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Módosítás 62
Robert Roos, Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

A Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot, mint illetékes bizottságot, 
hogy javasolja a Bizottság javaslatának 
elutasítását.

Or. en

Indokolás

Before establishing a revised 2030 target and a binding objective for climate neutrality by 
2050, the EU should take full account of all economic, environmental, and social concerns. 
The EU should estimate the impact of forced emission reductions, combined with existing 
climate policies, on the purchasing power of families and on the investment budgets of both 
the private and public sectors. Moreover, empowering the Commission (by way of delegated 
acts) to set out the post-2030 trajectory for climate neutrality, is a clear overreach of its 
mandate and indeed the EU Treaties as this is an essential element of the basic act. Finally, 
before proceeding further, the EU should determine whether it is more astute to rely on 
climate adaptation measures rather than mitigation actions.

Módosítás 63
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 192. 
cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen 192. 
cikkének (2) bekezdésére,

Or. en

Módosítás 64
Johan Van Overtveldt
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Rendeletre irányuló javaslat
5 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Parlament Jogi 
Szolgálatának a hatáskör-átruházás 
gyakorlásáról kialakított informális és 
hivatalos jogi véleményére;

Or. en

Indokolás

A 2050-re vonatkozó teljesítési pálya meghatározása lényeges eleme ennek a javaslatnak, és a 
hatáskör a Bizottságnak történő átadása e tekintetben nincsen összhangban az EUMSZ 290. 
cikkében foglaltakkal.

Módosítás 65
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19új növekedési stratégiát 
határozott meg az EU számára, amelynek 
célja, hogy az EU-t modern, erőforrás-
hatékony és versenyképes gazdasággal 
rendelkező méltányos és virágzó 
társadalommá alakítsa át, ahol 2050-re 
megszűnik a nettó üvegházhatásúgáz-
kibocsátás, és a gazdaság növekedése nem 
erőforrásfüggő. A stratégia célja továbbá 
az EU természeti tőkéjének védelme, 
megőrzése és fejlesztése, valamint a 
polgárok egészségének és jóllétének 
védelme a környezettel kapcsolatos 
kockázatokkal és hatásokkal szemben. 
Ugyanakkor az átállásnak méltányosnak 
és inkluzívnak kell lennie, hogy a 
folyamatból senki ne maradjon ki.

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 új növekedési stratégiát 
határozott meg, amelynek célja, hogy az 
EU-t modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkező 
méltányos és virágzó társadalommá 
alakítsa át.

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

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

Or. en

Módosítás 66
Isabel García Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19új növekedési stratégiát 
határozott meg az EU számára, amelynek 
célja, hogy az EU-t modern, erőforrás-
hatékony és versenyképes gazdasággal 
rendelkező méltányos és virágzó 
társadalommá alakítsa át, ahol 2050-re 
megszűnik a nettó üvegházhatásúgáz-
kibocsátás, és a gazdaság növekedése nem 
erőforrásfüggő. A stratégia célja továbbá 
az EU természeti tőkéjének védelme, 
megőrzése és fejlesztése, valamint a 
polgárok egészségének és jóllétének 
védelme a környezettel kapcsolatos 
kockázatokkal és hatásokkal szemben. 
Ugyanakkor az átállásnak méltányosnak és 
inkluzívnak kell lennie, hogy a folyamatból 
senki ne maradjon ki.

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 új növekedési stratégiát 
határozott meg, 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, továbbá megfelelő forrásokat 
kell biztosítania az érintett munkavállalók 
és munkakeresők továbbképzéséhez és 
átképzéséhez.

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

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

Or. en

Módosítás 67
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
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1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19új növekedési stratégiát 
határozott meg az EU számára, amelynek 
célja, hogy az EU-t modern, erőforrás-
hatékony és versenyképes gazdasággal 
rendelkező méltányos és virágzó 
társadalommá alakítsa át, ahol 2050-re 
megszűnik a nettó üvegházhatásúgáz-
kibocsátás, és a gazdaság növekedése nem 
erőforrásfüggő. A stratégia célja továbbá 
az EU természeti tőkéjének védelme, 
megőrzése és fejlesztése, valamint a 
polgárok egészségének és jóllétének 
védelme a környezettel kapcsolatos 
kockázatokkal és hatásokkal szemben. 
Ugyanakkor az átállásnak méltányosnak és 
inkluzívnak kell lennie, hogy a folyamatból 
senki ne maradjon ki.

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 új növekedési stratégiát 
határozott meg, 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, ideértve a polgárokat, a 
régiókat, a földrajzi szempontból 
hátrányos helyzetű térségeket, valamint az 
elnéptelenedés problémájával szembesülő 
területeket.

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

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

Or. en

Módosítás 68
José Ramón Bauzá Díaz
on behalf of the Renew Group
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19új növekedési stratégiát 

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

határozott meg, 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, reálisnak és 
inkluzívnak kell lennie, hogy a folyamatból 
senki ne maradjon ki.

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

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

Or. en

Módosítás 69
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Valamennyi, a klímasemlegesség 
2050-ig történő elérésére irányuló 
törekvések alapján létrehozott jogalkotási 
dokumentumnak – így Az európai zöld 
megállapodásnak is – mélyreható, 
regionális, nemzeti és európai szintű 
hatásvizsgálatot kell tartalmaznia. 
Bármely, új intézkedésekre irányuló 
javaslatnak figyelembe kell vennie a 
realitásokat, valamint védelmeznie kell az 
európai gazdaság versenyképességét és 
támogatnia kell az innovációt. Kerülni 
kell a kettős szabályozást, mivel az 
aránytalan terheket jelent a vállalkozások 
számára.



PE652.581v01-00 8/125 AM\1206522HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 70
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testület (a továbbiakban: IPCC) az 
iparosodás előtti szinthez képest mért 1,5 
°C-os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról 
szóló különjelentése20szilárd tudományos 
alapot nyújt az éghajlatváltozás 
kezeléséhez, továbbá alátámasztja, hogy 
erőteljesebb éghajlat-politikai fellépésre 
van szükség. Megerősíti, hogy sürgősen 
csökkenteni kell az üvegházhatásúgáz-
kibocsátást, valamint hogy az 
éghajlatváltozásnak betudható 
hőmérséklet-emelkedés mértékét 1,5 °C-ra 
kell korlátozni, különösen annak 
érdekében, hogy csökkenjen a szélsőséges 
időjárási események valószínűsége. A 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
tudománypolitikai platform (a 
továbbiakban: IPBES) 2019-es globális 
értékelő jelentése21szerint világszerte 
csökken a biológiai sokféleség, melynek 
harmadik legjelentősebb okozója az 
éghajlatváltozás22

törölve

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

Or. en

Módosítás 71
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testület (a továbbiakban: IPCC) az 
iparosodás előtti szinthez képest mért 1,5 
°C-os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról 
szóló különjelentése20szilárd tudományos 
alapot nyújt az éghajlatváltozás 
kezeléséhez, továbbá alátámasztja, hogy 
erőteljesebb éghajlat-politikai fellépésre 
van szükség. Megerősíti, hogy sürgősen 
csökkenteni kell az üvegházhatásúgáz-
kibocsátást, valamint hogy az 
éghajlatváltozásnak betudható 
hőmérséklet-emelkedés mértékét 1,5 °C-ra 
kell korlátozni, különösen annak 
érdekében, hogy csökkenjen a szélsőséges 
időjárási események valószínűsége. A 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 

(2) Az Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testület (a továbbiakban: IPCC) az 
iparosodás előtti szinthez képest mért 
1,5 °C-os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról 
szóló különjelentése20 szilárd tudományos 
alapot nyújt az éghajlatváltozás 
kezeléséhez, továbbá alátámasztja, hogy 
erőteljesebb, globális szintű éghajlat-
politikai fellépésre van szükség. 
Megerősíti, hogy sürgősen csökkenteni kell 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátást, valamint 
hogy az éghajlatváltozásnak betudható 
hőmérséklet-emelkedés mértékét 1,5 °C-ra 
kell korlátozni, különösen annak 
érdekében, hogy csökkenjen a szélsőséges 
időjárási események valószínűsége. A 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
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tudománypolitikai platform (a 
továbbiakban: IPBES) 2019-es globális 
értékelő jelentése21szerint világszerte 
csökken a biológiai sokféleség, melynek 
harmadik legjelentősebb okozója az 
éghajlatváltozás22

tudománypolitikai platform (a 
továbbiakban: IPBES) 2019-es globális 
értékelő jelentése21 szerint világszerte 
csökken a biológiai sokféleség, továbbá 
megállapítja, hogy ennek az 
éghajlatváltozás csak a harmadik 
legjelentősebb okozója22.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 72
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A koronavírus okozta válság 
következtében jelentősen csökkent az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, ami azt 
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bizonyítja, hogy lehetséges az ENSZ 
Környezetvédelmi Programja 7,6%-os 
éves kibocsátáscsökkentési célt 
megfogalmazó ajánlásának4a teljesítése, 
azzal a céllal, hogy elősegítsék a globális 
felmelegedés a Párizsi Megállapodás 
szerinti 1,5 °C-ra való korlátozását. 
Mindazonáltal ezt nem előzte meg 
semminemű rendszerszintű változás, 
tervezés vagy előzetes felmérés, ami 
visszapattanó hatásokkal és drámai 
társadalmi következményekkel járhat. 
Ezért kulcsfontosságú, hogy e kivételes 
alkalmat megragadva radikálisan 
átalakítsuk a termelési és fogyasztási 
modelleket, és kialakítsuk az ökológiai 
átállás demokratikus és társadalmi terveit.
_________________
4a Az ENSZ Környezetvédelmi Programja: 
The Emissions Gap Report (A kibocsátási 
szakadékról szóló jelentés) 2019 

Or. en

Módosítás 73
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Módosítás 74
Maria Grapini, Petar Vitanov, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3) Egy hosszú távú célkitűzés 
rögzítése – figyelembe véve a koronavírus 
okozta válság hatásait, amelyek 
megmutatták, hogy túlságosan függünk a 
harmadik országokból való importtól – 
alapvető fontosságú a megfelelő gazdasági 
és társadalmi átalakulás, a 
munkahelyteremtés, bizonyos 
feldolgozóipari ágazatokban az 
értékláncok teljes mértékű kialakítása, a 
növekedés és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlődési céljainak teljesítése, 
valamint az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye 
Feleinek Konferenciája 21. ülését követően 
létrejött, az éghajlatváltozásról szóló 2015. 
évi Párizsi Megállapodásban (a 
továbbiakban: Párizsi Megállapodás) 
meghatározott hőmérsékleti cél felé való 
méltányos és költséghatékony elmozdulás 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 75
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 

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



AM\1206522HU.docx 13/125 PE652.581v01-00

HU

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

Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési 
céljainak teljesítése, valamint az Egyesült 
Nemzetek Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye Feleinek Konferenciája 
21. ülését követően létrejött, az 
éghajlatváltozásról szóló 2015. évi Párizsi 
Megállapodásban (a továbbiakban: Párizsi 
Megállapodás) meghatározott, a globális 
felmelegedésnek az iparosodás előtti 
szinthez képest jóval 2°C alá történő 
korlátozására irányuló, valamint annak az 
iparosodás előtti szinthez képest 1,5°C-ra 
történő korlátozását célzó hőmérsékleti cél 
méltányos és költséghatékony 
megvalósítása szempontjából.

Or. en

Módosítás 76
Elena Kountoura

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Egy hosszú távú célkitűzés 
rögzítése alapvető fontosságú a gazdasági 
és társadalmi átalakulás, a 
munkahelyteremtés, a növekedés és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési 
céljainak teljesítése, valamint az Egyesült 
Nemzetek Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye Feleinek Konferenciája 
21. ülését követően létrejött, az 
éghajlatváltozásról szóló 2015. évi Párizsi 
Megállapodásban (a továbbiakban: Párizsi 
Megállapodás) meghatározott, a globális 
felmelegedésnek az iparosodás előtti 
szinthez képest 1,5°C alá történő 
korlátozását célzó hőmérsékleti cél 
méltányos, társadalmi szempontból 
igazságos és költséghatékony módon 
történő megközelítése szempontjából.

Or. en
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Módosítás 77
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A közös európai hosszú távú 
célkitűzések és szabályok rögzítése 
alapvető fontosságú lesz jólétünk jelenlegi 
szintjének fenntartása szempontjából, 
támogatva egyúttal a munkahelyteremtést, 
a növekedést és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlődési céljainak teljesítését, 
valamint kulcsfontosságú a 2015. évi 
Párizsi Megállapodásban meghatározott 
hőmérsékleti cél felé való méltányos és 
költséghatékony elmozdulás tekintetében. 

Or. en

Módosítás 78
José Ramón Bauzá Díaz
on behalf of the Renew Group
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

cél felé való méltányos és költséghatékony 
elmozdulás szempontjából.

