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Módosítás 242
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
felülvizsgálja az Unió 2030-ra vonatkozó, 
az (EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének 
(11) bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét és a Covid19 járvány hatásait, 
továbbá áttekinti az 1990-es szinthez 
képest számított, 2030-ig megvalósítandó 
50–55 %-os új célérték teljesítésének 
opcióit. A felülvizsgálatnak megbízható 
hatásértékelésen kell alapulnia, 
figyelembe véve a Covid19 okozta válság 
társadalmi és gazdasági hatásait, valamint 
a jövőbeli intézkedések lehetséges 
társadalmi hatásait is. Ha megállapítása 
értelmében a szóban forgó célérték 
módosításra szorul, a Bizottság adott 
esetben javaslatokat terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé. A Bizottság 
ezzel párhuzamosan erőfeszítéseket tesz 
módszertan kidolgozására 
bizonyos járművek teljes életciklusra 
vonatkozó kibocsátása tekintetében, 
különösen közúti gépjárművek, 
repülőgépek és hajók esetében.

Or. en

Indokolás

A 2030-ra vonatkozó célkitűzések felülvizsgálatát csak a meglévő éghajlatváltozási 
célkitűzések elfogadását követő két évvel irányozták elő. Az egyértelmű jogi keret biztosítása 
és az ambíció új szintjének alátámasztása érdekében, valamint figyelembe véve a jogalkotás 
minőségének javítására vonatkozó elvet, a célkitűzések felülvizsgálatát megbízható 
hatásértékelésre kell alapozni.

Módosítás 243
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Rovana Plumb, Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
2020 szeptemberéig felülvizsgálja az Unió 
2030-ra vonatkozó, az (EU) 2018/1999 
rendelet 2. cikkének (11) bekezdése 
szerinti éghajlat-politikai célértékét, 
továbbá alapos hatásértékelés alapján a 
lehető legnagyobb számú, gazdasági és 
főként szociális szempontból is 
megvalósítható, költséghatékony 
választási lehetőséget tár fel az 1990-es 
szinthez képest számított, 2030-ig 
megvalósítandó 50–55 %-os új célérték 
teljesítése tekintetében. A Bizottságnak 
emellett a tagállamok szintjére lebontott 
költség-haszon értékelést is el kell 
végeznie. Ha megállapítása értelmében a 
szóban forgó célérték módosításra szorul, a 
Bizottság adott esetben javaslatokat terjeszt 
az Európai Parlament és a Tanács elé.

Or. en

Módosítás 244
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a gazdasági, társadalmi, éghajlatváltozási 
és politikai hatásokat is figyelembe vevő 
átfogó tanulmányon kell alapulnia. Ha a 
Bizottság a 2030-ig terjedő időszakra új 
éghajlatváltozási célkitűzésre vonatkozó 
javaslatot lát szükségesnek, akkor 
javaslatokat tesz az (EU) 2018/1999, illetve 
az (EU) 2018/842 rendeletek 
módosítására.

Or. en

Módosítás 245
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés 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 a tagállamok 
megítélése szerint az eredeti célkitűzés 
túlságosan megszorító jellegű, akkor a 
Bizottság módosítja az adott egyedi 
célkitűzést, és az általa megfelelőnek 
tartott javaslatot az Európai Parlament és a 
Tanács elé terjeszti.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak lehetőséget kell adni annak kifogásolására, ha a Bizottság a megítélésük 
szerint túlságosan megszorító jellegű célkitűzéseket határoz meg, és ezáltal veszélybe sodorja 
a szóban forgó célkitűzések által érintett ágazatok gazdasági helyzetét.
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Módosítás 246
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A 2. cikk (1) bekezdésében előírt 
célkitűzések fényében az Unió 2030-ra 
vonatkozó, az (EU) 2018/1999 rendelet 2. 
cikkének (11) bekezdése szerinti éghajlat-
politikai célértékét az 1990-es szinthez 
képest 70%-os kibocsátáscsökkentésben 
kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 247
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, valamint a 
Covid19 járvány okozta példátlan 
gazdasági visszaesés 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 új célérték teljesítésének 
opcióit. Ha a Bizottság a szóban forgó 
célérték módosítását szükségesnek látja, 
akkor megfelelő javaslatokat terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé.
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elé.

Or. en

Módosítás 248
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság 2020 szeptemberéig, 
átfogó és megbízható, a Covid19 okozta 
válság társadalmi-gazdasági hatását is 
figyelembe vevő hatásértékelés alapján a 
2. cikk (1) bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
felülvizsgálja az Unió 2030-ra vonatkozó, 
az (EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének 
(11) bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét, továbbá áttekinti az 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

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 vezetett, fontos, hogy a 2030-ig terjedő 
időszakra vonatkozó célkitűzések tekintetében jelenleg folyamatban lévő bizottsági 
hatásértékelés figyelembe vegye e válság következményeit és hatásait is.

Módosítás 249
Sara Cerdas

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

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

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
2020 szeptemberéig felülvizsgálja az Unió 
2030-ra vonatkozó, az (EU) 2018/1999 
rendelet 2. cikkének (11) bekezdése 
szerinti éghajlat-politikai célértékét, 
továbbá áttekinti az 1990-es szinthez 
képest számított, 2030-ig megvalósítandó 
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, 
megfelelő időkeretet biztosítva azok 
mérlegeléséhez és megvitatásához.

Or. en

Módosítás 250
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés 
megvalósításának biztosítása érdekében 
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 65%-os új célérték 
teljesítésének opcióit. A Bizottság ennek 
megfelelően javaslatokat terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé.

Or. en

Módosítás 251
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Andrey Novakov

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
2020 szeptemberéig javasolja az Unió 
2030-ra vonatkozó, az (EU) 2018/1999 
rendelet 2. cikkének (11) bekezdése 
szerinti éghajlat-politikai célértékének 
felülvizsgálatát, továbbá ágazati 
hatásértékelést végezve 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

Módosítás 252
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés 
megvalósításának biztosítása érdekében 
2020 szeptemberéig felülvizsgálja az Unió 
2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét, továbbá az 1990-es szinthez 
képest számított, 2030-ig megvalósítandó, 
55% és 65% közé eső új célértéket állapít 
meg. A Bizottság ennek megfelelően 
javaslatokat terjeszt az Európai Parlament, 
illetve a Tanács elé.
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elé.

Or. en

Módosítás 253
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság 2020 szeptemberéig 
felülvizsgálja az Unió 2030-ra vonatkozó, 
az (EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének 
(11) bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét, feltárva a Covid19 okozta 
válságokat követően az egyes tagállamok 
gazdasági talpraállása közötti 
szinergiákat. Ha megállapítása értelmében 
a szóban forgó célérték módosításra szorul, 
a Bizottság adott esetben javaslatokat 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé.

Or. en

Módosítás 254
Isabel García Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

50–55 %-os új célérték teljesítésének 
opcióit. Ha megállapítása értelmében a 
szóban forgó célérték módosításra szorul, a 
Bizottság adott esetben megfelelő 
indokolással ellátott javaslatokat terjeszt 
az Európai Parlament és a Tanács elé.

Or. en

Módosítás 255
Elena Kountoura

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 256
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
felülvizsgálja az Unió 2030-ra vonatkozó, 
az (EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének 
(11) bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét, továbbá áttekinti az 1990-es 
szinthez képest számított, 2030-ig 
megvalósítandó 50–55 %-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

Indokolás

Az Európai Bizottságnak esetleg több időre lesz szüksége ahhoz, hogy a Covid19 okozta 
válság által kiváltott hatások megfelelő figyelembe vétele érdekében értékelje a jelenlegi 
helyzetet és 2030-ig megvalósítandó új célkitűzésekre tegyen javaslatot.

