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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Parlament több ország, helyi hatóság és tudós mellett kinyilvánította, hogy 
bolygónk éghajlati és környezetvédelmi vészhelyzettel néz szembe. A felgyorsult és 
visszafordíthatatlan éghajlatváltozás, valamint a biológiai sokféleség jelentős csökkenésének 
elkerülése érdekében gyors ütemben csökkenteni kell az üvegházhatást okozó gázok globális 
kibocsátását. E kihívásra válaszul az Európai Bizottság zöld megállapodást terjesztett elő, 
amelynek célja, hogy 2050-re Európa legyen az első klímasemleges kontinens, amely a bolygó 
természetes korlátait tiszteletben tartó gazdasági fejlődést valósít meg, miközben olyan 
igazságos átmenetet biztosít, amely sem embereket, sem helyeket nem enged lemaradni. A 
klímarendelet a zöld megállapodás egyik sarokköve, amely jogszabályba foglalja a 
hálózatsemlegességre vonatkozó célkitűzést, és az elkövetkező évtizedekben az Unió 
valamennyi éghajlat-politikai fellépésének alapját képezi.

A klímarendelet meghatározza az uniós kibocsátáscsökkentés általános pályáját, ugyanakkor a 
Bizottság által javasolt éghajlat-politikai célok nincsenek összhangban a rendelkezésre álló 
legfrissebb tudományos eredményekkel. Az UNEP kibocsátási résről szóló 2019. évi jelentése1 
szerint a kibocsátásokat 2020-tól kezdődően évente 7,6%-kal kell csökkenteni annak 
érdekében, hogy teljesüljenek a Párizsi Megállapodás azon célkitűzései, hogy a globális 
felmelegedés mértéke az iparosodás előtti szinthez képest 1,5 °C legyen. E cél elérése 
érdekében az EU-nak legkésőbb 2040-ig el kell érnie a klímasemlegességet, és az 1990-es szint 
legalább 65%-ra kell növelnie a 2030-ra vonatkozó célkitűzését.

A klímasemlegesség eléréséhez társadalmunk és valamennyi gazdasági ágazat, különösen a 
közlekedési ágazat mélyreható átalakítására lesz szükség. A közlekedési ágazat az Európai 
Unió legnagyobb kibocsátója, amely az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 27%-át teszi 
ki. Ezenkívül ez az egyetlen olyan ágazat, amely 1990 óta folyamatosan növeli kibocsátásait; 
2017-ben a kibocsátás 28%-kal haladta meg az 1990-es szintet. Az ágazat átalakításának 
kihívásai nem korlátozódnak a közúti vagy vasúti közlekedésre, hanem magukban foglalják a 
belvízi szállítást, a légi közlekedést és a tengeri ágazatot is.

A légi és a tengeri közlekedési ágazat nagy kibocsátók, és 2017-ben ők voltak felelősek az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának legnagyobb százalékos növekedéséért. Ezzel együtt 
a vizsgálat azt mutatja, hogy a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) és a Nemzetközi 
Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által tervezett jelenlegi globális célkitűzések és 
intézkedések nem fogják elérni a szükséges kibocsátáscsökkentést, és hogy további jelentős 
intézkedésekre van szükség a nulla nettó kibocsátás teljesítése érdekében. Az előadó ezért azt 
javasolja, hogy a Bizottság terjesszen elő átfogó jogszabálycsomagot annak biztosítása 
érdekében, hogy a légi közlekedési és a tengeri ágazat igazodjon a klímarendelet 
célkitűzéseihez. A légi közlekedés esetében az általános éghajlati hatás jelentősen nagyobb, 
mint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. Az előadó ezért fontosnak tartja, hogy a 
rendelet hatályát kiterjesszék a légi közlekedés szén-dioxiddal kapcsolatos hatásaitól eltérő 
hatásokra is.

Az előadó javaslata magában foglalja az éghajlatváltozással foglalkozó független tudományos 
tanácsadó testület, az Európai Éghajlatváltozási Testület (EPCC) létrehozását is. Az EPCC 

1 UNEP Emission gap report, 2019: https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019

https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
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feladata, hogy nyomon kövesse az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását és az 
éghajlatváltozás hatásainak egyéb csökkentését az Unióban és a tagállamokban, és szükség 
esetén ajánlásokat tegyen a klímarendelet célkitűzésével összhangban. Legkésőbb a Párizsi 
Megállapodással kapcsolatos minden egyes globális értékelést követő hat hónapon belül 
jelentést is közzé kell tennie arról, hogy az e rendeletben meghatározott uniós éghajlat-politikai 
célkitűzések összhangban állnak-e azzal a célkitűzéssel, hogy a hőmérséklet-emelkedést az 
iparosodás előtti szinthez képest 1,5 °C-ra korlátozzák.

Annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi európai uniós jogszabály összeegyeztethető 
legyen a klímasemlegességi célkitűzéssel, a Bizottság elfogadás előtt értékeli az összes 
intézkedéstervezetet, beleértve a jogalkotási és költségvetési javaslatokat is. Az előadó 
javasolja továbbá, hogy a Bizottság értékelje az összes vonatkozó hatályos uniós jogszabályt és 
költségvetést, és szükség esetén javasoljon módosításokat. Végezetül az előadó azt is javasolja, 
hogy a Bizottság nyújtson be átfogó elemzést a fosszilis tüzelőanyagoknak a tagállamokban 
nyújtott valamennyi közvetlen és közvetett támogatásról.

Ha nem lépünk fel, a nehézségek szintje és a kibocsátáscsökkentés költségei minden évben 
növekedni fognak. Most állunk a küszöbén annak, hogy tartósan túllépjük a 1,5 °C-os 
célkitűzést, ami óriási társadalmi, gazdasági és környezeti következményekkel járna. Ha 
valóban el akarjuk érni éghajlati céljainkat, meg akarjuk menteni és helyre akarjuk állítani 
ökoszisztémáinkat, és lehetővé kívánjuk tenni, hogy a jövő generációi számára megmaradjon a 
bolygó, ahol élhetnek, ambiciózus klímarendeletre van szükségünk, amelyet konkrét 
intézkedések követnek. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 új növekedési stratégiát 
határozott meg az EU számára, amelynek 
célja, hogy az EU-t modern, erőforrás-

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

hatékony és versenyképes gazdasággal 
rendelkező méltányos és virágzó 
társadalommá alakítsa át, ahol 2050-re 
megszűnik a nettó üvegházhatásúgáz-
kibocsátás vagy az éghajlattal kapcsolatos 
más káros hatás, és a gazdaság 
növekedése nem erőforrásfüggő. A 
stratégia célja továbbá az EU természeti 
tőkéjének védelme, megőrzése és 
fejlesztése, valamint a polgárok 
egészségének és jóllétének védelme a 
környezettel kapcsolatos kockázatokkal és 
hatásokkal szemben. Ugyanakkor az 
átállásnak méltányosnak és inkluzívnak 
kell lennie, hogy a folyamatból senki ne 
maradjon ki.

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

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

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés:

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához és a biológiai sokféleség 
visszaállításához valamennyi gazdasági 
ágazatnak mélyreható átalakuláson kell 
átmennie. Tekintettel az energiatermelés és 
-fogyasztás üvegházhatásúgáz-kibocsátásra 
gyakorolt hatásának jelentőségére, a jól 
működő belső energiapiacon alapuló, 
fenntartható, megfizethető és biztonságos 
energiarendszerre való átállás alapvető 
fontossággal bír. Míg az energiaágazatban 
1990 óta jelentősen csökkent a kibocsátás, 
a közlekedési ágazatból származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás nőtt. A 
közlekedési ágazat kihívásai nem 
korlátozódnak a közúti vagy vasúti 
közlekedésre, hanem magukban foglalják 
a belvízi szállítást, a légi közlekedést és a 
tengeri ágazatot is. A digitális 
transzformáció, a technológiai innováció, a 
kutatás és a fejlesztés szintén fontos 
mozgatórugói a klímasemlegességi 
célkitűzés elérésének, ugyanakkor 
energiaigényes adatközpontok 
formájában további kihívásokat hoznak 
létre.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Uniónak arra kell törekednie, 
hogy az Unión belül 2050-re természetes 