Or. en

Módosítás 79
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 80
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
hosszú távú célt tűzte ki, hogy az 
iparosodás előtti szinthez viszonyított 
globális hőmérséklet-emelkedés mértéke 
határozottan 2 °C alatt maradjon, törekedve 
arra, hogy 1,5 °C-ra korlátozódjon23. A 
megállapodás emellett kiemeli az 
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz 

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
hosszú távú célt tűzte ki, hogy az 
iparosodás előtti szinthez viszonyított 
globális hőmérséklet-emelkedés mértéke 
határozottan 2 °C alatt maradjon, törekedve 
arra, hogy 1,5 °C-ra korlátozódjon23.
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való alkalmazkodás jelentőségét24, 
valamint annak fontosságát, hogy a 
finanszírozási források áramlása 
igazodjon az alacsony üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens fejlesztésre 
irányuló folyamatokhoz25.
_________________ _________________
23 A Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja.

23 A Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja.

24 A Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja.
25 A Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja.

Or. en

Módosítás 81
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az Unió és a tagállamok éghajlat-
politikai fellépésének célja, hogy a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlődési menetrend összefüggésében és a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek 
megvalósítására törekedve megvédje az 
embereket, jóllétünket, boldogulásunkat, 
egészségünket, élelmiszerrendszereinket, 
valamint az ökoszisztémák és a biológiai 
sokféleség integritását, és a lehető legjobb 
életszínvonalat érje el.

Or. en
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Módosítás 82
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 83
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Unió és a tagállamok éghajlat-
politikai fellépésének célja, hogy a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlődési menetrend összefüggésében és a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek 
megvalósítására törekedve megvédje az 

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

embereket, a bolygónkat, jóllétünket, 
boldogulásunkat, egészségünket, 
élelmiszerrendszereinket, valamint az 
ökoszisztémák és a biológiai sokféleség 
integritását az éghajlatváltozás jelentette 
kockázatokkal szemben, bolygónk 
tűrőképességének határain belül a lehető 
legjobb életszínvonalat érje el, növelje az 
éghajlatváltozás hatásaival szembeni 
rezilienciát és fokozza az ökoszisztémák 
regenerációját, valamint hogy csökkentse 
a társadalom éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottságát.

Or. en

Módosítás 84
Barbara Thaler

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az Unió és a tagállamok éghajlat-
politikai fellépésének célja, hogy a Párizsi 
Megállapodás célkitűzéseinek 
megvalósítására törekedve megvédje az 
embereket és környezetünket, jóllétünket, 
boldogulásunkat, egészségünket és 
élelmiszerrendszereinket, elismerve, hogy 
az elmúlt két évtized során az emberek 
eddig soha nem látott mértékben 
emelkedtek ki a szegénységből, ezért 
megerősíti az Unió arra irányuló 
kötelezettségét, hogy a lehető legjobb 
életszínvonalat érje el, és valamennyi 
kontinensen növelje a rezilienciát.

Or. en

Módosítás 85
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Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A klímasemlegesség megvalósítása 
során alapvető fontosságú a teljes 
közlekedési ágazat fenntartható, nulla 
kibocsátású mobilitásra való teljes körű 
átállásának megvalósítását, ideértve légi 
és a tengeri közlekedést is, védelmezve 
ugyanakkor a munkavállalók jogait és 
szociális körülményeit, és biztosítva 
mindenki számára a megfizethető 
mobilitást. A „szennyező fizet” elvnek 
ebben a tekintetben kulcsfontosságú 
tényezőnek kell lennie. Tekintettel az 
energiatermelés és -fogyasztás 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra gyakorolt 
hatásának jelentőségére, a jól működő 
belső energiapiacon alapuló, fenntartható, 
megfizethető és biztonságos 
energiarendszerre való átállás alapvető 
fontossággal bír. Míg az energiaágazatban 
1990 óta jelentősen csökkent a kibocsátás, 
a közlekedési ágazatból származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás nőtt. A 
közlekedési ágazatban jelentkező 
kihívások nem korlátozódnak a vasúti 
vagy közúti közlekedésre, hanem 
kiterjednek a belvízi közlekedésre, 
valamint a tengeri és légi közlekedési 
ágazatokra is. A digitális transzformáció, a 
technológiai innováció, a kutatás és a 
fejlesztés szintén fontos mozgatórugói a 
klímasemlegességi célkitűzés elérésének.

Or. en

Módosítás 86
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához valamennyi gazdasági 
ágazat, így a légi és tengeri közlekedési 
ágazat hozzájárulására is szükség van. 
Tekintettel az energiatermelés és -
fogyasztás üvegházhatásúgáz-kibocsátásra 
gyakorolt hatásának jelentőségére, a jól 
működő belső energiapiacon alapuló, 
fenntartható, megfizethető és biztonságos 
energiarendszerre való átállás alapvető 
fontossággal bír. A nukleáris energia az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés globális szinten 
második (a hidroelektromosság után) 
legjelentősebb forrásaként szerepet játszik 
a klímasemlegesség uniós szinten 2050-ig 
való megvalósulására vonatkozó 
célkitűzés elérésében.  Az e technológiába 
való beruházások elmaradása jelentősen 
megnehezíti és költségesebbé teszi a 
karbonszegény gazdaságra való átállást. A 
digitális transzformáció, a technológiai 
innováció, a kutatás és a fejlesztés a 
legfőbb mozgatórugói a klímasemlegességi 
célkitűzés elérésének. Továbbra is 
kulcsfontosságú, hogy ne zárjuk ki eleve 
egyes technológiák alkalmazását.

Or. en

Indokolás

Véleményünk szerint az innováció az éghajlatváltozásból eredő kihívások kezelését célzó 
megoldások fő hajtóereje. Egyértelmű, hogy nukleáris energia nélkül nem érhető el az uniós 
szintű klímasemlegesség. Emellett úgy gondoljuk, hogy az új, innovatív technológiák (pl. 
genomszerkesztés) jelentős hozzájárulást képviselnek, és sajnálattal vesszük tudomásul, hogy 
a Bizottság az ügyben halogató politikát folytat. 

Módosítás 87
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

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

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához valamennyi gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia, és e 
folyamatot ezen ágazatok sajátosságaihoz 
kell igazítani annak érdekében, hogy az 
átmenet gazdaságilag életképes, igazságos 
és társadalmi szempontból méltányos 
legyen. Tekintettel az energiatermelés és -
fogyasztás üvegházhatásúgáz-kibocsátásra 
gyakorolt hatásának jelentőségére, a jól 
működő belső energiapiacon alapuló, 
fenntartható, megfizethető és biztonságos 
energiarendszerre való átállás alapvető 
fontossággal bír. A digitális 
transzformáció, a technológiai innováció, a 
kutatás és az alternatív üzemanyagok 
bevezetése a klímasemlegességi célkitűzés 
elérésének a legfőbb mozgatórugói.

Or. en

Módosítás 88
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 89
Rovana Plumb, Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 90
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához valamennyi gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia. Tekintettel 
az energiatermelés és -fogyasztás 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra gyakorolt 
hatásának jelentőségére, a jól működő 
belső energiapiacon alapuló, fenntartható, 
megfizethető és biztonságos 
energiarendszerre való átállás alapvető 

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához valamennyi gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia, hangsúlyt 
helyezve a a fosszilis erőforrások 
használatának fokozatos megszüntetésére 
valamennyi ágazatban. Tekintettel az 
energiatermelés és -fogyasztás 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra gyakorolt 
hatásának jelentőségére, a jól működő 



AM\1206522HU.docx 23/125 PE652.581v01-00

HU

fontossággal bír. A digitális 
transzformáció, a technológiai innováció, a 
kutatás és a fejlesztés szintén fontos 
mozgatórugói a klímasemlegességi 
célkitűzés elérésének.

belső energiapiacon alapuló, fenntartható, 
megfizethető és biztonságos 
energiarendszerre való átállás alapvető 
fontossággal bír. A digitális 
transzformáció, a technológiai innováció, a 
kutatás és a fejlesztés szintén fontos 
mozgatórugói a klímasemlegességi 
célkitűzés elérésének.

Or. en

Módosítás 91
José Ramón Bauzá Díaz
on behalf of the Renew Group
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 92
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A klímasemlegesség megvalósítása 
valamennyi gazdasági ágazatban 
szükséges, ideértve a közlekedési ágazatot, 
a légi és tengeri közlekedési ágazatot is 
beleértve. Tekintettel az energiatermelés és 
-fogyasztás üvegházhatásúgáz-kibocsátásra 
gyakorolt hatásának jelentőségére, a jól 
működő belső energiapiacon alapuló, 
fenntartható, megfizethető és biztonságos 
energiarendszerre való átállás alapvető 
fontossággal bír. A digitális 
transzformáció, a technológiai innováció, a 
kutatás és a fejlesztés szintén fontos 
mozgatórugói a klímasemlegességi 
célkitűzés elérésének.

Or. en

Módosítás 93
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A klímasemlegesség megvalósításának kiindulópontja minden tagállam vagy gazdasági 
ágazat tekintetében eltérő. Azt számos tényező befolyásolja, így a technológiai fejlettség foka, 
valamint a rendelkezésre állás, az alkalmazási lehetőségek, az elosztás (alternatív 
üzemanyagok esetében). Hangsúlyozni kell az egyenlő versenyfeltételek, így a megfelelő uniós 
pénzügyi támogatás biztosításának szükségességét.

Módosítás 94
Barbara Thaler

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 95
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához valamennyi gazdasági 

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

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

Or. en

Módosítás 96
Sara Cerdas

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 97
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Tekintettel az energiatermelés és -
fogyasztás üvegházhatásúgáz-kibocsátásra 
gyakorolt hatásának jelentőségére, a jól 
működő belső energiapiacon alapuló, 
fenntartható, megfizethető és biztonságos, 
a diverzifikált tiszta energiaforrásokat, így 
a nukleáris energiát is magában foglaló 
energiarendszerre való átállás alapvető 
fontossággal bír. A digitális 
transzformáció, a technológiai innováció, a 
kutatás és a fejlesztés szintén fontos 
mozgatórugói a klímasemlegességi 
célkitűzés elérésének.

Or. en

Módosítás 98
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6 a) A CO2-kibocsátások több mint fele 
az anyagokkal kapcsolatos.  A 
körforgásos gazdaságra való átállás 
kulcsfontosságú az érték számos láncon 
keresztül való megtartása és az 
anyagkörforgás bezárása szempontjából.

Or. en

Indokolás

Szén-dioxid-kibocsátásunk jelentős része szorosan kapcsolódik a nyersanyagok 
kitermeléséhez, feldolgozásához, szállításához, felhasználásához és eltávolításához. A 
körforgásos gazdaság nem csupán erőforrás-, hanem kibocsátás-megtakarítást is jelent. 
Emellett a körforgásos gazdaság geopolitikai szempontból is fontos.

Módosítás 99
Angel Dzhambazki
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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 100
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Unió a „Tiszta energia minden 
európainak” csomag29révén ambiciózus 
dekarbonizációs menetrendet követ, 
elsősorban egy erőteljes energiaunió 
létrehozásával, amely magában foglalja a 
2012/27/EU30és az (EU) 
2018/200131európai 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 
dekarbonizációs menetrendet követ, 
elsősorban egy erőteljes energiaunió 
létrehozásával, amely magában foglalja a 
2012/27/EU30 és az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben31 
2030-ra kitűzött energiahatékonysági és 
megújulóenergia-alkalmazási célokat, 
másrészt a vonatkozó jogszabályok – 
többek között a 2010/31/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv32 – 
megerősítésével.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final, 2016. november 
30.

29 COM(2016) 860 final, 2016. november 
30.

30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) 
az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK 

30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) 
az energiahatékonyságról és a 
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és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, 
valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 
315., 2012.11.14., 1. o.).

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., 2012.11.14., 1. 
o.).

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 101
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A „Tiszta energia minden 
európainak” csomagot felül kell vizsgálni 
és valamennyi, ahhoz kapcsolódó 
jogszabályt meg kell erősíteni a 
klímasemlegességi célkitűzés legkésőbb 
2050-ig való megvalósítása érdekében.

Or. en

Módosítás 102
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Unió globális vezető szerepet 
tölt be a klímasemlegességre való 
átállásban, és szilárd elhatározása, hogy a 

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

rendelkezésére álló valamennyi eszköz – 
köztük a klímadiplomácia – révén 
elősegítse a fokozott globális törekvéseket 
és megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ. Tekintettel a nemzetközi 
szolidaritásra és az európai országok 
múltbeli kibocsátásaira, az Uniónak 
sürgősen csökkentenie kell kibocsátásait, 
illetve felelősség terheli az 
éghajlatváltozás hatásaiként keletkezett 
veszteségekért és károkért. 