Módosítás 257
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 258
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság 2021. június 30-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlati célértékének megvalósítása 
szempontjából releváns valamennyi uniós 
jogszabályt miként kellene módosítani 
annak érdekében, hogy az 1990-es szinthez 
képest számított 65%-os 
kibocsátáscsökkentés teljesíthető legyen, és 
hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
meghozza a szükséges intézkedéseket, 
beleértve jogalkotási javaslatok 
Szerződésekkel összhangban történő 
elfogadását. A Bizottság különösen 
megvizsgálja, hogy a légi és a tengeri 
közlekedésből származó kibocsátásokat 
miként lehet beépíteni a 2030-as 
célértékkel és a klímasemlegességre 
vonatkozó 2050-es célkitűzésbe, legkésőbb 
2050-ig nulla nettó kibocsátásra 
csökkentve ezeket, és adott esetben 
jogalkotási javaslatokat terjeszt elő.

Or. en

Módosítás 259
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság 2021. június 30-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
célértékét végrehajtó uniós jogszabályokat 
miként kellene módosítani annak 
érdekében, hogy az 1990-es szinthez 
képest számított 50–55 %-os 

(4) törölve
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kibocsátáscsökkentés teljesíthető legyen, 
és hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
mérlegeli a szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság nem változtathatja meg a szabályokat, amikor csak úgy hozza a kedve, 
és anélkül, hogy figyelembe venné a tagállamok lehetőségeit vagy nehézségeit e célkitűzések 
megvalósítása tekintetében.

Módosítás 260
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság 2021. június 30-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
célértékének elérésére vonatkozó uniós 
jogszabályokat miként kellene módosítani 
annak érdekében, hogy az 1990-es szinthez 
képest számított 50–65%-os 
kibocsátáscsökkentés legalább teljesíthető 
legyen, és hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
mérlegeli a szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását. A Bizottság különösen 
megvizsgálja, hogy a légi és a tengeri 
közlekedésből származó kibocsátásokat 
miként lehet beépíteni a 2030-as 
célértékkel és a klímasemlegességre 
vonatkozó 2050-es célkitűzésbe, legkésőbb 
2050-ig nulla nettó kibocsátásra 
csökkentve ezeket, és adott esetben 
jogalkotási javaslatokat terjeszt elő.
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Or. en

Módosítás 261
José Ramón Bauzá Díaz
a Renew képviselőcsoport nevében
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság 2021. június 30-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
célértékét végrehajtó uniós jogszabályokat 
miként kellene módosítani annak 
érdekében, hogy az 1990-es szinthez 
képest számított 50–55 %-os 
kibocsátáscsökkentés teljesíthető legyen, és 
hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
mérlegeli a szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását. Ezzel összefüggésben 
a Bizottság biztosítja, hogy a nemzeti 
energia- és klímatervekben már e rendelet 
hatálybalépését megelőzően programozott 
beruházások fennmaradjanak legalább 
addig, amíg a kínálat és a kereslet szintje 
kiegyenlítődik.

Or. en

Módosítás 262
Barbara Thaler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság 2021. június 30-ig 
felméri, hogy a Covid19 járvány miként 
változtatta meg az európai és a globális 



PE652.582v01-00 16/97 AM\1206523HU.docx

HU

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

színteret a 2030-as célkitűzések 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 263
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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 vezetett, fontos, hogy a 2030-ig terjedő 
időszakra vonatkozó célkitűzések tekintetében jelenleg folyamatban lévő bizottsági 
hatásértékelés figyelembe vegye e válság következményeit és hatásait is.
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Módosítás 264
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 265
Andrey Novakov

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 266
Elena Kountoura

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 267
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását.

Or. en

Módosítás 268
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság 2025 december 31-ig, 
majd ezt követően ötévente felülvizsgálja 
és szükség esetén frissíti az e cikkben 
említett célkitűzéseket, megfelelő 
javaslatot terjesztve az Európai Parlament 
és a Tanács elé, figyelembe véve a 
következő vonatkozásokat:
a) az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról szóló, 2018. december 11-i 
(EU) 2018/1999 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben említett integrált 
nemzeti energia- és klímatervek 
végrehajtására vonatkozó nemzeti köztes 
jelentések; e rendeletmódosította a 
663/2009/EK ésa 715/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet, 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 irányelvet, valamint a 
2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi 
irányelvet, továbbá hatályon kívül helyezte 
az 525/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletet;
b) a gazdasági és szociális fejlődési 
célkitűzések teljesítésének szintje;
c) a nemzetközi környezet és annak hatása 
az uniós éghajlatpolitikára;
d) a technológiai innováció és az érintett 
ágazatban rendelkezésre álló legjobb 
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technológiák;
e) vis maior-nak minősülő esetleges 
helyzetek, valamint felkészülés az ilyen 
helyzetekre;

Or. en

Indokolás

Az uniós jogalkotók számára lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy felülvizsgálják és 
szükség esetén frissítsék az e rendeletben előírt célkitűzéseket, figyelembe véve a technológiai, 
gazdasági és szabályozási keret alakulását.

Módosítás 269
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság 2025 decemberéig 
átfogó tanulmányt dolgoz ki, uniós és 
globális szinten figyelembe véve a 
gazdasági, társadalmi, éghajlati és 
politikai hatásokat. Amennyiben a 
Bizottság megítélése szerint új 2030-as 
éghajlat-politikai célértékre irányuló 
javaslatra van szükség, úgy javaslatokat 
tesz a 2018/1999/EK rendelet, a 
2018/842/EK rendelet, illetve más uniós 
jogszabályok módosítására, hozzájárulva 
a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés 
teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 270
Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(4a) A Bizottság a 2. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
részletes hatásvizsgálat alapján 2025. 
szeptember 30-ig megvizsgálja a 2040-ig 
megvalósítandó uniós 
kibocsátáscsökkentési célértéknek a 1990-
es szint 80–85%-a közé eső tartományban 
történő meghatározásával kapcsolatos 
lehetőségeket, és adott esetben 
javaslatokat terjeszt az Európai Parlament 
és a Tanács elé.

Or. en

Módosítás 271
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság legkésőbb a 2040-re 
vonatkozó éghajat-politikai célérték 
elfogadását követő 12 hónapon belül 
megvizsgálja, hogy miként módosítandó a 
nevezett célérték teljesítése szempontjából 
releváns valamennyi uniós jogszabály. A 
Bizottság az uniós alapszerződésekkel 
összhangban meghoz minden szükséges 
intézkedést, ideértve új jogalkotási 
javaslatok elfogadását is.

Or. en

Módosítás 272
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
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klímasemlegességi célkitűzés fényében 
részletes hatásvizsgálat alapján 2025. 
szeptember 30-ig megvizsgálja a 2040-ig 
megvalósítandó uniós 
kibocsátáscsökkentési célérték 
meghatározásával kapcsolatos 
lehetőségeket, és adott esetben 
javaslatokat terjeszt az Európai Parlament 
és a Tanács elé.

Or. en

Módosítás 273
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság a jövőbeli 
kihívásoknak megfelelő beruházások 
számára kedvező környezet fenntartása 
érdekében a meglévő jogszabályok és 
politikák felülvizsgálatára irányuló új 
jogalkotási javaslatok szükségességének 
mérlegelése során figyelembe veszi a 
szabályozás következetességével és 
stabilitásával kapcsolatos szempontokat is.

Or. en

Indokolás

A klímasemlegességi célkitűzés a kiszámítható és kedvező befektetői környezetet biztosító 
stabil politikai kerettel támogatható a legjobban, ez lehetővé teszi a zökkenőmentes és 
költséghatékony átállást a klímasemlegességre.  Biztosítani kell az ipar kötelezettségvállalását 
a 2050-es célkitűzés teljesítése mellett.