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

tagállamok szintjén 2040-re természetes és 
technológiai megoldások révén egyensúly 
alakuljon ki az üvegházhatást okozó gázok 
egész gazdaságra kiterjedő, emberi eredetű 
kibocsátása és elnyelése között. Az Unió 
egészére vonatkozó 2040-es 
klímasemlegességi célkitűzés teljesítésére a 
tagállamoknak közösen kell törekedniük, 
és a tagállamoknak, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak meg kell tenniük a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedéseket. Az 
uniós és tagállami szintű intézkedések a 
célkitűzés eléréséhez szükséges 
intézkedések egyaránt fontos részét fogják 
képezni.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Az Uniónak folytatnia kell éghajlat-
politikai fellépését, egyúttal hosszú távon  
szerepet kell vállalnia és közre kell 
működnie a nemzetközi éghajlat-politikai 
irányításban annak érdekében, hogy a 
Párizsi Megállapodásban meghatározott 
hőmérsékleti célok teljesítésére törekedve 
és az IPCC, a biológiai sokféleséggel és az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó 
kormányközi tudománypolitikai platform 
(IPBES) és az Európai Éghajlatváltozási 
Testület (EPCC) tudományos ajánlásait 
követve megvédje az embereket és a 
bolygót az éghajlatváltozás veszélyeitől.

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 
szándékában áll javaslatot előterjeszteni az 
Unió 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célértékének növelésére, biztosítva annak a 
2050-re kitűzött klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját. E 
közleményében a Bizottság hangsúlyozta, 
hogy minden uniós szakpolitikának és 
minden ágazatnak hozzá kell járulnia a 
klímasemlegességi célkitűzéshez. Átfogó 
hatásvizsgálat alapján és figyelembe véve 
az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete36 szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül 
kell vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie az 1990-és szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 50–
55 %-os új kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit. Abban az esetben, 
ha a Bizottság szükségesnek tartja az 
Unió 2030-as célértékének módosítását, e 
rendelet megfelelő módosítása céljából 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenfelül 
a Bizottságnak 2021. június 30-ig 
értékelnie kell, hogy a célértéket 
végrehajtó uniós jogszabályokat miként 
kellene módosítani annak érdekében, hogy 
1990-hez képest 50–55 %-os 
kibocsátáscsökkentést lehessen elérni.

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 
szándékában áll javaslatot előterjeszteni az 
Unió 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célértékének növelésére, biztosítva annak a 
2050-re kitűzött klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját. E 
közleményében a Bizottság hangsúlyozta, 
hogy minden uniós szakpolitikának és 
minden ágazatnak hozzá kell járulnia a 
klímasemlegességi célkitűzéshez. Mivel az 
Uniónak a klímasemlegesség 2040-es 
elérésének célját kell követnie, 
elengedhetetlen az éghajlat-politika 
fokozott megerősítése, valamint különösen 
az, hogy az Unió 2030-as éghajlati 
célértékét oly módon szigorítsák, hogy az 
a kibocsátások 1990. évi szintjéhez képest 
65%-os csökkentést jelentsen. Ebből 
következően a Bizottságnak 2021. június 
30-ig értékelnie kell, hogy a magasabb 
célértéket végrehajtó uniós jogszabályokat 
miként kellene megfelelően módosítani.

__________________ __________________
36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 
2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, 
a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai 

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

parlamenti és tanácsi irányelv, a 
2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi 
irányelv módosításáról, továbbá az 
525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 
lépésről lépésre megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja értékelésének 
elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a 2050-re Unió-szerte 
megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pálya meghatározása végett. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor37. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági és társadalmi szereplő 
számára való megteremtése, a 
klímasemlegességre való átállás 
gyorsaságának és 
visszafordíthatatlanságának és a 
folyamatosan megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja értékelésének 
elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a 2040-re Unió-szerte 
megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pálya meghatározása végett. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor37. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
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foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

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

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(23) Az éghajlatváltozás jellegéből 
adódóan határokon átnyúló kihívás, így 
uniós szinten összehangolt fellépésre van 
szükség a nemzeti szakpolitikák hatékony 
kiegészítéséhez és megerősítéséhez. Mivel 
e rendelet céljait, nevezetesen az Unió 
klímasemlegességének 2040-re való 
teljesítését, a tagállamok önállóan nem 
tudják kielégítően megvalósítani, az Unió 
szintjén azonban annak léptéke és hatásai 
miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
célok eléréséhez szükséges mértéket,

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A közlekedésből – a nemzetközi 
légi közlekedést is beleértve, de a 
nemzetközi hajózást figyelmen kívül 
hagyva – származó CO2-kibocsátás 2017-
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ben 28%-kal haladta meg az 1990-es 
szintet, ami a 28 tagú Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
(beleértve a nemzetközi légi közlekedésből 
és a tengeri közlekedésből származó 
kibocsátásokat is) 27%-át teszi ki1a. 