Or. en

Módosítás 103
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az éghajlatváltozás olyan, globális 
kihívás, amely nemzetközi együttműködést 
és számos fél hasonló erőfeszítéseit teszi 
szükségessé. Az Unió globális vezető 
szerepet tölt be a klímasemlegességre való 
átállásban, és szilárd elhatározása, hogy a 
rendelkezésére álló valamennyi eszköz – 
köztük a klímadiplomácia – révén 
elősegítse a fokozott globális törekvéseket 
és megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ. Kulcsfontosságú, hogy 
tényeken alapuló megközelítés 
érvényesüljön, amely ténylegesen ösztönzi 
a fenntartható, versenyképes növekedést 
és jólétet.

Or. en

Indokolás

Fenntartjuk, hogy az EU vezető szerepet játszik a globális színtéren. Ugyanakkor, mivel az 
EU jelenleg a globális szén-dioxid-kibocsátások kevesebb mint 10%-áért felelős, egyértelmű, 
hogy mindenképpen szélesebb körű erőfeszítésekre van szükség. Emlékeztetünk arra a 
mondásra, miszerint „Ha azt hiszed, hogy vezetsz, de senki sem követ, akkor csak sétálgatsz.” 
A sikerhez közös erőfeszítésekre van szükség. Továbbá az EU csak akkor képes hiteles példát 
mutatni, ha olyan, realista megközelítés mellett foglal állás, amely ösztönzi a fenntartható, 
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versenyképes növekedést és jólétet, mivel nincsen egyetértés olyan politikáról, amely az 
áldozathozatalt helyezné előtérbe. 

Módosítás 104
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az Unió globális vezető szerepet 
tölt be a klímasemlegességre való 
átállásban, és a jövőben is ilyen szerepet 
kell betöltenie, továbbá szilárd 
elhatározása, hogy a rendelkezésére álló 
valamennyi eszköz – köztük a 
klímadiplomácia és olyan, új eszközök, 
mint az importált fogyasztási cikkek 
karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus – kiaknázása révén 
elősegítse a fokozott globális törekvéseket 
és megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ.

Or. en

Módosítás 105
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az Unió globális vezető szerepet 
tölt be a klímasemlegességre való 
átállásban, és szilárd elhatározása, hogy ezt 
igazságos, társadalmilag méltányos és 
inkluzív módon valósítsa meg, valamint 
hogy a rendelkezésére álló valamennyi 
eszköz – köztük a klímadiplomácia – révén 
elősegítse a fokozott globális törekvéseket, 
továbbá hogy megerősítse az 
éghajlatváltozásra adott globális választ.
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Or. en

Módosítás 106
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Európa felelős a világ üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak 9%-áért, míg lakossága alig 
haladja meg a világ lakosságának 6%-át. Az éghajlatváltozás elleni törekvések akkor járnak 
sikerrel, ha a világ többi része is jelentős előrelépést tesz e tekintetben.

Módosítás 107
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A klímasemlegességi célkitűzést 
európai szinten kell megvalósítani, 
biztosítva az egyenlő versenyfeltételeket és 
a versenyképességet, ideértve a WTO 
előírásaival összhangban álló, az 
importált fogyasztási cikkek 
karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmust és az Energia Charta 
Egyezmény újratárgyalását a fenntartható 
energiával kapcsolatos beruházások 
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előmozdítása érdekében.

Or. en

Módosítás 108
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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 következtetéseiben35jóváhagyta 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 ismételten 
kérte a Bizottságot és a tagállamokat az 
éghajlatpolitikai intézkedések fokozására 
annak érdekében, hogy elősegítsék a 
klímasemleges társadalom legkésőbb 2050-
ig való szükségszerű megvalósítását, 
továbbá kérte, hogy tegyék ezt európai 
sikertörténetté33, valamint 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.

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

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

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

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

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

EUR 31, CONCL 9 ülésén 2019. december 
12-én elfogadott következtetések.

Or. en

Módosítás 109
Johan Van Overtveldt

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 következtetéseiben35jóváhagyta 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 megvalósítását33 
kérte. 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.

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

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

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

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

Elismerjük az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívás sürgető voltát, de nem támogatjuk az 
Európai Parlament éghajlati és környezeti vészhelyzet kihirdetését célzó álláspontját.

Módosítás 110
Barbara Thaler

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 következtetéseiben35jóváhagyta 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. 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.

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 111
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

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 következtetéseiben35jóváhagyta 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 a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re együttesen 
megvalósítsák az EU klímasemlegességét, 
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.

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

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

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

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

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

35 Az Európai Tanács EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9 ülésén 2019. december 
12-én elfogadott következtetések.
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Módosítás 112
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Ugyanakkor 2020. március 12-én 
az Egészségügyi Világszervezet 
bejelentette a Covid19-világjárvány 
kitörését, amely példa nélküli 
humanitárius, társadalmi és gazdasági 
válságot idézett elő az Unió egészében és 
világszinten. Az európai klímarendelet 
keretének létrehozása során a 
Bizottságnak figyelembe kell vennie a 
Covid19 hatásait és ennek megfelelően 
kell felülvizsgálnia javaslatát.

Or. en

Indokolás

A Covid19-világjárvány példa nélküli humanitárius, társadalmi és gazdasági válságot idézett 
elő az Unió egészében. A teljesítési pálya értékelése és a 2030-ra vonatkozó célok 
megállapítása során az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie a Covid19-válsággal 
kapcsolatos legújabb fejleményeket.

Módosítás 113
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11 a) A Bizottságnak adatbázist kell 
létrehoznia a tagállamok, régiók vagy 
helyi szervezetek által a szóban forgó 
rendelet hatálybalépése előtt vagy azt 
követően létrehozott jogszabályokkal, 
szakpolitikákkal és bevett gyakorlatokkal 
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kapcsolatos releváns információk 
számára.

Or. en

Módosítás 114
Alessandra Moretti, Johan Danielsson, Vera Tax

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 és tagállami szinten 
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 
minden tagállamnak törekednie kell, és az 
Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és a 
Bizottsággal együtt meg kell tenniük a 
célkitűzés eléréséhez szükséges 
intézkedéseket. Az uniós intézkedések a 
célkitűzés egyben tagállami szintű 
eléréséhez is szükséges intézkedések 
fontos részét fogják képezni. 2050 után az 
Uniónak és valamennyi tagállamának 
folytatnia kell a kibocsátások csökkentését 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
üvegházhatású gázok elnyelésének 
mértéke meghaladja a kibocsátásokét.

Or. en

Módosítás 115
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

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

(12) Az Uniónak arra kell törekednie, 
hogy az Unión belül 2050-re természetes 
és technológiai megoldások révén 
egyensúly alakuljon ki az üvegházhatást 
okozó gázok egész gazdaságra kiterjedő, 
emberi eredetű kibocsátása és elnyelése 
között.

Or. en

Módosítás 116
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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 Unió egészére vonatkozó 2050-
es klímasemlegességi célkitűzés 
teljesítésére a tagállamoknak közösen kell 
törekedniük, és a tagállamoknak, az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak meg kell tenniük a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedéseket. Az 
uniós szintű intézkedések a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedések fontos 
részét fogják képezni.

Or. en
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Módosítás 117
Tilly Metz

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 prioritásként kell 
kezelnie az emberi eredetű kibocsátások 
csökkentését, ugyanakkor arra kell 
törekednie, hogy az Unión belül és az 
egyes tagállamok szintjén 2040-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 2040-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 és tagállami szintű intézkedések a 
célkitűzés eléréséhez szükséges 
intézkedések egyaránt fontos részét 
képezik.

Or. en

Módosítás 118
Sara Cerdas

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 

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

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

Or. en

Módosítás 119
José Ramón Bauzá Díaz
on behalf of the Renew Group
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 120
Johan Van Overtveldt

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

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy a klímasemlegességi cél uniós szinten van meghatározva, nem 
pedig az egyes tagállamok szintjén. Az uniós szintű klímasemlegesség eléréséhez nem kell, 
hogy minden egyes tagállam klímasemleges legyen 2050-re. Emellett úgy gondoljuk, hogy 
bizonyos nemzetközi rugalmasságnak továbbra is teret kell biztosítani.

Módosítás 121
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A szolidaritás és az eredményes 
energetikai átállás biztosítása érdekében 
az európai éghajlat-politikának 
egyértelműen ki kell jelölnie a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
eléréséhez vezető utat. Az Uniónak 
továbbra is realista megközelítést kell 
alkalmaznia a költséghatékonyság és a 
műszaki kihívások tekintetében, és 
biztosítania kell megfizethető, 
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továbbításra alkalmas energiaforrások – 
például hidrogéntechnológiák – 
rendelkezésre állását, hogy egyensúlyt 
teremtsen az energiarendszer keresleti 
pontjainak csúcs- és minimumértékei 
között.

Or. en

Módosítás 122
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12 a) Az igazságosság és a szolidaritás 
szellemében az uniós támogatási 
mechanizmusok és finanszírozás, például 
az (EU) …/… európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel létrehozott Méltányos 
Átállást Támogató Alap alkalmazásakor 
figyelembe kell venni, hogy a tagállamok 
eltérő kiindulási helyzetből igyekeznek 
megvalósítani a klímasemlegességet.

Or. en

Módosítás 123
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Módosítás 124
Barbara Thaler

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 125
Sara Cerdas

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 példát kell mutatnia a 
világnak, ezért 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.

Or. en

Módosítás 126



AM\1206522HU.docx 45/125 PE652.581v01-00

HU

Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 127
José Ramón Bauzá Díaz
on behalf of the Renew Group
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Az alkalmazkodás kulcsfontosságú 
eleme az éghajlatváltozásra adott hosszú 
távú globális válasznak. Következésképpen 
a tagállamoknak és az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás 7. cikke értelmében 
növelniük kell az alkalmazkodóképességet, 
erősíteniük kell az ellenálló képességet, 
csökkenteniük kell az éghajlatváltozással 
szembeni kiszolgáltatottságot, és 
maximalizálniuk kell az egyéb 
környezetvédelmi szakpolitikákkal 
kapcsolatos járulékos előnyöket. A 
tagállamoknak nemzeti szintű átfogó 
alkalmazkodási stratégiákat és terveket kell 
elfogadniuk. Az éghajlatváltozással 
kapcsolatos események, mint a vízszint 
növekedése, a rendkívüli időjárási 
körülmények és a hőmérséklet-növekedés 
károkat okozhatnak az infrastruktúrában, 
üzemszünetekhez vezethetnek, nyomást 
gyakorolhatak az ellátási láncok 
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kapacitására és hatékonyságára és 
negatív következményekkel járhatnak az 
európai mobilitás tekintetében. A 
Bizottságnak ezért fontolóra kell vennie, 
hogy javaslatot tesz egy olyan jogalkotási 
keretre, amely javítja a közlekedési ágazat 
kockázatkezelését, ellenállóképességét és 
az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodását.

Or. en

Módosítás 128
Sara Cerdas

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Az alkalmazkodás kulcsfontosságú 
eleme az éghajlatváltozásra adott hosszú 
távú globális válasznak. Következésképpen 
a tagállamoknak és az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás 7. cikke értelmében 
növelniük kell az alkalmazkodóképességet, 
erősíteniük kell az ellenálló képességet, 
csökkenteniük kell az éghajlatváltozással 
szembeni kiszolgáltatottságot, és 
maximalizálniuk kell az egyéb 
környezetvédelmi szakpolitikákkal 
kapcsolatos járulékos előnyöket. A 
tagállamoknak nemzeti szintű átfogó és 
ambiciózus alkalmazkodási stratégiákat és 
terveket kell elfogadniuk, figyelembe véve 
a regionális jellegzetességeket. A 
tagállamoknak a helyi hatóságokkal is 
stratégiákat kell kidolgozniuk, 
összhangban a meghatározott uniós 
célokkal.

Or. en

Módosítás 129
Carles Puigdemont i Casamajó
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Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Az alkalmazkodás kulcsfontosságú 
eleme az éghajlatváltozásra adott hosszú 
távú globális válasznak. Következésképpen 
a tagállamoknak és az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás 7. cikke értelmében 
növelniük kell az alkalmazkodóképességet, 
erősíteniük kell az ellenálló képességet, 
csökkenteniük kell az éghajlatváltozással 
szembeni kiszolgáltatottságot, és 
maximalizálniuk kell az egyéb 
környezetvédelmi szakpolitikákkal 
kapcsolatos járulékos előnyöket. A 
tagállamoknak nemzeti szintű átfogó 
alkalmazkodási stratégiákat és terveket kell 
elfogadniuk, figyelembe véve a régiók és a 
helyi szervezetek által közölt 
információkat. A tagállamoknak az átfogó 
stratégiák és tervek kidolgozásába és 
elfogadásába be kell vonniuk a régiókat 
és adott esetben a nagy önkormányzatokat 
vagy helyi konglomerátumokat.