Módosítás 274
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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



AM\1206523HU.docx 23/97 PE652.582v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottság legkésőbb a 2040-re 
vonatkozó éghajat-politikai célérték 
elfogadását követő 12 hónapon belül 
megvizsgálja, hogy miként módosítandó a 
nevezett célérték teljesítése szempontjából 
releváns valamennyi uniós jogszabály, és 
az uniós alapszerződésekkel összhangban 
meghoz minden szükséges intézkedést, 
ideértve új jogalkotási javaslatok 
elfogadását is..

Or. en

Módosítás 275
Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottság legkésőbb a 2040-re 
vonatkozó éghajat-politikai célérték 
elfogadását követő 18 hónapon belül 
megvizsgálja, hogy miként módosítandó a 
nevezett célérték teljesítése szempontjából 
releváns valamennyi uniós jogszabály.

Or. en

Módosítás 276
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Hozzájárulások a klímasemlegességi 

célkitűzés megvalósításához
A klímasemlegességi célkitűzés 
megvalósításához minden tagállamnak és 
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valamennyi ágazatnak hozzá kell járulnia, 
közöttük a közlekedési ágazatnak is, a légi 
és a tengeri közlekedési ágazatok 
maradéktalan bevonásával. Az összes 
ágazatban szükséges fellépés tervezése és 
ellenőrzése érdekében ágazati 
klímasemlegességi ütemterveket kell 
készíteni, amelyeket a Bizottságnak előre 
meghatározott időpontokig értékelnie kell 
és el kell fogadnia.

Or. en

Módosítás 277
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 278
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 
uniós szintű szintű teljesítési pálya 
meghatározásakor (amelynek végcélja a 
nulla kibocsátás elérése 2050-ig) 
jogalkotási javaslatokat terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé.  A 
Bizottság a Párizsi Megállapodás 14. cikke 
szerinti globális értékelést követően 
legkésőbb hat hónapon belül felülvizsgálja 
a teljesítési pályát.

Or. en

Módosítás 279
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság az e cikk (3) 
bekezdésében foglalt elemek és a Párizsi 
Megállapodás 14. cikkében említett 
első globális értékelés alapján 2023 
decemberéig átfogó tanulmányt dolgoz ki.  
A Bizottság ezt a tanulmányt arra 
használja fel, hogy javaslatot készítsen a 
klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig való 
elérését célzó uniós szintű teljesítési 
pályáról. A Bizottság a Párizsi 
Megállapodás 14. cikke szerinti globális 
értékelést követően legkésőbb hat hónapon 
belül felülvizsgálja a teljesítési pályát.

Or. en

Módosítás 280
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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

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

(1) A Bizottság a (3) bekezdésben 
előírt kritériumok alapján értékeli a 
klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig való 
elérését célzó uniós szintű teljesítési pálya 
meghatározásának megvalósíthatóságát.

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 út ütemtervének meghatározásába az uniós 
jogalkotókat maradéktalanul be kell vonni, és azt az együttdöntési eljárás alá kell vonni.

Módosítás 281
José Ramón Bauzá Díaz
a Renew képviselőcsoport nevében
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság 2021. június 31-ig 
értékeli a klímasemlegességi célkitűzés 
2050-ig való elérését célzó uniós szintű 
teljesítési pálya meghatározásának 
lehetőségét.
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A Bizottság az értékelés alapján adott 
esetben jogalkotási javaslatot terjeszt elő.

Or. en

Módosítás 282
Barbara Thaler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság a Párizsi 
Megállapodás 14. cikke szerinti globális 
értékeléseket követően felülvizsgálja a 
teljesítési pályát. Ha a Bizottság kiegészítő 
jogalkotási javaslatot lát szükségesnek, 
akkor a megfelelő módon javaslatokat 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé.

Or. en

Módosítás 283
Andor Deli

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság a (3) bekezdésben 
előírt kritériumok alapján értékeli a 
klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig való 
elérését célzó uniós szintű teljesítési pálya 
meghatározásának megvalósíthatóságát, 
és ennek megfelelően az e rendelet 
módosítására irányuló javaslatot terjeszt 
az Európai Parlament és a Tanács elé.
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Megállapodás 14. cikke szerinti globális 
értékelést követően legkésőbb hat 
hónapon belül felülvizsgálja a teljesítési 
pályát.

Or. en

Módosítás 284
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság értékeli a a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott uniós szintű 
klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig való 
elérését célzó teljesítési pályával 
kapcsolatos választási lehetőségeket, és 
adott esetben jogalkotási javaslatokat 
terjeszt elő. A Bizottság a Párizsi 
Megállapodás 14. cikke szerinti globális 
értékelést követően legkésőbb hat hónapon 
belül felülvizsgálja a teljesítési pályát, és 
adott esetben jogalkotási javaslatokat 
terjeszt elő.

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 meghatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
határozhassa meg.

Módosítás 285
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazással (1) A Bizottság 2025. szeptember 30-ig 
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rendelkezik arra, hogy a 9. cikknek 
megfelelően e rendelet kiegészítése 
céljából felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig való 
elérését célzó uniós szintű teljesítési pálya 
meghatározásával. A Bizottság a Párizsi 
Megállapodás 14. cikke szerinti globális 
értékelést követően legkésőbb hat hónapon 
belül felülvizsgálja a teljesítési pályát.

értékeli a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés 2050-ig való elérését célzó uniós 
szintű teljesítési pályát. A Bizottság a 
Párizsi Megállapodás 14. cikke szerinti 
globális értékelést követően legkésőbb hat 
hónapon belül felülvizsgálja a teljesítési 
pályát, és jogalkotási javaslatokat terjeszt 
elő.

Or. en

Módosítás 286
Rovana Plumb, Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság 2025. szeptember 30-ig 
a (3) bekezdésben meghatározott 
kritériumok alapján uniós szintű 
teljesítési pályát ír elő a 2. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott célkitűzés 
elérése tekintetében, és e célból megfelelő 
jogalkotási javaslatot tesz. A Bizottság a 
Párizsi Megállapodás 14. cikke szerinti 
globális értékelést követően legkésőbb hat 
hónapon belül felülvizsgálja a teljesítési 
pályát.

Or. en

Módosítás 287
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 288
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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 út ütemtervének meghatározásába az uniós 
jogalkotókat maradéktalanul be kell vonni, és azt az együttdöntési eljárás alá kell vonni.

Módosítás 289
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A javaslatot és az e cikk (1) 
bekezdésében említett teljesítési pálya 
felülvizsgálatait a 2018/1999/EK és a 
2018/842/EK rendelet, valamint a 2. cikk 
(2) bekezdésében előírt klímasemlegességi 
célkitűzés teljesítéséhez hozzájáruló 
bármely más uniós jogszabály 
módosításával kell elfogadni.
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Or. en

Módosítás 290
José Ramón Bauzá Díaz
a Renew képviselőcsoport nevében
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság az (1) bekezdésnek 
megfelelő teljesítési pályát javasol, 
melynek során figyelembe veszi a 
következőket:

Or. en

Módosítás 291
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság;

törölve

Or. en

Módosítás 292
Elena Kountoura

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság;

a) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság, figyelembe véve a 
késedelmes éghajlat-politikai fellépés 
összköltségét;
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Or. en

Módosítás 293
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság;

a) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság, többek között a fellépés 
hiányának költsége;

Or. en

Módosítás 294
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság;

a) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság, ideértve a kiigazító 
költségeket is;

Or. en

Módosítás 295
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság;

a) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság, ideértve a kiigazító 
költségeket is;

Or. en
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Indokolás

A projektnek figyelembe kell vennie a meglévő berendezéseket és felszereléseket az új 
technológiákhoz igazító műszaki megoldásokkal kapcsolatos befektetési kiadásokat. Ezek a 
költségek tetemesek lehetnek.