__________________
1a https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

Text proposed by the Commission Módosítás

(23b) A Bizottság elemzése azt mutatja, 
hogy a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 
(IMO) és a Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet (ICAO) által tervezett jelenlegi 
globális célkitűzések és intézkedések még 
teljes végrehajtásuk esetén sem lennének 
elégségesek a szükséges 
kibocsátáscsökkentéshez, és hogy olyan 
további jelentős intézkedésekre van 
szükség, amelyek összhangban állnak a 
teljes gazdaságra kiterjedő, a nulla nettó 
ÜHG-kibocsátásra vonatkozó 
célkitűzéssel1a; 

__________________
1aElfogadott szövegek, PA_TA(2019)0079.

Or. en

Módosítás 13

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

(23c) 2017-ben a nemzetközi légi 
közlekedés volt felelős az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának legnagyobb 
százalékos növekedéséért az 1990-es 
szinthez képest (+ 129%), ezt követte a 
nemzetközi hajózás (+ 32%) és a közúti 
közlekedés (+ 23%)1a.
__________________
1a https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
23 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23d) A légi közlekedés általános 
éghajlati hatása (emberi eredetű 
éghajlatterhelés) jóval jelentősebb, mint 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, és azt 
nagyrészt a pehelyfelhők  kondenzációs 
csíkok képződése miatt bekövetkező 
változásai okozzák1a.
__________________
1a https://www.atmos-chem-
phys.net/19/8163/2019/

Or. en

Módosítás 15

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

(23e) Az idegenforgalmi ágazat 
közlekedéssel kapcsolatos CO2-
kibocsátása a közlekedési ágazat teljes 
kibocsátásának 22%-át teszi ki. Ezek a 
kibocsátások 2016-ban az emberi eredetű 
kibocsátások 5%-át tették ki, és a turisták 
növekvő kereslete miatt 2016 és 2030 
között várhatóan 25%-kal nőnek1a.
__________________
1a https://www.e-
unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416
660

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
23 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23f) A 2003/87/EK irányelv 30. 
cikkének (4) bekezdése alapján a 
Bizottság megbízta az Európai 
Repülésbiztonsági Ügynökséget (EASA), 
hogy készítsen tanulmányt a nagy 
magasságon éghajlati hatásokat okozó, a 
légi közlekedésből származó nem szén-
dioxid-kibocsátással kapcsolatos legújabb 
tudományos fejleményekről, beleértve a 
mérési módszer kérdését is. A 
tanulmánynak ki kell térnie az olyan 
hatásokra, mint a kondenzációs csíkok 
kialakulása, pehelyfelhőkké alakulásuk, 
valamint a szulfát aeroszolok és a korom 
közvetlen hatásai. A jelentést 
haladéktalanul közzé kell tenni és 
továbbítani kell a Tanácsnak és a 
Parlamentnek, kiemelve azokat a már 
meglévő műszaki és operatív 
intézkedéseket, amelyek közvetlen vagy 
közvetett hatást gyakorolnak a légi 
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közlekedésből származó, nem szén-dioxid-
kibocsátásra és éghajlati hatásokra, 
valamint a jelentésnek átfogó áttekintést 
kell nyújtania a kérdés kezelését szolgáló 
intézkedésekről. A jelentést olyan 
jogalkotási intézkedéseknek kell 
kísérniük, amelyek kezelik a légi 
közlekedés által a globális éghajlatra 
gyakorolt, nem szén-dioxiddal kapcsolatos 
hatásokat.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
23 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23g) A belső égésű motorok folytatódó 
értékesítése az uniós piacon nem 
egyeztethető össze a klímasemlegesség 
célkitűzésével. Ezért az (EU) 2019/631 
rendelet soron következő felülvizsgálata 
során központi elemmé kell tenni a belső 
égésű motorok legkésőbb 2030-ig történő 
fokozatos kivonását a piacról. A 
kibocsátásmentes mobilitás felé vezető, az 
európai zöld megállapodásban 
meghatározott út megnyitása érdekében a 
Bizottságnak az (EU) 2019/1242 
rendeletet is össze kell hangolnia a 2030-
ra vonatkozó megnövelt éghajlat-politikai 
célkitűzéssel. Ennek megfelelően a 
Bizottságnak a típusjóváhagyásról szóló 
(EU) 2018/858 rendelet módosítására 
irányuló módosításokat kell előterjesztenie 
annak érdekében, hogy jogi szempontból 
megalapozott választ adjon azon 
tagállamoknak, amelyek 2030 előtt 
fokozatosan ki kívánják vonni a piacról a 
belső égésű motorokat.