Or. en

Módosítás 130
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az alkalmazkodás kulcsfontosságú 
eleme az éghajlatváltozásra adott hosszú 
távú globális válasznak. Következésképpen 
a tagállamoknak és az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás 7. cikke értelmében 
növelniük kell az alkalmazkodóképességet, 
erősíteniük kell az ellenálló képességet, 
csökkenteniük kell az éghajlatváltozással 
szembeni kiszolgáltatottságot, és 
maximalizálniuk kell az egyéb 
környezetvédelmi szakpolitikákkal 

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

kapcsolatos járulékos előnyöket. A 
tagállamoknak nemzeti szintű átfogó és 
ambiciózus alkalmazkodási stratégiákat és 
terveket kell elfogadniuk, amelyek 
legkésőbb 2050-re elvezetnek a 
klímasemlegességhez, és amelyeket annak 
tudata vezérel, hogy a nem cselekvés 
költségei jelentősen meghaladják az 
éghajlatvédelmi fellépéséhez szükséges 
beruházások költségeit.

Or. en

Módosítás 131
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Az alkalmazkodás kulcsfontosságú 
eleme az éghajlatváltozásra adott hosszú 
távú globális válasznak. Következésképpen 
a tagállamoknak és az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás 7. cikke értelmében jelentős 
költségvetési források biztosítása révén 
növelniük kell alkalmazkodóképességüket 
és erősíteniük kell ellenállóképességüket, 
hogy csökkenjen kell az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság, továbbá 
maximalizálniuk kell az egyéb 
környezetvédelmi szakpolitikákkal 
kapcsolatos járulékos előnyöket. A 
tagállamoknak nemzeti szintű átfogó 
alkalmazkodási stratégiákat és terveket kell 
elfogadniuk.

Or. en

Módosítás 132
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 133
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A klímasemlegességi célkitűzés 
eléréséhez szükséges uniós és nemzeti 
szintű intézkedések meghozatalakor a 
tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a klímasemlegességre való 
átállás hozzájárulását a polgárok jóllétéhez, 
a társadalom prosperitásához és a gazdaság 
versenyképességéhez; az energia- és 
élelmezésbiztonságot és ezek 
megfizethetőségét; a tagállamok közötti és 
azokon belüli méltányosságot és 
szolidaritást, tekintettel gazdasági 
képességeikre, nemzeti körülményeikre és 
a hosszú távon bekövetkező konvergencia 
iránti igényre; a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás igényét; az elérhető 
legjobb tudományos eredményeket, 

(15) A klímasemlegességi célkitűzés 
eléréséhez szükséges uniós és nemzeti 
szintű intézkedések meghozatalakor a 
tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a klímasemlegességre való 
átállás hozzájárulását a polgárok jóllétéhez, 
a társadalom prosperitásához és a gazdaság 
versenyképességéhez; a tétlenség vagy a 
nem megfelelő fellépés társadalmi, 
gazdasági és környezeti költségei; az 
energia- és élelmezésbiztonságot és ezek 
megfizethetőségét, különös tekintettel az 
energiaszegénység felszámolásának 
szükségességére; a tagállamok közötti és 
azokon belüli méltányosságot és 
szolidaritást, tekintettel gazdasági 
képességeikre, nemzeti körülményeikre és 
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különösen az IPCC által közzétett 
megállapításokat; az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kockázatok beruházási és 
tervezési döntésekbe való integráltságának 
igényét; a költséghatékonyságot és a 
technológiasemlegességet az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
és elnyelése, valamint a reziliencia 
megerősítése összefüggésében; a 
környezeti integritás és a törekvések 
alakulását.

a hosszú távon bekövetkező konvergencia 
iránti igényre; a méltányos és társadalmilag 
igazságos, senkit nem hátrahagyó átállás 
igényét, összhangban a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet környezeti 
szempontból fenntartható gazdaságok és 
társadalmak felé történő, mindenki 
számára igazságos átmenetről szóló, 2015. 
évi iránymutatásaival; az elérhető legjobb 
tudományos eredményeket, különösen az 
IPCC által közzétett megállapításokat; az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok 
beruházási és tervezési döntésekbe való 
integráltságának igényét; a 
költséghatékonyságot és a 
technológiasemlegességet az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
és elnyelése, valamint a reziliencia 
megerősítése összefüggésében; a 
környezeti integritás és a törekvések 
időbeli alakulását.

Or. en

Módosítás 134
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A klímasemlegességi célkitűzés 
eléréséhez szükséges uniós és nemzeti 
szintű intézkedések meghozatalakor a 
tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a klímasemlegességre való 
átállás hozzájárulását a polgárok jóllétéhez, 
a társadalom prosperitásához és a gazdaság 
versenyképességéhez; az energia- és 
élelmezésbiztonságot és ezek 
megfizethetőségét; a tagállamok közötti és 
azokon belüli méltányosságot és 
szolidaritást, tekintettel gazdasági 
képességeikre, nemzeti körülményeikre és 
a hosszú távon bekövetkező konvergencia 
iránti igényre; a méltányos és társadalmilag 

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

igazságos átállás igényét; az elérhető 
legjobb tudományos eredményeket, 
különösen az Európai Tanács 
következtetéseit és az IPCC által közzétett 
megállapításokat; az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kockázatok beruházási és 
tervezési döntésekbe való integráltságának 
igényét; a költséghatékonyságot és a 
technológiasemlegességet az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
és elnyelése, valamint a reziliencia 
megerősítése összefüggésében; a 
környezeti integritás és a törekvések 
alakulását; a különböző gazdasági 
ágazatok, például a közlekedési ágazat 
más-más tempóval tudják elérni a 
klímasemlegességet, amelyet csak átfogó 
hatáselemzést követően lehet 
meghatározni, figyelembe véve az adott 
ágazatra és az abban való foglalkoztatásra 
gyakorolt hatást; az alacsony kibocsátású 
mobilitásra való áttéréshez nagyobb 
rugalmasságra és hosszabb távú 
célkitűzésekre van szükség az ágazatban a 
munkahelyek, a növekedés, a 
beruházások és az innováció támogatása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 135
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A klímasemlegességi célkitűzés 
eléréséhez szükséges uniós és nemzeti 
szintű intézkedések meghozatalakor a 
tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a klímasemlegességre való 
átállás hozzájárulását a polgárok jóllétéhez, 
a társadalom prosperitásához és a gazdaság 
versenyképességéhez; az energia- és 
élelmezésbiztonságot és ezek 

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

képességeikre, nemzeti körülményeikre és 
a hosszú távon bekövetkező konvergencia 
iránti igényre; a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás igényét; a rendelkezésre 
álló legjobb tudományos bizonyítékokat; 
az éghajlatváltozással kapcsolatos 
kockázatok beruházási és tervezési 
döntésekbe való integráltságának igényét; a 
költséghatékonyságot és a 
technológiasemlegességet az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
és elnyelése, valamint a reziliencia 
megerősítése összefüggésében;

Or. en

Módosítás 136
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A klímasemlegességi célkitűzés 
eléréséhez szükséges uniós és nemzeti 
szintű intézkedések meghozatalakor a 
tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a klímasemlegességre való 
átállás hozzájárulását a polgárok jóllétéhez, 
a társadalom prosperitásához és a gazdaság 
versenyképességéhez; az energia- és 
élelmezésbiztonságot és ezek 
megfizethetőségét; a tagállamok közötti és 
azokon belüli méltányosságot és 
szolidaritást, tekintettel gazdasági 
képességeikre, nemzeti körülményeikre és 
a hosszú távon bekövetkező konvergencia 
iránti igényre; a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás igényét; az elérhető 
legjobb tudományos eredményeket, 

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

legjobb tudományos eredményeket, 
különösen az IPCC, az IPBES és az EPCC 
által közzétett megállapításokat; az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok 
beruházási és tervezési döntésekbe való 
integráltságának igényét; a 
költséghatékonyságot és a 
technológiasemlegességet az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
és elnyelése, valamint a reziliencia 
megerősítése összefüggésében; a 
környezeti integritás és a törekvések 
alakulását.

Or. en

Módosítás 137
Sara Cerdas

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A klímasemlegességi célkitűzés 
eléréséhez szükséges uniós és nemzeti 
szintű intézkedések meghozatalakor a 
tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a klímasemlegességre való 
átállás hozzájárulását a polgárok jóllétéhez, 
a társadalom prosperitásához és a gazdaság 
versenyképességéhez; az energia- és 
élelmezésbiztonságot és ezek 
megfizethetőségét; a tagállamok közötti és 
azokon belüli méltányosságot és 
szolidaritást, különösen a legkülső 
régiókat magukban foglaló 
tagállamokban, ahol különös figyelmet 
kell fordítani a végrehajtási 
intézkedésekre; figyelembe kell venni a 
tagállamok gazdasági képességeit, de a 
nemzeti körülményeket és a hosszú távon 
bekövetkező konvergencia iránti igényt is;  
a méltányos és társadalmilag igazságos 
átállás igényét; az elérhető legjobb 
tudományos eredményeket, különösen az 
IPCC által közzétett megállapításokat; az 
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üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
és elnyelése, valamint a reziliencia 
megerősítése összefüggésében; a 
környezeti integritás és a törekvések 
alakulását.

éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok 
beruházási és tervezési döntésekbe való 
integráltságának igényét; a 
költséghatékonyságot és a 
technológiasemlegességet az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
és elnyelése, valamint a reziliencia 
megerősítése összefüggésében; a 
környezeti integritás és a törekvések 
időbeli alakulását.

Or. en

Módosítás 138
Barbara Thaler

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 139
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 140
José Ramón Bauzá Díaz
on behalf of the Renew Group
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 141
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) A klímasemlegességre való 
átálláshoz a teljes szakpolitikai 
spektrumnak változáson kell 
keresztülmennie, és mind a gazdaság 
összes ágazatának, mind a társadalom 
egészének közös erőfeszítésére is szükség 
van, amint azt a Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleménye is 
alátámasztja. Az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseiben 
rámutatott, hogy minden releváns uniós 
jogszabálynak és szakpolitikának 
összhangban kell lennie a 
klímasemlegességi célkitűzés 
megvalósításával, és hozzá kell járulnia 
ahhoz, tiszteletben tartva az egyenlő 
versenyfeltételeket, továbbá felkérte a 
Bizottságot annak megvizsgálására, hogy 
ehhez szükség van-e a hatályos szabályok 
kiigazítására. A Bizottságnak ezért 
értékelnie kell a jelentősebb 
infrastrukturális és energetikai projektek 
szén-dioxid-kibocsátását, figyelembe véve 
a teljes életciklust, beleértve a közvetett 
kibocsátásokat is, és mérlegelnie kell az 
alternatívákat, amelyek figyelembe veszik 
az energiafogyasztás globális csökkenését, 
valamint a személy- és áruszállítást.

Or. en

Módosítás 142
Isabel García Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A Bizottság "Az európai zöld 
megállapodás" című közleményében1a a 
fenntartható és intelligens mobilitás felé 
történő átállás felgyorsítását prioritást 
élvező politikaként határozza meg az 
uniós gazdaság, társadalom és természeti 
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környezet éghajlatsemlegessé alakítása 
érdekében. Ez azt jelzi, hogy minden 
közlekedési módnak hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás 
célkitűzéseihez. Ennek elérése érdekében 
fejleszteni kell a multimodális szállítást, az 
automatizált, modern és hozzáférhető 
mobilitást és kapcsolatokat, valamint az 
alternatív üzemanyagok használatát, 
továbbá a fenntartható töltőállomások 
kialakítását. A TEN-T rendelet 
felülvizsgálata kulcsfontosságú a 
fenntartható és intelligens mobilitásra 
történő átállás felgyorsítása érdekében.
_________________
1a A Bizottság közleménye – Az európai 
zöld megállapodás, COM(2019) 640 final, 
2019. december 11.

Or. en

Módosítás 143
Isabel García Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) A fenntartható és intelligens 
mobilitásra történő átállás biztosítása 
érdekében a Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében1a 
bejelentette, hogy 2020-ban el kíván 
fogadni egy átfogó fenntartható és 
intelligens mobilitási stratégiát, amely 
ambiciózus intézkedéseket tartalmaz 
valamennyi közlekedési mód CO2- és 
szennyezőanyag-kibocsátának jelentős 
csökkentésére. Ez a stratégia az alábbi 
négy intézkedési területet foglalja majd 
magában: a tiszta járművek és az 
alternatív üzemanyagok térnyerésének 
támogatása a közúti, a vízi és a légi 
közlekedésben; a fenntarthatóbb 
közlekedési módok, például a vasúti és a 
folyami közlekedés részesedésének 
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növelése, továbbá a hatékonyság növelése 
a közlekedési rendszer egészében; helyes 
fogyasztói döntések és alacsony 
kibocsátású gyakorlatok ösztönzése; 
valamint beruházás alacsony és nulla 
kibocsátású megoldásokba, beleértve az 
infrastruktúrát is. Emellett a stratégiának 
teljes mértékben ki kell használnia a 
digitalizálásban rejlő lehetőségeket, és 
továbbra is prioritásként kell kezelnie a 
legmagasabb szintű biztonsági standardok 
érvényesítését. A stratégiának továbbá 
biztosítania kell, hogy a fenntartható és 
intelligens közlekedésre való átállás során 
az ágazat munkavállalói számára is 
biztosítsák az igazságos átállást, és 
támogatja az új kihívásokhoz és 
lehetőségekhez való alkalmazkodáshoz 
szükséges képzéseket és átképzéseket. 
Végül, az átfogó stratégiának biztosítania 
kell minden felhasználó számára a 
fenntartható közlekedési módokhoz való 
elérhető árú hozzáférést.
_________________
1a A Bizottság közleménye – Az európai 
zöld megállapodás, COM(2019) 640 final, 
2019. december 11.