Módosítás 296
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a rendelkezésre álló legjobb és 
legújabb tudományos bizonyítékok, 
közöttük az IPCC legfrissebb jelentései;

Or. en

Módosítás 297
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 298
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – b pont

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

törölve

Or. en

Módosítás 299
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió gazdaságának 
versenyképessége;

b) az Unió gazdaságának 
versenyképessége és hosszú távú 
fenntarthatósága;

Or. en

Módosítás 300
Jörgen Warborn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a feldolgozóipar versenyképessége 
és a kibocsátásáthelyezezéshez vezető 
termeléskiszervezés elleni fellépés 
jelentősége;

Or. en

Módosítás 301
Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 2a. cikkben említett ágazati 
klímasemlegességi ütemtervek;
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Or. en

Módosítás 302
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) társadalmi hatás

Or. en

Módosítás 303
Jörgen Warborn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) A közlekedési ágazat nemzetközi 
versenynek kitett szegmenseinek 
versenyképessége, valamint azon 
gyakorlat megakadályozásának 
fontossága, amelynek során hajókat és 
repülőgépeket kivonnak az uniós 
nyilvántartásból azzal a céllal, hogy 
harmadik országokban vegyék ismét 
nyilvántartásba azokat, ami 
kibocsátásáthelyezéshez vezet;

Or. en

Módosítás 304
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rendelkezésre álló legjobb c) rendkívül alacsony 
energiafelhasználáson és természeti 
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technológia; erőforrásokon, stabilitáson, 
újrafelhasználhatóságon és széleskörű 
hozzáférhetőségen alapuló technológiák;

Or. en

Módosítás 305
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Sven 
Schulze, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia;

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológiák, valamint aktuális piaci 
elterjedtségük és továbbfejlesztésük 
feltételei;

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottságnak a teljesítési pálya kiszámításakor figyelembe kell vennie a piaci 
forgalomban lévő legjobb technológiákat és azok rendelkezésre állását.

Módosítás 306
Andor Deli

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia;

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia és a technológiai semlegesség 
elve;

Or. en

Módosítás 307
José Ramón Bauzá Díaz
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a Renew képviselőcsoport nevében
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia;

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia, az életciklus-elemzés és az 
innováció fényében;

Or. en

Módosítás 308
Isabel García Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia;

c) a fenntarthatóság, az innováció és 
az ellenálló képesség szempontjából 
rendelkezésre álló legjobb technológia;

Or. en

Módosítás 309
José Ramón Bauzá Díaz
a Renew képviselőcsoport nevében
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a különböző gazdasági ágazatok 
jellemzői;

Or. en

Módosítás 310
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Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a nyersanyagok megfizethetősége;

Or. en

Módosítás 311
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a zöld energián alapuló 
technológiák bevezetéséhez rendelkezésre 
álló kapacitás szintje;

Or. en

Módosítás 312
Andor Deli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a tagállamok szuverenitása a 
nemzeti energiaszerkezetük 
meghatározásakor;

Or. en

Módosítás 313
Andor Deli

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

db) a klímasemlegesség elérésére 
vonatkozó nemzeti stratégiák és tervek;

Or. en

Módosítás 314
Isabel García Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) méltányosság, szolidaritás és a 
klímasemlegesség melletti elkötelezettség a 
tagállamok között és azokon belül;

Or. en

Módosítás 315
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a környezeti teljesítményre 
vonatkozó hozzáférhető, megbízható és 
pontos tájékoztatás a polgárok számára 
annak biztosítása érdekében, hogy 
fenntarthatóbb és környezetbarátabb 
döntéseket hozzanak;

Or. en

Módosítás 316
Rovana Plumb, Maria Grapini

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

fa) a tagállamok eltérő nemzeti 
körülményei;

Or. en

Módosítás 317
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) beruházási igények és lehetőségek; törölve

Or. en

Módosítás 318
José Ramón Bauzá Díaz
a Renew képviselőcsoport nevében
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) beruházási igények és lehetőségek; g) beruházási igények és lehetőségek, 
elkerülve a meg nem térülő eszközök 
jelenségét, ugyanakkor kiszámíthatóságot 
biztosítva az érintett ágazatok számára, 
különös tekintettel a közlekedési 
infrastruktúrára;

Or. en

Módosítás 319
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

g) beruházási igények és lehetőségek; g) beruházási igények és lehetőségek, 
ideértve az uniós alapok keretében 
rendelkezésre álló pénzügyi támogatás 
szintjét;

Or. en

Módosítás 320
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) beruházási igények és lehetőségek; g) beruházási igények és lehetőségek, 
ideértve az uniós alapok keretében 
rendelkezésre álló támogatás mértékét;

Or. en

Indokolás

Az energiaügyi és a digitális átalakulás, valamint az innováció és a kutatás szükségleteit 
kielégíteni képes pénzügyi támogatási mechanizmusok, valamint az átalakulás folyamán az 
egyenlő feltételek biztosítása a kibocsátásmentességre irányuló stratégiában kitűzött célok 
teljesítésének kulcsfontosságú elemei.

Módosítás 321
Isabel García Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) beruházási igények és lehetőségek; g) beruházási igények, lehetőségek és 
kihívások, különösen a gazdaság 
diverzifikálása tekintetében;

Or. en
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Módosítás 322
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a kiszámíthatóság, valamint a jövő 
kihívásainak megfelelő szabályozási 
stabilitás szükségessége;

Or. en

Indokolás

A klímasemlegességi célkitűzés a kiszámítható és kedvező befektetői környezetet biztosító 
stabil politikai kerettel támogatható a legjobban, ez lehetővé teszi a zökkenőmentes és 
költséghatékony átállást a klímasemlegességre.  Biztosítani kell az ipar kötelezettségvállalását 
a 2050-es célkitűzés teljesítése mellett.

Módosítás 323
Elena Kountoura

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás biztosításának 
szükségessége;

h) a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás biztosításának 
szükségessége, egyenlő és megfizethető 
hozzáférést biztosítva mindenki számára a 
fenntartható energiához, élelmiszerhez, 
lakhatáshoz és mobilitáshoz, valamint 
szavatolva a tisztességes munkabérhez és 
garantált minimumjövedelemhez való 
jogot mindenki számára;

Or. en

Módosítás 324
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

h) a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás biztosításának 
szükségessége;

h) a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás biztosításának 
szükségessége, a munkavállalók számára 
szakmaváltási mechanizmusokat 
biztosítva a fenntartható ágazatokra 
történő átálláshoz, egyúttal megemelve a 
munkabérek jelenlegi szintjét;

Or. en

Módosítás 325
José Ramón Bauzá Díaz
a Renew képviselőcsoport nevében
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás biztosításának 
szükségessége;

h) a méltányos, realisztikus és 
társadalmilag igazságos átállás 
biztosításának szükségessége emberek és 
területek számára;

Or. en

Módosítás 326
Isabel García Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás biztosításának 
szükségessége;

h) a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás és az ebbe történő 
beruházás biztosításának szükségessége;

Or. en

Módosítás 327
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Andrey Novakov, Massimiliano Salini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a közlekedési és a mobilitási ágazat 
fejleményei a már jelenleg tapasztalható 
vagy esetleg később bekövetkező 
gazdasági sokkhatások tekintetében, a 
gazdaság hanyatlásának és a 
versenyképesség romlásának elkerülése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 328
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) az Unió felelőssége a történelmi 
volumenű kibocsátások előidézésében 
(ami "klímaadósságnak" tekinthető), 
valamint az uniós felelősségvállalás 
technológiai és gazdasági forrásai;.