Or. en
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
23 h preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23h) Az „Európai zöld megállapodás” 
című bizottsági közleményben említettek 
szerint a Bizottságnak 2021 júniusáig 
javaslatot kell tennie a személygépkocsik 
és könnyű haszongépjárművek CO2-
kibocsátási követelményeire vonatkozó 
jogszabályok felülvizsgálatára annak 
érdekében, hogy ezáltal 2025-től 
megnyíljon az út a kibocsátásmentes 
mobilitás felé.1a

__________________
1a COM(2019)0640.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
23 i preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23i) A Bizottságnak a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2021 júliusáig 
átfogó jogszabálycsomagot kell 
előterjesztenie a tengeri közlekedésből 
származó kibocsátások csökkentése 
érdekében, beleértve többek között az 
alábbi intézkedéseket: kötelező 
üzemeltetési CO2-szabványok, az EU-
ETS-be való teljes integráció, a teljes 
mértékben megújuló energiaforrásokon 
alapuló fenntartható alternatív 
üzemanyagok és a kapcsolódó 
üzemanyagtöltő infrastruktúra bevezetését 
támogató intézkedések, 
sebességcsökkentés, vitorlák használata és 
a forgalom csökkentése, többek között a 
kikötőkhöz való hozzáférés irányítása 
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révén.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
23 j preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23j) A Bizottságnak 2021 júliusáig 
átfogó jogszabálycsomagot kell 
előterjesztenie a légi közlekedésből 
származó kibocsátások csökkentése 
érdekében, beleértve többek között az 
alábbi intézkedéseket: az ingyenes 
kibocsátási egységek megszüntetése és az 
EU ETS hatálya alá való teljes visszatérés, 
teljes mértékben megújuló 
energiaforrásokon alapuló fenntartható 
alternatív üzemanyagok és 
üzemanyagtöltő infrastruktúra, a rövid 
távú járatok betiltása fenntartható 
alternatívák megléte esetén, valamint a 
forgalom csökkentése, többek között a 
résidők irányítása révén.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
23 k preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23k) A Bizottságnak 2021 júliusáig 
aktív mobilitásra vonatkozó stratégiát kell 
előterjesztenie.

Or. en
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E rendelet keretet hoz létre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, egyéb 
éghajlati hatások gyors és 
visszafordíthatatlan csökkentésére és a 
természetes nyelőnkénti eltávolítás Unió-
szerte történő elősegítésére.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 24

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

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

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

Or. en

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet hozzájárul az uniós 
polgárok élethez, gyermekei jólétéhez, 
foglalkozáshoz, tulajdonhoz és egyenlő 
bánásmódhoz való elidegeníthetetlen 
jogainak védelméhez, miután ezek az 
emberi jogok európai egyezményében és 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában 
egyaránt elismert jogok a stabil éghajlat 
függvényei.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az uniós jogban szabályozott 
üvegházhatást okozó gázok Unión belüli 
kibocsátását – a nemzetközi légi és tengeri 
közlekedésből származó, az Unióhoz 
kapcsolódó kibocsátásokat is beleértve – 
és elnyelését, valamint az egyéb éghajlati 
hatásokat a lehető leghamarabb, de 
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legkésőbb 2040-ig egyensúlyba kell hozni, 
melynek következtében a kibocsátások az 
említett időpontra elérik a nulla nettó 
szintet. Minden tagállamnak legkésőbb 
2040-ig meg kell valósítania a nulla nettó 
kibocsátást saját területén.

Or. en

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 2041. január 1-jétől az 
üvegházhatást okozó gázok természetes 
nyelők általi eltávolításának meg kell 
haladnia az emberi eredetű kibocsátást és 
az egyéb éghajlati hatásokat az Unióban 
és az egyes tagállamok területén.