Or. en

Módosítás 144
Angel Dzhambazki

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 

törölve
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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 rendelete36szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül 
kell vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie az 1990-és szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 50–55 
%-os új kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit. Abban az esetben, 
ha a Bizottság szükségesnek tartja az 
Unió 2030-as célértékének módosítását, e 
rendelet megfelelő módosítása céljából 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenfelül 
a Bizottságnak 2021. június 30-ig 
értékelnie kell, hogy a célértéket 
végrehajtó uniós jogszabályokat miként 
kellene módosítani annak érdekében, 
hogy 1990-hez képest 50–55 %-os 
kibocsátáscsökkentést lehessen elérni.
_________________
36 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete (2018. 
december 11.) az energiaunió és az 
éghajlat-politika irányításáról, valamint a 
663/2009/EK és a 715/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a 
94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 
2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU 
és a 2013/30/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az 
(EU) 2015/652 tanácsi irányelv 
módosításáról, továbbá az 525/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 
2018.12.21., 1. o.).

Or. en

Módosítás 145



AM\1206522HU.docx 61/125 PE652.581v01-00

HU

José Ramón Bauzá Díaz
on behalf of the Renew Group
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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 rendelete36szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül kell 
vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie az 1990-és szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 50–55 
%-os új kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit. Abban az esetben, ha 
a Bizottság szükségesnek tartja az Unió 
2030-as célértékének módosítását, e 
rendelet megfelelő módosítása céljából 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenfelül a 
Bizottságnak 2021. június 30-ig értékelnie 
kell, hogy a célértéket végrehajtó uniós 
jogszabályokat miként kellene módosítani 
annak érdekében, hogy 1990-hez képest 
50–55 %-os kibocsátáscsökkentést 
lehessen elérni.

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 
szándékában áll javaslatot előterjeszteni az 
Unió 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célértékének növelésére, biztosítva annak a 
2050-re kitűzött klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját. E 
közleményében a Bizottság hangsúlyozta, 
hogy minden uniós szakpolitikának és 
minden ágazatnak hozzá kell járulnia a 
klímasemlegességi célkitűzéshez. Átfogó 
hatásvizsgálat alapján és figyelembe véve 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete36 szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül kell 
vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie az 1990-és szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó új, 50–
55%-os 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. Azonban tekintettel a 
beruházásokhoz egyes ágazatokban, 
például a közlekedési infrastruktúrában 
szükséges hosszú idejű amortizáció miatti 
erős elköteleződési hatásokra, a 
Bizottságnak biztosítania kell, hogy a már 
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eltervezett beruházásokat elvégezzék, 
legalábbis addig, amíg a kínálat 
egyensúlyba nem kerül a kereslettel.

_________________ _________________
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 146
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 rendelete36szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 

(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, az 
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Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül 
kell vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie az 1990-és szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 50–55 
%-os új kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit. Abban az esetben, 
ha a Bizottság szükségesnek tartja az 
Unió 2030-as célértékének módosítását, e 
rendelet megfelelő módosítása céljából 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenfelül 
a Bizottságnak 2021. június 30-ig 
értékelnie kell, hogy a célértéket 
végrehajtó uniós jogszabályokat miként 
kellene módosítani annak érdekében, hogy 
1990-hez képest 50–55 %-os 
kibocsátáscsökkentést lehessen elérni.

1990-és szinthez képest számítva 65%-ra 
kell növelni a 2030-ra vonatkozó 
kibocsátáscsökkentési célértéket és 2040-
re vonatkozóan is meg kell határozni egy 
megfelelő, a klímasemlegesség eléréséhez 
szükséges éghajlat-politikai célértéket. 
Ezenfelül a Bizottságnak 2021. június 30-
ig értékelnie kell, hogy a célértéket 
végrehajtó uniós jogszabályokat miként 
kellene módosítani annak érdekében, hogy 
1990-hez képest 65%-os 
kibocsátáscsökkentést lehessen elérni.

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

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

Or. en

Módosítás 147
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 
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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 rendelete36szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül kell 
vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie az 1990-és szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 50–55 
%-os új kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit. Abban az esetben, ha 
a Bizottság szükségesnek tartja az Unió 
2030-as célértékének módosítását, e 
rendelet megfelelő módosítása céljából 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenfelül a 
Bizottságnak 2021. június 30-ig értékelnie 
kell, hogy a célértéket végrehajtó uniós 
jogszabályokat miként kellene módosítani 
annak érdekében, hogy 1990-hez képest 
50–55 %-os kibocsátáscsökkentést 
lehessen elérni.

szándékában áll javaslatot előterjeszteni az 
Unió 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célértékének növelésére, biztosítva annak a 
2050-re kitűzött klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját. E 
közleményében a Bizottság hangsúlyozta, 
hogy minden uniós szakpolitikának és 
minden ágazatnak hozzá kell járulnia a 
klímasemlegességi célkitűzéshez. Átfogó 
hatásvizsgálat alapján és figyelembe véve 
az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete36 szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül kell 
vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie az 1990-és szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 50–
55 %-os új kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit. A Covid19 
világjárvány miatti soha nem látott 
gazdasági visszaesés miatt figyelembe kell 
venni ezt az új helyzetet és ennek 
megfelelően módosítani kell a terveket, 
hogy társadalmunk tovább fejlődhessen és 
megmaradjon versenyképességünk. Ezért 
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.

_________________ _________________
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 

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 
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328., 2018.12.21., 1. o.). 328., 2018.12.21., 1. o.).

Or. en

Módosítás 148
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

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 rendelete36szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül kell 
vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie az 1990-és szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 50–55 
%-os új kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit. Abban az esetben, ha 
a Bizottság szükségesnek tartja az Unió 
2030-as célértékének módosítását, e 
rendelet megfelelő módosítása céljából 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenfelül a 
Bizottságnak 2021. június 30-ig értékelnie 
kell, hogy a célértéket végrehajtó uniós 
jogszabályokat miként kellene módosítani 
annak érdekében, hogy 1990-hez képest 
50–55 %-os kibocsátáscsökkentést 

(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, amely kiterjed a 
Covid19-válság következményeire is, és 
figyelembe véve az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2018/1999 rendelete36 szerint 
a Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül kell 
vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie az 1990-és szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó új, 50–
55%-os 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 
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lehessen elérni. lehessen elérni.

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

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

Or. en

Módosítás 149
Johan Van Overtveldt

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 rendelete36szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül kell 
vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 

(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 
és robosztus hatásvizsgálat alapján, amely 
kiterjed a Covid19-válság társadalmi és 
gazdasági következményeire is, és 
figyelembe véve az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2018/1999 rendelete36 szerint 
a Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
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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.

Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül kell 
vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie a 2030-ig megvalósítandó új 
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 Ebből 
következően a Bizottságnak 2021. június 
30-ig értékelnie kell, hogy miként kell 
módosítani 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

Indokolás

Nem szabad a hatáselemzés eredményének sérelmére már most beilleszteni új célkitűzéseket a 
2030-ig terjedő időszakra vonatkozóan. Ezen kívül, mivel a Covid19 okozta válság hatalmas, 
történelmi léptékű társadalmi-gazdasági kihívásokhoz vezet, fontos, hogy a 2030-ig terjedő 
időszakra vonatkozó célkitűzések tekintetében jelenleg folyamatban lévő bizottsági 
hatásértékelés figyelembe vegye e válság következményeit és hatásait is.

Módosítás 150
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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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 rendelete36szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül kell 
vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie az 1990-és szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 50–55 
%-os új kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit. Abban az esetben, ha 
a Bizottság szükségesnek tartja az Unió 
2030-as célértékének módosítását, e 
rendelet megfelelő módosítása céljából 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenfelül a 
Bizottságnak 2021. június 30-ig értékelnie 
kell, hogy a célértéket végrehajtó uniós 
jogszabályokat miként kellene módosítani 
annak érdekében, hogy 1990-hez képest 
50–55 %-os kibocsátáscsökkentést 
lehessen elérni.

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

_________________ _________________
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 

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 



AM\1206522HU.docx 69/125 PE652.581v01-00

HU

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.).

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 151
Kathleen Van Brempt

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 rendelete36szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül 
kell vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie az 1990-és szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 50–55 
%-os új kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit. Abban az esetben, 
ha a Bizottság szükségesnek tartja az 
Unió 2030-as célértékének módosítását, e 
rendelet megfelelő módosítása céljából 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenfelül a 
Bizottságnak 2021. június 30-ig értékelnie 
kell, hogy a célértéket végrehajtó uniós 

(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 Bizottságnak 2020 szeptemberéig 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, az 
1990-és szinthez képest számítva 55-65%-
ra kell növelnie a 2030-ra vonatkozó 
kibocsátáscsökkentési célértékeket és 
2040-re vonatkozóan is meg kell 
határoznia egy megfelelő, a 
klímasemlegességi cél eléréséhez 
szükséges célértéket. E rendelet megfelelő 
módosítása céljából a Bizottság 
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 
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jogszabályokat miként kellene módosítani 
annak érdekében, hogy 1990-hez képest 
50–55 %-os kibocsátáscsökkentést 
lehessen elérni.

annak érdekében, hogy elérjék ezt a 
szükséges kibocsátáscsökkenést.

_________________ _________________
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 152
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A Bizottság általános értékelést 
készít a jelenlegi rendelet és a kapcsolódó 
felhatalmazáson alapuló rendeletek 
végrehajtásáról. A folyamatban levő 
értékelést az érintettek, az Európai 
Parlament, a tagállamok, a régiók és a 
helyi szervek bevonásával kell elvégezni, 
amelyek már bevitték adataikat a 
Bizottság által készített adatbázisba. 2024 
végére a Bizottságnak módosítania kell a 
jelenlegi rendelet annak frissítése 
érdekében.

Or. en
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Módosítás 153
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Annak érdekében, hogy az Unió és 
a tagállamok továbbra is megfelelő úton 
haladjanak a klímasemlegesség 
célkitűzésének megvalósítása felé, 
valamint hogy minden gazdasági szereplő 
– ideértve a vállalkozásokat, a 
munkavállalókat és a szakszervezeteket, a 
befektetőket és a fogyasztókat – számára 
kiszámíthatóságot és bizalmat 
biztosítsanak, a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia az Unió 2040-re vonatkozó 
éghajlati célértéke megállapításának 
lehetőségeit, és megfelelő jogalkotási 
javaslatokat kell benyújtania az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 154
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Továbbra is a tagállamok felelnek 
a hosszú távú stratégiájukban szereplő 
saját kibocsátáscsökkentési vállalásaikért 
és költséghatékony hozzájárulásukért az 
uniós klímasemlegességi célkitűzéshez.

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy a klímasemlegességi cél uniós szinten van meghatározva, nem 
pedig az egyes tagállamok szintjén. Az uniós szintű klímasemlegesség eléréséhez nem kell, 
hogy minden egyes tagállam klímasemleges legyen 2050-re. Az egyes tagállamok 
hozzájárulásainak mértékét a költséghatékonyság elvének kell vezérelnie.
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Módosítás 155
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A Bizottság értékeli a 
foglalkoztatási igényeket, beleértve az 
oktatási és képzési követelményeket is, a 
gazdaság fejlődését, valamint az átmenet 
tisztességes és igazságos lezajlását.

Or. en

Módosítás 156
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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tagállam intézkedései nincsenek 
összhangban a klímasemlegességi 
célkitűzéssel vagy nem bizonyulnak 
megfelelőnek az alkalmazkodóképesség 
fokozása, a reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia.

Or. en

Módosítás 157
Barbara Thaler

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A Bizottságnak rendszeresen 
értékelnie kell az előrehaladást és a 
meghozott intézkedések hatását annak 
biztosítására, hogy az Unió és a tagállamok 
továbbra is jó úton haladjanak a 
klímasemlegességi célkitűzés elérése felé, 
meghozva a gazdasági visszaesés 
kezeléséhez szükséges intézkedéseket is. A 
Bizottságnak az európai gazdaság 
versenyképességének biztosítása 
érdekében 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 bizonyul 
megfelelőnek az alkalmazkodóképesség 
fokozása 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 és a 
versenyképességi célkitűzéssel vagy nem 
bizonyulnak megfelelőnek a gazdaság 
alkalmazkodóképességének és az 
éghajlatváltozással szembeni 
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szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia. kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia.