Or. en

Módosítás 329
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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erőfeszítések;

Or. en

Módosítás 330
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 331
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
3 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Európa a világ üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak 9%-áért felelős, és lakossága alig haladja 
meg a világ lakosságának 6%-át. Az éghajlatváltozás elleni törekvések csak akkor járhatnak 
sikerrel, ha a világ többi része is jelentős előrelépést tesz e tekintetben.
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Módosítás 332
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 333
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 334
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Módosítás 335
Andrey Novakov

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

j) a rendelkezésre álló legjobb és 
legfrissebb tudományos bizonyítékok, 
beleértve az IPCC legaktuálisabb 
jelentéseit is, valamint átfogó társadalmi-
gazdasági és ágazati hatásértékelés;

Or. en

Módosítás 336
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) ágazatokon átívelő átfogó 
megközelítés, megfelelően figyelembe véve 
az egyes ágazatok, közöttük a közlekedési 
és a mobilitási ágazat éghajlati 
teljesítményét mérő mutatókat; 

Or. en

Módosítás 337
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a tagállamok, régiók vagy helyi 
szervezeti egységek által az e rendelet 
hatályba lépése előtt vagy után 
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alkalmazott bevált gyakorlatok, 
jogszabályok és politikák;

Or. en

Módosítás 338
Andor Deli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a földgáz elismerése átmeneti 
energiaforrásként, valamint szerepe a 
klímasemleges gazdaságra való 
átállásban;

Or. en

Módosítás 339
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a kibocsátás- és 
beruházásáthelyezés megelőzése, 
különösen a globális versenynek kitett 
energiaigényes iparágakban;

Or. en

Módosítás 340
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a kibocsátásáthelyezés 
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kockázatának megelőzése, különösen a 
globális versenynek kitett energiaigényes 
iparágakban;

Or. en

Indokolás

A kibocsátásáthelyezés megelőzését az éghajlat-politikai célkitűzések meghatározására 
vonatkozó határozatokat kísérő hatásértékelések fontos alkotóelemévé kell tenni. Az éghajlat 
védelmében tett uniós intézkedések hatékonyságának értékelése során emellett figyelembe kell 
venni a globális verseny torzulásának elkerülésével, a munkahelyek fenntartásával és az 
európai beruházásokkal kapcsolatos vonatkozásokat is.

Módosítás 341
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
3 cikk – 3 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a Covid19-járvány gazdasági és 
társadalmi hatása;

Or. en

Indokolás

A Covid19-járvány példátlan társadalmi és gazdasági válságot idézett elő az egész Unióban. 
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 342
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) a termékfogyasztással kapcsolatos 
szénlábnyom az Európai Unióban;
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Or. en

Módosítás 343
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
3 cikk – 3 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) a jövőbeli intézkedések lehetséges 
társadalmi hatása;

Or. en

Indokolás

A klímasemlegességi célkitűzés eléréséhez szükséges releváns uniós és nemzeti szintű 
intézkedések meghozatalakor az Európai Bizottságnak az igazságos és méltányos átmenet 
biztosítása érdekében figyelembe kell vennie a klímasemlegességre való átállás 
hozzájárulását a polgárok és a társadalom jólétéhez, valamint a gazdaság 
versenyképességéhez;

Módosítás 344
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jc) ágazatokon átívelő inkluzív 
megközelítés, amelynek alapját az egyes 
ágazatok, például a közlekedési és a 
mobilitási ágazat éghajlati teljesítményét 
mérő mutatók képezik; 

Or. en

Indokolás

A teljesítési pálya kiszámításakor az Európai Bizottságnak egyedi ágazati mutatókat kell 
figyelembe vennie.
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Módosítás 345
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Uniós szén-dioxid-költségvetés

A Bizottság 2021. június 30-ig elkészíti az 
uniós szén-dioxid-költségvetést, és adott 
esetben jogalkotási javaslatokat nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 346
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok a Párizsi Megállapodás 7. 
cikkével összhangban folyamatos 
előrelépésről gondoskodnak az 
alkalmazkodóképesség növelése, a 
reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése terén, 
különösen azokon a területeken, ahol az 
éghajlatra gyakorolt hatás a tudományos 
szakértők egybehangzó véleménye szerint 
kritikus;

Or. en

Módosítás 347
Barbara Thaler, Massimiliano Salini
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 348
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 349
Kathleen Van Brempt

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

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

(2) A tagállamok alkalmazkodási 
stratégiákat és terveket dolgoznak ki, 
amelyek az éghajlatra és a 
kiszolgáltatottságra vonatkozó megbízható 
viszonyítási alapértékeken alapuló átfogó 
kockázatkezelési kereteket és 
eredményértékeléseket tartalmaznak. A 
tagállamok és az Unió listát készítenek 
azokról a stratégiai ágazatokról és 
értékláncokról, amelyek kulcsfontosságú 
szerepet játszanak az éghajlatváltozás 
hatásaival és egyéb hatásokkal szemben 
ellenálló, egészséges, társadalmilag 
igazságos és a jövő kihívásait megoldani 
képes Unió biztosításában;  Meg kell 
határozni az ezen ágazatok 
fenntartásához vagy újjáélesztéséhez 
szükséges beruházásokat és politikai 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 350
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok alkalmazkodási 
stratégiákat és terveket dolgoznak ki, 
amelyek az éghajlatra és a 
kiszolgáltatottságra vonatkozó megbízható 
viszonyítási alapértékeken alapuló átfogó 
kockázatkezelési kereteket és 
eredményértékeléseket tartalmaznak. E 
stratégiákba és tervekbe be kell vonni a 
régióikat, és adott esetben nagy 
önkormányzatokat vagy helyi 
konglomerátumokat. 

Or. en
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Módosítás 351
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 352
Isabel García Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 353
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



AM\1206523HU.docx 55/97 PE652.582v01-00

HU

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

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

Or. en

Módosítás 354
José Ramón Bauzá Díaz
a Renew képviselőcsoport nevében
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság fontolóra veszi, hogy 
javaslatot tesz a közlekedési ágazat 
kockázatkezelését, ellenálló képességét és 
az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodását javító jogalkotási 
keretre.

Or. en

Módosítás 355
Andrey Novakov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a tagállamok egyetértésének 
megszerzését és egy végrehajtási jelentés 
elkészítését követően 2023. szeptember 30-
ig, majd azt követően ötévente értékeli az 
(EU) 2018/1999 rendelet 29. cikkének (5) 
bekezdésében előírt értékeléssel együtt:

Or. en
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Módosítás 356
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 357
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 358
Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott és a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett teljesítési pálya 

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

révén kifejezett klímasemlegességi 
célkitűzés teljesítése terén a tagállamok és 
az ágazatok által közösen és egyénileg 
elért eredményeket;

Or. en

Módosítás 359
José Ramón Bauzá Díaz
a Renew képviselőcsoport nevében
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 360
José Ramón Bauzá Díaz
a Renew képviselőcsoport nevében
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 361
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Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 362
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a globális szinten közösen elért 
eredmény;

Or. en

Módosítás 363
Isabel García Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 364
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 365
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 366
Barbara Thaler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az Uniós intézkedések 
megfelelősége a nemzetközi szinten hozott 
intézkedések fényében;

Or. en
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Módosítás 367
Andrey Novakov

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 368
Isabel García Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az (1) és (2) 
bekezdésben említett értékelés alapján a 
Bizottság úgy találja, hogy az uniós 
intézkedések nem egyeztethetők össze a 2. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzéssel, illetve 
nem megfelelőek a 4. cikkben említett 
előrehaladás biztosításához, vagy hogy az 
éghajlatsemlegességi célkitűzés elérése 

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

éghajlatsemlegességi célkitűzés elérése 
vagy a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás nem megfelelő, a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett teljesítési pálya 
felülvizsgálatával egyidejűleg a 
Szerződésekkel összhangban megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 369
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Amennyiben az (1) és (2) 
bekezdésben említett értékelés azt mutatja, 
hogy az uniós intézkedések nem 
egyeztethetők össze a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzéssel, illetve 
nem megfelelőek a 4. cikkben említett 
előrehaladás biztosításához, vagy hogy az 
éghajlatsemlegességi célkitűzés elérése 
vagy a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás nem megfelelő, úgy a 
Bizottság a Szerződésekkel összhangban 
megteszi a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy az összhang 
hiányát az értékeléstől számított hat 
hónapon belül orvosolja.

