész

260. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „A jelentés alapján a Bizottság adott esetben jogalkotási 

javaslatot terjeszthet elő a 31. cikkben említett CBAM-tényező kiigazítására vagy 
a 36. cikk (3) bekezdése d) pontja hatálybalépésének elhalasztására ezen áruk 
tekintetében.”

2. rész a fenti szövegrész

186. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a világ déli országai”
2. rész a fenti szövegrész

189. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a CBAM által leginkább érintett alacsony és közepes 

jövedelmű országok támogatása céljából”
2. rész a fenti szövegrész

ECR, PPE:
8. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egyaránt” és „és a közvetett kibocsátási költségek 

kompenzálása azonban”
2. rész „egyaránt” 
3. rész „és a közvetett kibocsátási költségek kompenzálása azonban”

ECR, ID:
24. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „polimerek”
2. rész a fenti szövegrész
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175. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: Vegyi anyagok, Kn-kód, Üvegházhatású gáz, 29 – Szerves 

vegyi anyagok, Szén-dioxid, 2804 10 000 – Hidrogén 
Szén-dioxid, 2814 10 000 – Vízmentes ammónia, Szén-dioxid, 2814 20 00 – 
Ammónia vizes oldatban, Szén-dioxid” és „Polimerek, Kn-kód, Üvegházhatású gáz 
39 – Műanyagok és ezekből készült árucikkek, szén-dioxid és dinitrogén-oxid”

2. rész Vegyi anyagok, Kn-kód, Üvegházhatású gáz, 29 – Szerves vegyi anyagok, Szén-
dioxid, 2804 10 000 – Hidrogén 
Szén-dioxid, 2814 10 000 – Vízmentes ammónia, Szén-dioxid, 2814 20 00 – 
Ammónia vizes oldatban, Szén-dioxid” 

3. rész „Polimerek, Kn-kód, Üvegházhatású gáz 39 – Műanyagok és ezekből készült 
árucikkek, szén-dioxid és dinitrogén-oxid”

ID, The Left, Verts/ALE:
261. módosítás
1. rész „Az I. mellékletben felsorolt termékek Unión belüli előállításával kapcsolatban a 

CBAM alkalmazásának a 36. cikk (3) bekezdésében előírt időpontjától kezdődően 
nem kerül sor ingyenes kiosztásra. Az első albekezdéstől eltérve 2032-ig az 
említett termékek előállítása részesül ingyenes kiosztásban. A termékek 
előállítása tekintetében a kiosztást csökkentő CBAM-tényezőt kell alkalmazni.”

2. rész „csökkentett mennyiségekben” „Ezen áruk előállítása tekintetében a kiosztást 
csökkentő CBAM-tényezőt kell alkalmazni. A CBAM-tényező a 2023. január 1-jétől 
2026. december 31-ig tartó időszakban 100%-nak felel meg, és e rendelet 36. 
cikke (3) bekezdésének d) pontja alkalmazásától függ, 2027-ben 93%-nak, 2028-
ban 84%-nak, 2029-ben 69%-nak, 2030-ban 50%-nak, 2031-ben pedig 25%-nak 
felel meg, majd 2032-ben eléri a 0%-ot. Az ingyenes kiosztás csökkentését évente 
az I. mellékletben felsorolt termékek előállítására vonatkozó ingyenes kiosztás 
iránti igénynek a 2003/87/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében említett 
vonatkozó időszakban az összes létesítményt érintően kiszámított teljes ingyenes 
kiosztási igényhez viszonyított átlagos részarányaként kell kiszámítani. és 
alkalmazni kell a CBAM-tényezőt.” kivéve: „Az e rendelet hatálybalépését 
követően e rendelet hatálya alá tartozó árukra vonatkozó CBAM-tényező a 2. cikk 
(1a) bekezdésében meghatározott ütemezéssel összhangban az első évben 100%-
nak, a második évben 93%-nak, a harmadik évben 84%-nak, a negyedik évben 
50%-nak, a hatodik évben 25%-nak felel meg, 6 év elteltével pedig eléri a 0%-ot.”

3. rész a fenti szövegrész

ECR, ID, The Left, Verts/ALE:
262. módosítás
1. rész „Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében az (1) bekezdés c) pontjának 

első és második albekezdéstől eltérve e rendelet I. mellékletében felsorolt 
termékek uniós gyártása továbbra is ingyenes kiosztásban részesül, feltéve, hogy 
az ilyen termékeket az EU ETS-hez hasonló szén-dioxid-árképzési 
mechanizmusokkal nem rendelkező harmadik országokba történő exportra 
gyártják.”

2. rész „A Bizottság 2025. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak, amelyben részletesen értékeli az EU ETS és a CBAM által az Unióban 
az e rendelet I. mellékletében felsorolt, harmadik országokba történő kivitelre 
gyártott termékek előállítására és az átfogó kibocsátások alakulására gyakorolt 
hatásokat, valamint értékeli az első albekezdésében foglalt eltéréseknek a WTO-
szabályokkal való összeférhetőségét. A Bizottság adott esetben 2026. december 
31-ig az említett jelentés mellett jogalkotási javaslatot nyújt be a 
kibocsátásáthelyezés kockázatával szembeni védelemről, amely kiegyenlíti az e 
rendelet I. mellékletében felsorolt, az EU ETS-hez hasonló szén-dioxid-árazási 
mechanizmusokkal nem rendelkező harmadik országokba irányuló exportra 
gyártott termékek Unión belüli előállítása során alkalmazott szén-dioxid-árazást,” 
kivéve: „első albekezdésében foglalt”

3. rész „első albekezdésében foglalt”
4. rész „értékelve különösen a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkében meghatározott 

leghatékonyabb létesítmények 10%-ához tartozó létesítményekre vonatkozó 
lehetséges exportkiigazítási mechanizmusokat a WTO-szabályokkal való 
összeférhetőség vagy bármely más, a Bizottság által megfelelőnek ítélt javaslat 
fényében.”



P9_PV(2022)06-22(VOT)_HU.docx 33 PE 734.610

Egyéb
A 249. módosítást törölték.
Az ID képviselőcsoport visszavonta a 236. módosítást.
A 201–219. módosítást az ITRE visszavonta, az ECR pedig az eljárási szabályzat 180. cikkének 
(5) bekezdésével összhangban átvette.
A 192., 193., 195., 196. és 197. módosítást az EPP képviselőcsoport visszavonta. Az ID 
képviselőcsoport az eljárási szabályzat 180. cikke (5) bekezdésének megfelelően átvette az 
196. és 197. módosítást.
Az S&Dés a Renew képviselőcsoport visszavonta a 238. és 239. módosítást.
Catherine Griset visszavonta a 220. módosítás támogatását.