Or. en

Módosítás 158
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A Bizottságnak rendszeresen 
értékelnie kell az előrehaladást annak 
biztosítására, hogy az Unió és a tagállamok 
továbbra is jó úton haladjanak a 
klímasemlegességi célkitűzés elérése felé. 
A Bizottságnak a Szerződésekkel 
összhangban meg kell tennie a szükséges 
intézkedéseket, amennyiben a 
klímasemlegességi célkitűzés teljesítése, 
illetve az alkalmazkodás terén a tagállamok 
közösen elért eredményei nem kielégítőek 
vagy az uniós intézkedések nem állnak 
összhangban a klímasemlegességi 
célkitűzéssel, illetve nem bizonyulnak 
megfelelőnek az alkalmazkodóképesség 
fokozása, a reziliencia megerősítése és a 
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. Ki 
kell alakítani egy jogérvényesítési keretet, 
amely eszközt biztosít a Bizottság számára 
ahhoz, hogy előírja a tagállamoknak a 
szükséges alkalmazkodást, és lehetővé 
teszi számára, hogy szankciókat 
alkalmazzon, amennyiben egy tagállam 
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nem teljesíti ezeket az előírásokat.

Or. en

Módosítás 159
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A Bizottságnak rendszeresen 
értékelnie kell az előrehaladást annak 
biztosítására, hogy az Unió és valamennyi 
tagállam továbbra is jó úton haladjon 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. 
Ha egy tagállam a Bizottság ajánlásaira 
reagálva elmulasztja végrehajtani az 
intézkedéseket, a Bizottságnak a 
Szerződésekkel összhangban meg kell 
tennie a szükséges intézkedéseket, és 
ezeket az intézkedéseket nyilvánosságra 
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kell hoznia.

Or. en

Módosítás 160
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 161
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy a klímasemlegességi cél uniós szinten van meghatározva, nem 
pedig az egyes tagállamok szintjén. Az uniós szintű klímasemlegesség eléréséhez nem kell, 
hogy minden egyes tagállam klímasemleges legyen 2050-re. A tagállamok hosszú távú 
stratégiájukban határozzák meg az uniós célhoz való hozzájárulásukat.
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Módosítás 162
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 163
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



AM\1206522HU.docx 79/125 PE652.581v01-00

HU

(18a) Amennyiben egy tagállam, régió 
vagy helyi hatóság a jelenlegi rendelet 
hatályba lépését megelőzően vagy azt 
követően már további lépéseket tett az e 
rendeletben foglalt célok elérésére, a 
Bizottságnak azokat figyelembe kell 
vennie, és adott esetben biztosítania kell 
azok érvényesülését az egész Unióban. Az 
Európai Parlament támogatja a 
Bizottságot e feladat elvégzésében.

Or. en

Módosítás 164
Petar Vitanov

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A klímasemlegesség eléréséhez 
vezető egyértelmű utat intézményesített 
párbeszéd és információcsere keretében 
kell kijelölni, szoros együttműködésben a 
tagállamokkal. Erre az együttműködésre a 
nemzeti kapcsolattartók hálózatán 
keresztül kell sort keríteni, és annak a 
tagállamokon belüli jövőbeli koordináció 
alapjául kell szolgálnia.

Or. en

Módosítás 165
Angel Dzhambazki

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 

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

Or. en

Módosítás 166
Marian-Jean Marinescu

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 és a Párizsi Megállapodás 
14. cikke szerinti legfrissebb teljesítési 
pályát. 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 és globális statisztikák 
és adatok használatára kell törekednie, 
lehetőleg szakértői ellenőrzés mellett. Az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek 
– adott esetben és éves munkaprogramjával 
összhangban – segítenie kell a Bizottság 
munkáját.

Or. en

Módosítás 167
Barbara Thaler

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy átfogó és objektív értékelését a 
független szakértők széles körétől 
származó, a legfrissebb tudományos, 
technikai és társadalmi-gazdasági 
eredményeket figyelembe vevő releváns 
információkra alapozza, ideértve a 
tagállamok által benyújtott információkat 
és beszámolókat, az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség jelentéseit, 
valamint a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos bizonyítékokat, köztük az 
IPCC jelentéseit. Figyelembe véve, hogy a 

(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. Figyelembe véve, hogy a 
Bizottság elkötelezte magát annak feltárása 
mellett, hogy az európai zöld 
megállapodással összefüggésben az uniós 
taxonómiát miként használhatja fel a 



PE652.581v01-00 82/125 AM\1206522HU.docx

HU

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.

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.

Or. en

Módosítás 168
Sara Cerdas

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 tudományos eredményekre alapozza, 
ideértve a tagállamok által benyújtott 
információkat és beszámolókat, az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség jelentéseit, 
valamint a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos bizonyítékokat, köztük az 
IPCC jelentéseit. Figyelembe véve, hogy a 
Bizottság elkötelezte magát annak feltárása 
mellett, hogy az európai zöld 
megállapodással összefüggésben az uniós 
taxonómiát miként használhatja fel a 
közszektor, az említett információknak az 
(EU) 2020/... rendelettel [a taxonómiai 
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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.

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. Ezen értékelés eredményét 
ismertetni kell az Európai Parlamentben 
és széles körben terjeszteni kell azokat, 
hogy a teljes civil társadalomhoz 
eljussanak.

Or. en

Módosítás 169
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 170
Carles Puigdemont i Casamajó
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Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(20) A polgárok és a közösségek 
jelentős szerepet játszanak a 
klímasemlegesség irányába történő 
elmozdulás motorjaként, ezért elő kell 
segíteni a nyilvánosság és a társadalom 
éghajlat-politikai fellépésekbe való 
intenzív bevonását. A Bizottságnak ebből 
adódóan a társadalom minden részével 
együtt kell működnie a klímasemleges és 
az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens társadalom érdekében való aktív 
szerepvállalásuk és a társadalmi fellépés 
előmozdítása céljából, többek között az 
európai éghajlati paktum elindítása révén. 
A Bizottságnak biztosítania kell, hogy a 
társadalom minden tagja, valamint a 
tagállamok, a régiók, a helyi hatóságok, 
az Európai Parlament és az érintett civil 
társadalmi szervezetek tudjanak 
visszajelzést adni, és hogy azokat adott 
esetben figyelembe vegyék.

Or. en

Módosítás 171
Sara Cerdas

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A polgárok és a közösségek 
jelentős szerepet játszanak a 
klímasemlegesség irányába történő 
elmozdulás motorjaként, ezért elő kell 
segíteni a nyilvánosság és a társadalom 
éghajlat-politikai fellépésekbe való 
intenzív bevonását. A Bizottságnak ebből 
adódóan a társadalom minden részével 
együtt kell működnie a klímasemleges és 
az éghajlatváltozás hatásaival szemben 

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

reziliens társadalom érdekében való aktív 
szerepvállalásuk és a társadalmi fellépés 
előmozdítása céljából, többek között az 
európai éghajlati paktum elindítása révén. 
Az Európai Bizottság és a tagállamok a 
polgárokat és az intézményeket célzó 
tájékoztatási kampányokat dolgoznak ki.

Or. en

Módosítás 172
Barbara Thaler

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(20) A polgárok és a közösségek 
jelentős szerepet játszanak a 
klímasemlegesség irányába történő 
elmozdulás motorjaként az Unió határain 
belül, a Bizottságnak ebből adódóan a 
világ minden részével együtt kell 
működnie az Európában elért hatások 
multiplikálása érdekében. 

Or. en

Módosítás 173
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A polgárok és a közösségek 
jelentős szerepet játszanak a 
klímasemlegesség irányába történő 

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

elmozdulás motorjaként, ezért elő kell 
segíteni a nyilvánosság és a társadalom 
éghajlat-politikai fellépésekbe való 
intenzív bevonását. A Bizottságnak ebből 
adódóan a társadalom minden részével, 
beleértve a polgárokat, az érdekelt feleket, 
a kisebb szervezeteket, a szakszervezeteket 
és a munkavállalói szervezeteket is, együtt 
kell működnie a klímasemleges és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens társadalom érdekében való aktív 
szerepvállalásuk és a társadalmi fellépés 
előmozdítása céljából, többek között az 
európai éghajlati paktum elindítása révén.

Or. en

Módosítás 174
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 175
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly



AM\1206522HU.docx 87/125 PE652.581v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Amennyiben a közintézmények 
nem képesek elegendő mértékben 
csökkenteni az üvegházhatású gázok 
kibocsátását, a polgári engedetlenséget 
szükségesnek és példaértékűnek kell 
tekinteni.

Or. en

Módosítás 176
Andor Deli

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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intézményközi 
megállapodásnak37megfelelően 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.
_________________
37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Módosítás 177
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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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 
megállapodásnak37megfelelően 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.
_________________
37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Indokolás

Az uniós kibocsátáscsökkentési célkitűzések az éghajlatváltozás elleni küzdelemre vonatkozó 
uniós politika alapvető elemeit képezik. Ezért a nulla nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
2050-ig történő megvalósításához vezető ütemterv meghatározásába az uniós jogalkotókat 
maradéktalanul be kell vonni, és azt együttdöntési eljárás alá kell vonni.

Módosítás 178
Barbara Thaler

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) A zöld megállapodásból eredő 
változások mértéke miatt rendkívül fontos 
a konszenzuskeresés és a kiszámíthatóság, 
a bizalom és a demokratikus 
elszámoltathatóság biztosítása. Ezért az 
éghajlathoz kapcsolódó intézkedéseket 
rendes jogalkotási eljárás keretében kell 
elfogadni.
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célkitűzéssel való összhangja 
értékelésének elősegítése érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a 2050-re Unió-
szerte megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pálya meghatározása végett. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi 
megállapodásnak37megfelelően 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.

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

Or. en

Módosítás 179
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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 kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 
fokozatos átállás és a lépésről lépésre 
megvalósuló kibocsátáscsökkentés, 
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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 
megállapodásnak37megfelelően 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.

valamint az intézkedések és az elért 
eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja értékelésének 
elősegítése érdekében a Bizottságnak a 
2050-re az Unióban megvalósítandó nulla 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
elérését szolgáló teljesítési pálya 
meghatározása során megfelelő jogi 
aktusokat kell benyújtania az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

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

Or. en

Módosítás 180
Johan Van Overtveldt

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 

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
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megteremtése, a klímasemlegességre való 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 
lépésről lépésre megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja értékelésének 
elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a 2050-re Unió-szerte 
megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pálya meghatározása végett. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi 
megállapodásnak37megfelelően 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.

megteremtése, a klímasemlegességre való 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 
lépésről lépésre megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja értékelésének 
elősegítése érdekében a Bizottságnak 
értékelnie az uniós szinten 2050-re 
megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pálya lehetséges opcióit. Ennek 
megfelelően a Bizottság adott estben 
jogalkotási javaslatokat nyújthat be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

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

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata elfogadhatatlan, és mellőzi a két jogalkotót. A Jogi Szolgálat informális 
dokumentuma egyértelműen megfogalmazza az érveket azzal szemben, hogy a 2050-ig 
megvalósítandó ütemtervet a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal határozhassa 
meg.

Módosítás 181
Angel Dzhambazki



AM\1206522HU.docx 93/125 PE652.581v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 
lépésről lépésre megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja 
értékelésének elősegítése érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a 2050-re Unió-
szerte megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pálya meghatározása végett. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi 
megállapodásnak37megfelelően 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.

(21) Különösen fontos, hogy a Bizottság 
az előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor37. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

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

Or. en
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Módosítás 182
José Ramón Bauzá Díaz
on behalf of the Renew Group
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 
lépésről lépésre megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja értékelésének 
elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a 2050-re Unió-szerte 
megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pálya meghatározása végett. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi 
megállapodásnak37megfelelően 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.

(21) A klímasemlegességre való átállás 
visszafordíthatatlanságának, 
ténylegességének és a lépésről lépésre 
megvalósuló kibocsátáscsökkentés 
elérésének biztosítása, valamint az 
intézkedések és az elért eredmények 
klímasemlegességi célkitűzéssel való 
összhangja értékelésének elősegítése 
érdekében kulcsfontosságú a 
kiszámíthatóság, a stabilitás és a bizalom 
biztosítása minden gazdasági szereplő, így 
a vállalkozások, a munkavállalók, a 
befektetők és a fogyasztók számára is. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során, többek között 
szakértői szinten, megfelelő 
konzultációkat folytasson, és a 
konzultációkra a szabályozás javításáról 
szóló, 2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban37 szereplő elvekkel 
összhangban kerüljön sor.