Or. en

Módosítás 370
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

intézkedéstervezetet vagy jogalkotási 
javaslatot a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott, a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett teljesítési pálya révén kifejezett 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
értékel az elfogadás előtt, és az értékelés 
eredményét az elfogadáskor nyilvánosságra 
hozza. Új intézkedés meghozatala céljával 
végzett minden hatásértékelés vagy 
elemzés során figyelembe kell venni az 
alternatív üzemanyagokkal való feltöltésre 
szolgáló infrastruktúra kialakításával 
kapcsolatos műszaki megvalósíthatósági 
szintet. Minden esetben figyelembe kell 
venni, hogy az európai politika 
hiányosságokat és késedelmeket szenved a 
TEN-T hálózat alternatív energiaelosztási 
pontokkal való felszerelése tekintetében, 
de emiatt a tagállamokra káros 
intézkedések és szankciók nem 
alkalmazhatók.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottságnak kell a felelősséget vállalnia azért, hogy a transzeurópai közlekedési 
hálózatban (TEN-T) sehol sem állnak rendelkezésére megfelelő számban a berendezések, és 
ezt a felelősséget nem helyezheti át a tagállamokra.

Módosítás 371
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság minden 
intézkedéstervezet vagy jogalkotási 
javaslat elfogadása előtt értékeli, hogy 
összhangban áll-e a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott, a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett teljesítési pálya 
révén kifejezett klímasemlegességi 
célkitűzéssel (a célkitűzéseknek a 4. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
kiigazítása fényében), és az értékelés 



AM\1206523HU.docx 63/97 PE652.582v01-00

HU

eredményét az elfogadáskor közvetlenül 
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 
számára – amint az értékelés végleges 
formája elkészül, de minden esetben a 
kapcsolódó intézkedés vagy javaslat 
elfogadása előtt.

Or. en

Módosítás 372
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság minden 
intézkedéstervezetet vagy jogalkotási 
javaslatot a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott és a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett teljesítési pálya 
révén kifejezett klímasemlegességi 
célkitűzés, valamint a fő infrastrukturális 
projekteknek a teljes életciklust és a 
közvetett kibocsátásokat is figyelembe 
vevő szénlábnyoma fényében értékel az 
elfogadás előtt, és az értékelés eredményét 
az elfogadáskor nyilvánosságra hozza.

Or. en

Módosítás 373
Mario Furore, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság és a tagállamok 
maradéktalanul figyelembe veszik az 
egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2011/92/EU irányelv 3. cikkének b) 
pontjában említett kötelezettségeket 
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egyrészt annak érdekében, hogy 
folyamatos előrehaladást biztosítsanak az 
1. és 2. cikkben említett klímasemlegességi 
célkitűzés megvalósítása tekintetében, 
másrészt hogy kezeljék bizonyos köz- és 
magánprojektek üvegházhatást okozó 
kibocsátásait azok egész életciklusa 
folyamán, többek között az építési és az 
operatív szakaszban, és ideértve a 
projektek értékláncában keletkező 
közvetett kibocsátásokat is.  Ezen kívül, az 
energia és a közlekedés terén indított 
valamennyi projektnek összhangban kell 
állnia – és ezt független értékelésnek kell 
igazolnia – a 2030-g, a 2050-ig és adott 
esetben a 2040-ig megvalósítandó 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel, 
valamint a teljes mértékben megújuló 
energiaforrásokon alapuló, 
nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, klímasemleges és 
körforgásos gazdaság kiépítésére 
vonatkozó uniós célkitűzéssel.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítaniuk kell, hogy minden folyamatban lévő és 
jövőbeli infrastrukturális projekt összhangban álljon az európai zöld megállapodással és a 
klímasemlegességi célkitűzéssel. Ezért el kell hagyniuk minden olyan projektet, amely növeli 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásait és veszélyezteti az uniós éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítását, mint például a Lyon-Turin projekt. A fő infrastruktúrák építési és 
működtetési szakaszában tapasztalható szénlábnyomra vonatkozó független értékelést a 
projektek finanszírozására vonatkozó minden végleges és visszafordíthatatlan döntés 
meghozatala előtt rendelkezésre kell bocsátani. A kibocsátások egy bizonyos volumene 
(egymillió tonna CO2/év) felett a projektet a testület vizsgálata alá kell vonni annak 
ellenőrzése érdekében, hogy összhangban áll-e az uniós célkitűzésekkel.

Módosítás 374
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság értékeli az első, a 
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második és a harmadik generációs 
"bioüzemanyagok" összesített hatását: a 
földhasználat megváltoztatásával és az 
erdőirtással összefüggő, valamint a 
bioüzemanyagok szállításával kapcsolatos 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokat, a 
természetes szénelnyelők és a biológiai 
sokféleség csökkenését, a nagyarányú 
földszerzést, a saját szükségletre termelő 
mezőgazdasági termelőkkel folytatott 
versenyt és az alapvető élelmiszerek 
árának emelkedését.

Or. en

Módosítás 375
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottságok javaslatokat terjeszt 
elő a fosszilis tüzelőanyagokhoz nyújtott 
uniós és nemzeti, közvetlen és közvetett 
támogatás fokozatos megszüntetésére.

Or. en

Módosítás 376
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A Bizottság módszertant terjeszt 
elő a beágyazott kibocsátásoknak az EU 
és a tagállamok uniós 
kibocsátásmérlegeibe történő felvételére 
vonatkozóan annak érdekében, hogy e 
mérlegek a teljes globális szénlábnyomot 
kimutassák.
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Or. en

Módosítás 377
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk törölve
A nemzeti intézkedések értékelése

(1)
A Bizottság 2023. szeptember 30-ig, majd 
azt követően ötévente értékeli:
a) az (EU) 2018/1999 rendelet szerint 
benyújtott nemzeti energia- és klímatervek 
vagy kétévenkénti eredményjelentések 
alapján a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés teljesítése szempontjából 
relevánsnak ítélt nemzeti intézkedések 
összhangját a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett teljesítési pálya által kifejezett 
célkitűzéssel;
b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás biztosítását szolgáló 
megfelelő nemzeti intézkedések 
megfelelőségét.
A Bizottság az értékelés következtetéseit az 
energiaunió helyzetéről szóló, az (EU) 
2018/1999 rendelet 35. cikkének 
megfelelően az adott naptári évben 
elkészített jelentéssel együtt benyújtja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
(2) Amennyiben a Bizottság az 5. cikk (1) 
bekezdése szerint értékelt, közösen elért 
eredmények figyelembevételével úgy 
tálalja, hogy valamely tagállam 
intézkedései nem állnak összhangban a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett teljesítési 
pálya által kifejezett célkitűzéssel vagy 
nem megfelelőek a 4. cikkben említett 
alkalmazkodás terén elérendő haladás 
biztosításához, ajánlásokat tehet az 
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érintett tagállamnak. A Bizottság ezen 
ajánlásokat nyilvánosságra hozza.
(3) A (2) bekezdésnek megfelelően tett 
ajánlás esetén a következő elvek 
alkalmazandók:
a) az érintett tagállam kellő mértékben 
figyelembe veszi az ajánlást a tagállamok 
közötti, valamint az Unió és a tagállamok 
közötti szolidaritás szellemében;
b) az érintett tagállam az (EU) 2018/1999 
rendelet 17. cikke szerint, az ajánlás 
kiadásának évét követő évben benyújtott 
első eredményjelentésében meghatározza, 
milyen módon vette kellő mértékben 
figyelembe az ajánlást. Ha az érintett 
tagállam úgy dönt, hogy nem foglalkozik 
az ajánlással vagy annak egy jelentős 
részével, azt a Bizottság felé meg kell 
indokolnia;
c) az ajánlásoknak ki kell egészíteniük az 
európai szemeszter keretében kiadott 
legutóbbi országspecifikus ajánlásokat.

Or. en

Módosítás 378
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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



PE652.582v01-00 68/97 AM\1206523HU.docx

HU

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás biztosítását szolgáló 
megfelelő nemzeti intézkedések 
megfelelőségét.
A Bizottság az értékelés következtetéseit az 
energiaunió helyzetéről szóló, az (EU) 
2018/1999 rendelet 35. cikkének 
megfelelően az adott naptári évben 
elkészített jelentéssel együtt benyújtja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 379
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 380
Johan Van Overtveldt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az (EU) 2018/1999 rendelet szerint 
benyújtott nemzeti energia- és klímatervek 
vagy kétévenkénti eredményjelentések 
alapján a nemzeti intézkedések 
összhangját a tagállamok hosszú távú, a 
2. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés teljesítése 
szempontjából relevánsnak azonosított 
stratégiáival, a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett teljesítési pálya által kifejezett 
célkitűzés fényében;
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Or. en

Indokolás

Továbbra is a tagállamok viselik a felelősséget a saját kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalásaikért. A tagállamok hosszú távú stratégiájukban határozzák meg, hogy 
miként járulnak hozzá az uniós szintű klímasemlegességre vonatkozó célkitűzés 
megvalósításához.

Módosítás 381
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 382
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A végrehajtott intézkedések hatását 
a nemzeti gazdasági és társadalmi 
helyzetre.

Or. en

Módosítás 383
Isabel García Muñoz

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

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

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

Or. en

Módosítás 384
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Amennyiben a Bizottság az 5. cikk 
(1) bekezdése szerint értékelt, közösen 
elért eredmények figyelembevételével úgy 
találja, hogy valamely tagállam 
intézkedései nem állnak összhangban a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett teljesítési 
pálya által kifejezett célkitűzéssel vagy 
nem megfelelőek a 4. cikkben említett 
alkalmazkodás terén elérendő haladás 
biztosításához, ajánlásokat tehet az érintett 
tagállamnak. A Bizottság ajánlásainak 
azonban képeseknek kell lenniük arra, 
hogy a megfelelő segítséget biztosítsák a 
tagállamnak a célkitűzés korrigálásában 
annak érdekében, hogy az jobban 
összhangba kerüljön a tagállamra 
jellemző egyedi technikai helyzettel. A 
Bizottság ezen ajánlásokat nyilvánosságra 
hozza.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság által meghatározott célkitűzéseknek a tagállamok által 
megvalósíthatóknak kell lenniük; a Bizottságnak ezért alacsonyabbra kell állítania a 
célértékek szintjét (mert túl megszorító jellegűek a tagállamok számára), és szükség esetén 
meg kell adnia a tagállamok számára az ahhoz szükséges technikai és anyagi támogatást, 
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hogy a lehető legközelebb kerüljenek a célkitűzés megvalósításához.

Módosítás 385
Andrey Novakov

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Amennyiben a Bizottság az 5. cikk 
(1) bekezdése szerint értékelt, közösen 
elért eredmények figyelembevételével úgy 
találja, hogy valamely tagállam 
intézkedései nem állnak összhangban a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett teljesítési 
pálya által kifejezett célkitűzéssel vagy 
nem megfelelőek a 4. cikkben említett 
alkalmazkodás terén elérendő haladás 
biztosításához, vagy ha uniós célkitűzések 
a verseny romlásához vagy 
megszűnéséhez vezettek olyan 
ágazatokban, mint például a közlekedés, 
úgy ajánlásokat tehet az érintett 
tagállamnak. A Bizottság ezen ajánlásokat 
nyilvánosságra hozza.

Or. en

Módosítás 386
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

célkitűzéssel vagy nem megfelelőek a 4. 
cikkben említett alkalmazkodás terén 
elérendő haladás biztosításához, 
ajánlásokat tehet az érintett tagállamnak. A 
Bizottság ezen ajánlásokat nyilvánosságra 
hozza.

Or. en

Módosítás 387
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 388
Isabel García Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

intézkedései nem állnak összhangban a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett teljesítési 
pálya által kifejezett célkitűzéssel vagy 
nem megfelelőek a 4. cikkben említett 
alkalmazkodás terén elérendő haladás 
biztosításához, megfelelő indokolással 
ellátott ajánlásokat tehet az érintett 
tagállamnak. A Bizottság ezen ajánlásokat 
nyilvánosságra hozza.

Or. en

Módosítás 389
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Amennyiben a Bizottság az 5. cikk 
(1) bekezdése szerint értékelt, közösen 
elért eredmények figyelembevételével úgy 
tálalja, hogy valamely tagállam 
intézkedései nem állnak összhangban a 
hosszú távú stratégiákkal vagy nem 
biztosítják megfelelően a 4. cikkben 
említett alkalmazkodás terén elérendő 
haladást, ajánlásokat tehet az érintett 
tagállamnak. A Bizottság ezen ajánlásokat 
nyilvánosságra hozza.

Or. en

Indokolás

Saját kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalásaikért továbbra is a tagállamok viselik a 
felelősséget. A tagállamok hosszú távú stratégiájukban határozzák meg, hogy miként járulnak 
hozzá az uniós szintű klímasemlegességre vonatkozó célkitűzés megvalósításához.

Módosítás 390
Kathleen Van Brempt

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

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

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

Or. en

Módosítás 391
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az érintett tagállam az (EU) 
2018/1999 rendelet 17. cikke szerint, az 
ajánlás kiadásának évét követő évben 
benyújtott első eredményjelentésében 
meghatározza, milyen módon vette kellő 
mértékben figyelembe az ajánlást. Ha az 
érintett tagállam úgy dönt, hogy nem 
foglalkozik az ajánlással vagy annak 
valamely lényegi részével, akkor a 
Bizottságot tájékoztatnia kell indokairól és 
azokról az intézkedésekről, amelyeket a 
tagállam a Bizottság által adott ajánlások 
végrehajtása érdekében tenni fog.

Or. en

Módosítás 392
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont

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

b) az érintett tagállam az (EU) 
2018/1999 rendelet 17. cikke szerint, az 
ajánlás kiadásának évét követő évben 
benyújtott első eredményjelentésében 
meghatározza, hogy milyen módon vette 
valóban kellő mértékben figyelembe az 
ajánlást, és hogy milyen intézkedéseket 
fogadott el az ajánlás kezelése érdekében;

Or. en

Módosítás 393
Isabel García Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az érintett tagállam az (EU) 
2018/1999 rendelet 17. cikke szerint, az 
ajánlás kiadásának évét követő évben 
benyújtott első eredményjelentésében 
meghatározza, milyen módon vette kellő 
mértékben figyelembe az ajánlást. Ha az 
érintett tagállam úgy dönt, hogy nem 
foglalkozik az ajánlással vagy annak 
valamely lényegi részével, akkor a 
Bizottságot megfelelően tájékoztatnia kell 
indokairól;

Or. en

Módosítás 394
Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság számára lehetőséget 
kell adni arra, hogy ha egy tagállam nem 
teljesíti a (3) bekezdésben említett 
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kötelezettségeket, vagy a Bizottság 
ajánlása ellenére elmulasztja az 
intézkedések végrehajtását, akkor az e 
rendelet végrehajtására és nyomon 
követésére vonatkozó kerettel 
összhangban megtegye a szükséges 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 395
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha egy tagállam nem teljesíti a 
(3) bekezdés szerinti kötelezettségeket, 
vagy a Bizottság ajánlása ellenére 
elmulasztja az intézkedések végrehajtását, 
akkor a Bizottság a Szerződésekkel 
összhangban megteszi a szükséges 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 396
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 397
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (EEA) jelentései;

b) az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (EEA) és a közlekedési 
ágazatban működő más releváns 
szabályozási ügynökségek, például az 
Európai Unió Repülésbiztonsági 
Ügynöksége (EASA) jelentései;