_________________ _________________
37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 37 HL L 123, 2016.5.12., 1. o.
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Módosítás 183
Andrey Novakov

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 
lépésről lépésre megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja értékelésének 
elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a 2050-re Unió-szerte 
megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pálya meghatározása végett. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi 
megállapodásnak37megfelelően 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.

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági ágazat és gazdasági 
szereplő – köztük a vállalkozások, a 
munkavállalók, a beruházók és a 
fogyasztók – számára való megteremtése, a 
klímasemlegességre való átállás 
visszafordíthatatlanságának és a lépésről 
lépésre megvalósuló kibocsátáscsökkentés 
elérésének biztosítása, valamint az 
intézkedések és az elért eredmények 
klímasemlegességi célkitűzéssel való 
összhangja értékelésének elősegítése 
érdekében a Bizottságnak átfogó ágazati 
hatásvizsgálatot kell lefolytatnia. 
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.
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_________________
37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Módosítás 184
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 
lépésről lépésre megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja értékelésének 
elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a 2050-re Unió-szerte 
megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pálya meghatározása végett. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi 
megállapodásnak37megfelelően 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 

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 
lépésről lépésre megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja értékelésének 
elősegítése érdekében a Bizottságnak 
értékelnie kell az elért haladást és az 
Unióban 2050-re megvalósítandó nulla 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást 
szolgáló teljesítési pálya 
meghatározásához jogalkotási 
javaslatokat kell kidolgoznia. 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 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

csoportjainak ülésein.

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

Or. en

Módosítás 185
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(23) Az éghajlatváltozás jellegéből 
adódóan határokon átnyúló kihívás, így 
globális szinten összehangolt fellépésre 
van szükség az éghajlat-politikák hatékony 
kiegészítéséhez és megerősítéséhez. Ezért 
az Unió számára hátrányos lesz, ha a 
szénkibocsátás csökkentésével feláldozza 
versenyképességét a világban, 
amennyiben más nagyobb globális 
szereplők megtagadják az ilyen politika 
nyomon követését.

Or. en

Módosítás 186
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(23a) A 2018/1139 rendelet 87. cikkével 
összhangban az Európai Unió 
Repülésbiztonsági Ügynökségét (EASA) 
megbízták az európai légi közlekedési 
környezetvédelmi jelentés (EAER) 
háromévenkénti közzétételével, amely 
objektív beszámolót nyújt a polgári 
repülés környezetvédelmi helyzetéről az 
Unióban. Az EAER-t olyan eszközként 
kell használni, amely az idő 
múlásával nyomon követi az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának a 
légiközlekedési ágazaton belüli fokozatos 
csökkenését. Emellett az EAER-nek 
tartalmaznia kell ajánlásokat is arra 
vonatkozóan, hogy miként javítható a 
környezetvédelem szintje a polgári légi 
közlekedés területén. Ezekben az EASA-
ajánlásokban meg kell határozni az 
európai légiközlekedési ágazat 
jelenlegi/jövőbeli környezeti teljesítménye 
és a klímasemlegesség célkitűzései közötti 
eltérés kiküszöbölésének lehetőségeit. Az 
EAER-nek nyomon kell követnie a 
végrehajtott intézkedések hatékonyságát, 
és erről be kell számolnia.

Or. en

Módosítás 187
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A közlekedési ágazat létfontosságú 
az Unió gazdasági tevékenységei 
szempontjából. Az Európa 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedét okozó közlekedés egyúttal a 
városi légszennyezés fő oka is. A 
közlekedési erőforrások hatékony 
felhasználásának biztosítása, a 
működtetést meghatározó realitások 
figyelembevétele, valamint az üresen 
közlekedő járművek számának 
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csökkentése érdekében – ami fontos 
szerepet játszik a Párizsi Megállapodás 
CO2-kibocsátás csökkentésével 
kapcsolatos célkitűzéseinek elérésében – a 
nemzetközi szállítás operatív szükségletei 
kivételével nem szabad a járműveknek 
üresen közlekedniük.

Or. en

Módosítás 188
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A közlekedési ágazat kibocsátásai 
1990 óta folyamatosan növekedtek, ami 
azt jelzi, hogy kudarcot vallottak a 
kizárólag új technológiákon alapuló, az 
áru- és személyszállítás folyamatos 
növekedését figyelmen kívül hagyó 
intézkedések. A kibocsátáscsökkentés 
érdekében a közlekedés általános 
csökkentését különösen a hozzáadottérték-
láncok szabadkereskedelmi 
megállapodásokon keresztüli 
kihelyezésének és a termelés 
áthelyezésének megszüntetésével, a 
tömegturizmus korlátozásával, valamint a 
helyi és fenntartható turizmus 
fejlesztésével kell megvalósítani.

Or. en

Módosítás 189
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A Bizottságnak a lehető 
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leghamarabb, de legkésőbb 2021 tavaszáig 
be kell mutatnia egy olyan, a vasúti 
személyszállítás – köztük az éjszakai 
vonatok – fejlesztésének támogatására 
szolgáló keretet, amely kényelmes és 
hiteles alternatívát kínál a rövid távú 
repülőjáratok helyett. Ez magában 
foglalná az adózás és a környezeti 
externáliák kérdéseit, az európai alapokon 
keresztül megújított vasúti készletekbe 
történő beruházásokat, valamint a vasúti 
utazás élvezetessé és megfizethetővé tétele 
érdekében az üzemeltetők közötti 
együttműködést olyan témákban, mint a 
menetrendek és a foglalások.

Or. en

Módosítás 190
Barbara Thaler

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az Unió arra irányuló 
erőfeszítéseivel összhangban, hogy a 
leghatékonyabb CO2-kibocsátású 
közlekedési mód vezető szerepbe helyezése 
érdekében a közútról a vasútra álljon át a 
szállítás – a vasút 2021-es európai évének 
közeledtét szem előtt tartva –, 
különös hangsúlyt kell fektetni a 
jogalkotásban egy valóban egységes 
európai vasúti térség létrehozására az 
adminisztratív terhek és a protekcionista 
nemzeti jogszabályok 2024-ig történő 
megszüntetésével.

Or. en

Módosítás 191
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Rendeletre irányuló javaslat
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23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az európai zöld megállapodásban 
foglalt kibocsátásmentes mobilitás felé 
vezető egyenes út biztosítása érdekében a 
Bizottságnak jelentősen csökkentenie kell 
a légiközlekedési ágazat számára az EU 
kibocsátáskereskedelmi 
rendszerében ingyenesen kiosztott 
kibocsátási egységeket, valamint fontolóra 
kell vennie, hogy bármely globális szintű 
intézkedés vagy cselekvés hiánya nem 
akadályozhatja az EU-t abban, hogy saját 
maga ambiciózusabb intézkedéseket 
hozhasson;

Or. en

Módosítás 192
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A repülőgépek, a tengerjáró hajók 
és a fosszilis tüzelőanyaggal működő 
járművek által kibocsátott üvegházhatású 
gázok különösen magas mennyisége miatt 
az ilyen szállítási módok hirdetéseinek 
20%-át lefedő figyelmeztető üzenetet kell 
beépíteni a reklámokba, tekintettel arra, 
hogy a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv 
tiltja a megtévesztő és agresszív 
hirdetéseket.

Or. en

Módosítás 193
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi
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Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A TEN-T infrastruktúrák 
stratégiai szerepet játszanak a 
klímasemlegesség elérésében az Unión 
belül. Ezért a törzshálózat 2030-ig történő 
befejezése rendkívül fontos annak 
érdekében, hogy át lehessen állni 
fenntarthatóbb közlekedési módokra.

Or. en

Módosítás 194
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) A 2018/1139 rendelet 87. cikkének 
megfelelően az Európai Unió 
Repülésbiztonsági Ügynökségének 
(EASA) törekednie kell a polgári repülési 
termékek által az éghajlatra, a 
környezetre és az emberi egészségre 
gyakorolt jelentős káros hatások 
megelőzésére. Az Európai Parlament 
kezdeményezésére az EU kísérleti 
projektet indított – amelynek 
végrehajtását az EASA-ra bízta – egy 
olyan környezetvédelmi címkére irányuló 
program kidolgozására, amely könnyen 
elérhető, megbízható és független 
információkat nyújt a repülés éghajlati 
teljesítményéről az utasok, a lakosság és a 
többi szereplő számára, a magán- és 
állami befektetőket is beleértve. E 
program célja a légi közlekedés éghajlati 
hatásainak enyhítése azáltal, hogy 
lehetővé teszi az EU polgárainak, hogy 
megbízható információk alapján 
fenntarthatóbb és éghajlatbarát 
döntéseket hozzanak. A programnak az 
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éghajlat-politikát kell kiegészítenie, és az 
államilag finanszírozott projektekben való 
részvétel feltétele lehet. 

Or. en

Módosítás 195
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) Nemzetközi szinten a tengeri 
szállításból származó CO2-kibocsátás 
várhatóan 50 és 250% közötti mértékben 
növekszik majd a 2050-ig tartó 
időszakban. A tengeri szállítás CO2-
kibocsátása szintén gyorsan növekszik az 
Unióban, mértéke 1990 és 2008 között 
48% volt. A tengeri szállításból származó 
kibocsátások kezelésére irányuló fellépés 
hiányában az ilyen kibocsátások 2050-re 
várhatóan 86%-kal haladják meg az 1990-
es szintet, ami veszélyeztetheti más 
ágazatok éghajlati erőfeszítéseit, az Unió 
azon célkitűzését, hogy legkésőbb 2050-ig 
nettó nulla üvegházhatásúgáz-kibocsátású 
gazdasággá váljon, valamint a Párizsi 
Megállapodás célját is. Jelenleg a tengeri 
szállítás az egyetlen olyan ágazat, amelyre 
nem vonatkozik kifejezetten uniós 
kibocsátáscsökkentési célkitűzés, illetve 
amelyre nem vonatkoznak kifejezetten a 
kibocsátás csökkentésére irányuló konkrét 
intézkedések.

Or. en

Módosítás 196
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

(23b) A Bizottságnak a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2021 tavaszáig 
átfogó jogszabálycsomagot kell 
benyújtania a légi közlekedésből származó 
kibocsátások csökkentésére, figyelembe 
véve a kibocsátásoknak az 
éghajlatváltozásra gyakorolt általános 
hatását, különösen az éghajlatváltozásra 
gyakorolt hatása sugárzásos hatást, amely 
megduplázhatja az éghajlatváltozásra 
gyakorolt hatást. A Bizottságnak egy 
hipotetikus technológiai áttörés helyett a 
légi közlekedés általános csökkentésére 
kell összpontosítania, és el kell terjesztenie 
egy tervet a káros „bioüzemanyagok” 
fokozatos megszüntetésére.

Or. en

Módosítás 197
Barbara Thaler

Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) Mivel a közlekedés európai 
jólétünk és a CO2-kibocsátás jelentős 
részéért egyaránt felelős, az Európai 
Bizottságnak – különösen a kiosztott 
pénzügyi források vonatkozásában és 
szükség esetén célzott jogszabályokon 
keresztül – drámaian meg kell erősítenie 
erőfeszítéseit a TEN-T törzshálózat 
kiépítésének 2030-ig, a kiegészítő 
hálózaténak pedig 2040-ig 
történő biztosítása érdekében. 

Or. en

Módosítás 198
Angel Dzhambazki
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Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) Az egymást követő szakaszokban 
(vagy az éghajlat-politikai célkitűzésekhez 
kapcsolódóan) benyújtott valamennyi új 
bizottsági javaslatot a szükséges 
helyreállítási tesztnek kell alávetni, 
minden tagállamban, minden szinten 
figyelembe véve a gazdasági 
szempontokat. Az éghajlati célkitűzéseket 
ennek megfelelően felül kell vizsgálni, 
különösen a Covid19-járvány okozta 
gazdasági válság után.

Or. en

Indokolás

Komolyan kell vennünk, amikor azt mondjuk, hogy "senkit sem hagyhatunk hátra".

Módosítás 199
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
23 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23c) A Bizottságnak a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2021 tavaszáig 
meg kell kezdenie az Európai Unió 
égboltján közlekedő összes rövid távú és 
különjárat ökológiai fenntarthatóságának 
értékelését, figyelembe véve az alternatív 
szállítási módok, különösen a vasút 
elérhetőségét és lehetséges fejlődését. Ezt 
az értékelést a későbbiekben egy, az ilyen 
járatok korlátozására irányuló jogalkotási 
javaslat alapjaként kell felhasználni, 
amennyiben vannak egyéb, életképes 
alternatívák.