Or. en

Módosítás 398
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 399
Andrey Novakov

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos bizonyítékok, beleértve az 
IPCC legutóbbi jelentéseit is, valamint 
átfogó társadalmi-gazdasági és ágazati 
hatásértékelés;  valamint

Or. en
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Módosítás 400
Barbara Thaler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) A rendelkezésre álló legjobb 
tudományos bizonyíték; valamint

Or. en

Módosítás 401
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„7a. cikk
Az Európai Unió Éghajlatváltozási 

Hálózata
1. A Bizottság 2021. december 31-ig 
létrehozza az Európai Unió 
Éghajlatváltozási Hálózatát (European 
Union Network on Climate Change – 
EUnCC); e független tudományos 
tanácsadó testület tagjait régiók, illetve 
régiók vagy helyi szervezetek szövetségei 
javaslata alapján kiválasztott, az 
éghajlatváltozás terén komoly 
szakértelemmel rendelkező tudósok 
alkotják.
2. A Bizottság biztosítja, hogy az EUnCC 
igazgatási szerkezete szavatolja a 
tudományos önállóságot, többek között az 
uniós és a regionális intézményekét is.
3. Az Európai Parlament illetékes 
bizottsága az EUnCC-be történő minden 
jelölés tekintetében véleményt készít, 
amelynek tárgyát kizárólag az EUnCC 
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tagjainak tudományos anatómiája képezi.
4. Az EUnCC nyomon követi az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkenését az Unióban, a 
tagállamokban és a régiókban, figyelembe 
véve a 3. cikkben említett uniós szén-
dioxid-költségvetést. 
5. Az EUnCC értékeli az intézkedések 
következetességét és a 
klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig 
történő megvalósítása felé vezető úton 
elért előrehaladást.
6. Az EUnCC évente jelentést tesz a 
Bizottságnak és az Európai Parlament 
illetékes bizottságának a (3) bekezdés 
szerinti megállapításairól. Az EUnCC a 
nyilvánosság számára teljes átláthatóságot 
biztosít, és információit a tagállamok 
összes hivatalos nyelvén hozzáférhetővé 
teszi. 

Or. en

Módosítás 402
Barbara Thaler

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a világ minden nemzetével 
együttműködik, lehetővé téve (és képessé 
téve őket arra), hogy fellépjenek a 
klímasemleges és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenálló társadalom 
megteremtése érdekében.
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többszintű éghajlat- és energiapolitikai 
párbeszédekre is.

Or. en

Módosítás 403
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A konzultációba és a Bizottsággal folytatott párbeszédbe be kell vonni az összes közlekedési 
mód terén érdekelt minden gyártót (hiszen ők a legérintettebb szereplők), de rajtuk kívül az 
energiaágazat valamennyi érintett szereplőjét és minden fuvarozót is, tudatosítva bennük a 
nevezett célkitűzésekből fakadóan, valamint ágazataik fenntarthatóságával kapcsolatban a 
jövőben jelentkező kihívásokat és elkerülhetetlen teendőket.
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Módosítás 404
Sara Cerdas

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 405
Henna Virkkunen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a társadalom minden részével 
együttműködik a klímasemleges és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens társadalom érdekében való aktív 
szerepvállalás és társadalmi fellépés 
előmozdítása céljából. A Bizottság minden 
szinten – többek között nemzeti, regionális 
és helyi szinten, valamint a szociális 
partnerekkel, a polgárokkal és a civil 

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

a polgárokkal és a civil társadalommal – 
elősegíti a bevált gyakorlatok cseréjét, és 
meghatározza az e rendelet célkitűzéseinek 
eléréséhez hozzájáruló intézkedéseket. 
Ezenkívül a Bizottság támaszkodhat az 
(EU) 2018/1999 rendelet 11. cikkének 
megfelelően a tagállamok által kialakított 
többszintű éghajlat- és energiapolitikai 
párbeszédekre is.

Or. en

Módosítás 406
Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 407
José Ramón Bauzá Díaz
a Renew képviselőcsoport nevében
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 408
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Szem előtt kell tartani, hogy 
a fosszilis tüzelőanyagok ágazata (részint 
felelőtlen magatartása, részint a hatások 
tagadása miatt) nagyban okolható az 
éghajlatváltozás bekövetkezéséért, ezért 
nem szabad hozzájárulni ahhoz, hogy 
ezen ágazat képviselői részt vegyenek az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
jogalkotási folyamatban. Ezen kívül, az 
uniós intézményeknek és a tagállamoknak 
meg kell tiltaniuk a fosszilis 
tüzelőanyagok reklámozásának és 
szponzorálásának minden formáját.
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Or. en

Módosítás 409
Petar Vitanov

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A nemzeti összekötő tisztviselők hálózata

1. A Bizottság létrehozza a nemzeti 
összekötő tisztviselők hálózatát, amelynek 
tagjait a tagállamok képviselői (nemzeti 
összekötő tisztviselők) alkotják.  Minden 
tagállam egy-egy képviselőt jelöl ki a 
nemzeti kapcsolattartó tisztviselők 
hálózatába. A nemzeti kapcsolattartó 
tisztviselők hálózatának üléseire többféle 
szakértői formációban kerülhet sor.
2. A nemzeti kapcsolattartó tisztviselők 
hálózatának különösen a Bizottság és a 
tagállamok közötti információcserét kell 
megkönnyítenie, valamint támogatnia kell 
a Bizottságot abban, hogy Unió-szerte 
eljuttassa a tevékenységeivel, a 
megállapításaival és az ajánlásaival 
kapcsolatos információkat a releváns 
érdekelt felekhez.
3. A nemzeti kapcsolattartó tisztviselőknek 
nemzeti szinten központi kapcsolattartó 
pontként kell működniük, az 
éghajlatsemlegesség megvalósítása 
érdekében hozott valamennyi intézkedés 
végrehajtásának összefüggésrendszerében 
megkönnyítve az együttműködést a 
Bizottság és a nemzeti szakértők között.
4. A nemzeti kapcsolattartó tisztviselőknek 
szorosan együtt kell működniük a 
méltányos átállási platform tagállami 
képviselőivel, de a nemzeti kapcsolattartó 
tisztviselők hálózata nem kettőzheti meg 
sem a méltányos átállási platform, sem 
más uniós fórumok munkáját.
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Or. en

Módosítás 410
José Ramón Bauzá Díaz
a Renew képviselőcsoport nevében
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

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

Or. en

Módosítás 411
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

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

Or. en

Módosítás 412
Barbara Thaler

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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9. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

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

Or. en

Módosítás 413
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

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

Or. en

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 út ütemtervének meghatározásába az uniós 
jogalkotókat maradéktalanul be kell vonni, és azt az együttdöntési eljárás alá kell vonni.

Módosítás 414
Andor Deli

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

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



PE652.582v01-00 92/97 AM\1206523HU.docx

HU

hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 415
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

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

Or. en

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 meghatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
határozhassa meg.

Módosítás 416
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

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

Or. en
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Módosítás 417
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

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

Or. en

Módosítás 418
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 419
Andrey Novakov

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
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megfelelően konzultál az egyes tagállamok 
által kijelölt szakértőkkel.

megfelelően konzultál az Európai 
Parlamenttel és az egyes tagállamok által 
kijelölt szakértőkkel.

Or. en

Módosítás 420
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Felülvizsgálat

A Bizottság a Párizsi Megállapodás 14. 
cikkében említett globális értékeléseket 
követően hat hónappal, a legfrissebb 
tudományos eredmények fényében, a 
Párizsi Megállapodás hosszú távú 
célkitűzéseinek elérése szempontjából 
felülvizsgálja e rendelet minden elemét, és 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, adott 
esetben jogalkotási javaslatokat is 
előterjesztve.

Or. en