Or. en
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Módosítás 200
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Rendeletre irányuló javaslat
23 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23c) Sürgősen fokozottabb fellépésre 
van szükség a tengeri kibocsátások 
kezelése és a tengeri szállítási ágazatnak 
az EU kibocsátáskereskedelmi 
rendszerébe (EU ETS) történő beépítése 
érdekében, olyan egyéb intézkedések – 
például a kikötők környezetbarátabbá 
tétele – elfogadása mellett, amelyek 
biztosítják a tengeri szállítási ágazat 
hozzájárulását a 2050-re az egész 
gazdaságban elérendő uniós 
klímasemlegességi célkitűzés, valamint a 
2030-ra és 2040-re kitűzött célok 
megvalósításához szükséges 
erőfeszítésekhez. 

Or. en

Módosítás 201
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
23 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23d) Az Uniónak folytatnia kell a 
körforgásos gazdaság megerősítésére 
irányuló erőfeszítéseit, és a továbbiakban 
is támogatnia kell azokat a megújuló 
alternatívákat, amelyek helyettesíthetik a 
fosszilis tüzelőanyagokra alapuló 
termékeket és anyagokat. E tekintetben az 
Uniónak ösztönöznie kell a fenntartható 
alternatív üzemanyagok alkalmazását, 
különösen azokban az ágazatokban – 
például a légi és tengeri közlekedési 
ágazatban –, ahol nagyobb a kibocsátás 
csökkentésének lehetősége. Az 
üzemanyagszabványoknak hozzá kell 
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járulniuk az átmenethez, amelyet nem 
lehet kizárólag piaci alapú rendszerrel 
irányítani.

Or. en

Módosítás 202
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
23 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23d) A Bizottságnak a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2021 tavaszáig 
átfogó jogszabálycsomagot kell 
benyújtania a tengeri szállítás 
kibocsátásának csökkentésére, amely a 
tengeri szállítás általános csökkentésére, s 
nem pedig egy hipotetikus technológiai 
áttörésre összpontosít, továbbá be kell 
nyújtania egy tervet a káros 
„bioüzemanyagok” fokozatos kivezetésére.

Or. en

Módosítás 203
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Rendeletre irányuló javaslat
23 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23e) Az európai zöld 
megállapodásban kitűzött, 2050-ig 
elérendő klímasemlegesség érdekében a 
Bizottságnak meg kell erősítenie a 
személygépkocsik, kisteherautók és 
teherautók CO2-kibocsátási 
teljesítményére vonatkozó külön 
jogszabályokat, konkrét intézkedéseket 
kell kidolgoznia a közúti szállítás 
villamosításának előkészítésére, valamint 
kezdeményeznie kell a fenntartható 
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alternatív üzemanyagok előállításának és 
alkalmazásának felgyorsítását.

Or. en

Módosítás 204
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
23 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23f) Fontolóra kell venni továbbá a 
kibocsátásmentes mobilitást szolgáló 
megfelelő infrastruktúra – többek között 
az intermodális platformok – fejlesztésére 
irányuló elegendő beruházás biztosítását, 
valamint az EU-ban az intelligens, 
fenntartható és biztonságos mobilitásra 
való átállás támogatásában az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
(CEF) szerepének megerősítését;

Or. en

Módosítás 205
Alessandra Moretti, Johan Danielsson, Vera Tax

Rendeletre irányuló javaslat
23 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23g) A közepes, illetve nagy távolsági 
utazások esetén a vasúti személyszállítás 
vonzóbbá tétele, valamint a vasutak és a 
belvízi utak teherfuvarozási célú 
kapacitásának javítása érdekében az 
uniós jogalkotási fellépés középpontjába 
kell helyezni az európai vasúthálózat 
összekapcsoltságát, különösen a 
nemzetközi összeköttetéseket.

Or. en
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Módosítás 206
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
23 h preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23h) A TEN-T infrastruktúrák 
stratégiai szerepet játszanak a 
klímasemlegességi célok eléréséhez való 
hozzájárulásban. A közútról a vasúti 
közlekedésre való további átállás 
előmozdítása érdekében is – különös 
tekintettel az áruk kereskedelmi 
szállítására és kereskedelmi célokra – 
rendkívül fontos hogy ezeket a folyosókat 
a lehető leghamarabb befejezzék.

Or. en

Módosítás 207
Angel Dzhambazki

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 az Unióban.

Or. en

Módosítás 208
José Ramón Bauzá Díaz
a Renew képviselőcsoport nevében
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
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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 
visszafordíthatatlan, realisztikus és 
fokozatos csökkentésére és a természetes 
vagy egyéb nyelőnkénti eltávolítás Unió-
szerte történő elősegítésére.

Or. en

Módosítás 209
Johan Van Overtveldt

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 
visszafordíthatatlan és fokozatos 
csökkentésére és a természetes vagy egyéb 
nyelőnkénti eltávolítás uniós szintű 
elősegítésére.

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy a klímasemlegességi cél uniós szinten, s nem pedig az egyes 
tagállamok szintjén van meghatározva. Az uniós szintű klímasemlegesség eléréséhez nem kell, 
hogy minden egyes tagállam klímasemleges legyen 2050-re. A tagállamok hosszú távú 
stratégiájukban határozzák meg az uniós célhoz való hozzájárulásukat.

Módosítás 210
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet keretet hoz létre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

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

visszafordíthatatlan és gyors csökkentésére 
és a természetes nyelőnkénti eltávolítás 
Unió-szerte történő elősegítésére.

Or. en

Módosítás 211
Barbara Thaler

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 212
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 213
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E rendelet a Párizsi Megállapodás 2. 
cikkében meghatározott hosszú távú – a 
globális átlagos hőmérséklet-
növekedésnek az iparosodás előtti szinthez 
képest jóval 2°C alá történő korlátozására 
és az iparosodás előtti szinthez képest 
a hőmérséklet-emelkedés legfeljebb 1,5°C-
ra történő korlátozását célzó erőfeszítések 
folytatására irányuló – hőmérsékleti cél 
elérése érdekében rögzíti az Unióban 2040-
re kötelezően megvalósítandó 
klímasemlegességi célkitűzést, és a Párizsi 
Megállapodás 7. cikkében meghatározott 
globális alkalmazkodási cél elérése 
érdekében megteremti az eredmények 
elérésére szolgáló keretet.

Or. en

Módosítás 214
Elena Kountoura

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E rendelet a Párizsi Megállapodás 2. 
cikkében meghatározott, az iparosodás 
előtti szinthez viszonyított globális 
felmelegedés 1,5 °C fok alatti 
korlátozására irányuló hosszú távú cél 
elérése érdekében rögzíti az Unióban 2040-
re kötelezően megvalósítandó 
klímasemlegességi célkitűzést, és a Párizsi 
Megállapodás 7. cikkében meghatározott 
globális alkalmazkodási cél elérése 
érdekében megteremti az eredmények 
elérésére szolgáló keretet.
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Or. en

Módosítás 215
José Ramón Bauzá Díaz
a Renew képviselőcsoport nevében
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 216
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy a klímasemlegességi cél uniós szinten, s nem pedig az egyes 
tagállamok szintjén van meghatározva. Az uniós szintű klímasemlegesség eléréséhez nem kell, 
hogy minden egyes tagállam klímasemleges legyen 2050-re. A tagállamok hosszú távú 
stratégiájukban határozzák meg az uniós célhoz való hozzájárulásukat.

Módosítás 217
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 218
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 219
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

2. 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.

2. Klímasemlegességi célkitűzések 

Or. en

Módosítás 220
Angel Dzhambazki

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.

törölve

Or. en

Módosítás 221
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az uniós jogban szabályozott 
üvegházhatást okozó gázok Unión belüli 
kibocsátását – a nemzetközi légi és tengeri 
közlekedésből származó kibocsátásokat és 
a beágyazott kibocsátásokat is beleértve – 
és elnyelését legkésőbb 2040-ig 
egyensúlyba kell hozni, melynek 
következtében a kibocsátások az említett 
időpontra elérik a nulla nettó szintet; ez az 
intézkedés minden tagállamra vonatkozik.
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Or. en

Módosítás 222
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 223
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 224
José Ramón Bauzá Díaz
a Renew képviselőcsoport nevében
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Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 és nemzeti 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.

Or. en

Módosítás 225
Elena Kountoura

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 EU minden gazdasági 
ágazatában 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.

Or. en

Módosítás 226
Barbara Thaler

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-

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

egyensúlyba kell hozni, melynek 
következtében a kibocsátások az említett 
időpontra elérik a nulla nettó szintet.

Or. en

Módosítás 227
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 228
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 229
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



AM\1206522HU.docx 119/125 PE652.581v01-00

HU

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

(2) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok – a tagállamok, gazdasági 
ágazatok és polgárok közötti méltányosság 
és szolidaritás előmozdításának fontosságát 
szem előtt tartva, valamint a méltányos 
átállást biztosítva és senkit sem 
hátrahagyva – uniós, nemzeti, regionális 
és ágazati szinten megteszik azokat a 
szükséges intézkedéseket, amelyeknek 
köszönhetően közösen teljesíthető az (1) 
bekezdésben meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés.

Or. en

Módosítás 230
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok – a tagállamok közötti 
méltányosság és szolidaritás 
előmozdításának fontosságát, a 
költséghatékonyság elvét és a tagállamok 
CO2-tárolási potenciálját szem előtt tartva 
– uniós, illetve nemzeti szinten megteszik 
azokat a szükséges intézkedéseket, 
amelyeknek köszönhetően közösen 
teljesíthető az (1) bekezdésben 
meghatározott uniós szintű 
klímasemlegességi célkitűzés.

Or. en

Indokolás

Továbbra is a tagállamok felelnek a hosszú távú stratégiáikban megfogalmazott 
kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalásaikért. E tekintetben fontos figyelembe venni a 
költséghatékonyság elvét és a CO2-tárolási potenciált.

Módosítás 231
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok – a tagállamok, gazdasági 
szereplők és polgárok közötti 
méltányosság és szolidaritás 
előmozdításának fontosságát szem előtt 
tartva, valamint a méltányos átállást 
biztosítva és senkit sem hátrahagyva – 
uniós és nemzeti szinten megteszik azokat 
a szükséges intézkedéseket, amelyeknek 
köszönhetően közösen teljesíthető az (1) 
bekezdésben meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés.

Or. en

Módosítás 232
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok – a tagállamok közötti 
méltányosság és szolidaritás, a társadalmi 
kohézió, valamint a veszélyeztetett 
polgárok védelme előmozdításának 
fontosságát szem előtt tartva – uniós, 
illetve nemzeti szinten megteszik azokat a 
szükséges intézkedéseket, amelyeknek 
köszönhetően közösen és tagállamonként 
is teljesíthetőek az (1) bekezdésben 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzések.

Or. en

Módosítás 233
Andrey Novakov
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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) Megállapodás esetén az érintett 
uniós intézmények és a tagállamok – a 
társadalmi, gazdasági és ágazati 
összefüggések, valamint a tagállamok 
közötti méltányosság és szolidaritás 
előmozdításának fontosságának 
figyelembevétele után – uniós, illetve 
nemzeti szinten megteszik azokat a 
szükséges intézkedéseket, amelyeknek 
köszönhetően közösen teljesíthető az (1) 
bekezdésben meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés.

Or. en

Módosítás 234
José Ramón Bauzá Díaz
a Renew képviselőcsoport nevében
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 235
Angel Dzhambazki

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) Javasolt, hogy a tagállamok – a 
tagállamok közötti méltányosság és 
szolidaritás előmozdításának fontosságát 
szem előtt tartva és a Covid19-válságot 
követő gazdasági fellendülésük szintjével 
összhangban – nemzeti szinten megtegyék 
azokat a szükséges intézkedéseket, 
amelyeknek köszönhetően közösen 
teljesíthető az (1) bekezdésben 
meghatározott éghajlati célkitűzés.

Or. en

Módosítás 236
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 237
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat



AM\1206522HU.docx 123/125 PE652.581v01-00

HU

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 238
Sara Cerdas

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 239
Johan Van Overtveldt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2a) Saját kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalásaikért továbbra is a 
tagállamok viselik a felelősséget. A 
tagállamok hosszú távú stratégiájukban 
határozzák meg, hogy miként járulnak 
hozzá az uniós szintű klímasemlegességi 
célkitűzés megvalósításához;

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy a klímasemlegességi cél uniós szinten, s nem pedig az egyes 
tagállamok szintjén van meghatározva. Az uniós szintű klímasemlegesség eléréséhez nem kell, 
hogy minden egyes tagállam klímasemleges legyen 2050-re. A tagállamok hosszú távú 
stratégiájukban határozzák meg az uniós célhoz való hozzájárulásukat.

Módosítás 240
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság adatbázist hoz létre a 
tagállamok, régiók vagy helyi szervezetek 
által a szóban forgó rendelet 
hatálybalépése előtt vagy azt követően 
létrehozott jogszabályokkal, 
szakpolitikákkal és bevett gyakorlatokkal 
kapcsolatos releváns információk 
számára.

Or. en

Módosítás 241
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 

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

Or. en