Or. en

Módosítás 28

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 

(3) A 2. cikk (1) bekezdésében 
megállapított klímasemlegességi célkitűzés 
fényében az Unió 2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét az 1990-es szinthez képest 65%-
os kibocsátáscsökkentésben kell 
meghatározni.
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esetben javaslatokat terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé.

Or. en

Módosítás 29

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.

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Európai Éghajlatváltozási Testület

(1) A Bizottság 2021. június 30-ig 
létrehozza az Európai Éghajlatváltozási 
Testületet (EPCC). Az EPCC 
éghajlatváltozással foglalkozó független 
tudományos tanácsadó testületként 
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működik. Legfeljebb 20 társadalom- és 
természettudománnyal foglalkozó 
tudósból áll, akiket az éghajlatváltozás 
területén szerzett szakértelmük alapján 
választanak ki. Az Európai Parlament 
illetékes bizottsága meghallgatja a 
kiválasztott tudósokat, és megerősíti 
kinevezésüket.
(2) A Bizottság gondoskodik arról, hogy 
az EPCC irányítási struktúrája és 
összetétele garantálja annak teljes 
tudományos függetlenségét és 
önállóságát, többek között az uniós és 
tagállami intézményekkel, szervekkel, 
hivatalokkal és ügynökségekkel szemben 
is.
(3) Az EPCC nyomon követi az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 
és az éghajlati hatások mérséklésére 
irányuló egyéb intézkedéseket az Unióban 
és a tagállamokban. Szükség esetén 
ajánlásokat tesz az illetékes uniós 
intézményeknek és a tagállamoknak.
(4) Az EPCC 2022. november 30-ig, majd 
ezt követően évente jelentést tesz a 
Bizottságnak, az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak a (3) bekezdés szerinti 
megállapításairól. Az EPCC gondoskodik 
arról, hogy eljárásai teljesen átláthatóak, 
jelentései pedig nyilvánosan 
hozzáférhetők legyenek.
(5) Az EPCC külön kérésre tájékoztatást 
nyújthat és ajánlásokat tehet az Európai 
Parlamentnek, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának, az Európai 
Számvevőszéknek, az európai 
ombudsmannak vagy bármely nemzeti 
parlamentnek.

Or. en
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
2 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„2b. cikk
Az Unió éghajlat-politikai célkitűzéseinek 

tudományos felülvizsgálata
(1) A Párizsi Megállapodás 14. cikkében 
foglalt minden egyes globális értékelést 
követően legkésőbb hat hónapon belül az 
EPCC jelentést tesz közzé arról, hogy az 
Unió 2. cikkben meghatározott éghajlat-
politikai célkitűzései összeegyeztethetők-e 
az iparosodás előtti szinthez viszonyított 
hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C fokra 
történő korlátozására irányuló 
célkitűzéssel. A jelentés a következő 
elemeket veszi figyelembe:
a) a rendelkezésre álló legjobb és 
legfrissebb tudományos bizonyítékok, 
különösen az IPCC által tett, az 
iparosodás előtti szinthez viszonyított 
hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C-ra való 
korlátozása szempontjából fennmaradó 
szén-dioxid-költségvetésre vonatkozó 
megállapítások, az ENSZ 
Környezetvédelmi Programjának (UNEP) 
éves kibocsátási és termelési résről szóló 
jelentései, valamint az IPBES egyéb 
vonatkozó jelentései;
b) a Párizsi Megállapodás hőmérséklettel 
kapcsolatos hosszú távú célkitűzéseinek és 
az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye végső céljának elérését 
szolgáló nemzetközi fejlemények és 
erőfeszítések;
c) az Unió és a tagállamok arra vonatkozó 
kötelezettségvállalása, hogy a Párizsi 
Megállapodás 4. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban éghajlat-
politikai fellépéseik a lehető 
legnagyratörőbb törekvést és  idővel 
bekövetkező előrehaladást tükrözik; és
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d) az Unió és a tagállamok 
kötelezettségvállalása a biológiai 
sokféleség csökkenésének 2030-ig történő 
megállítására és visszafordítására.
(2) A Bizottság kellő mértékben 
figyelembe veszi az (1) bekezdésben 
említett jelentést, és amennyiben az EPCC 
úgy találja, hogy az Unió 2. cikkben 
meghatározott éghajlat-politikai 
célkitűzései nem egyeztethetők össze azzal 
a célkitűzéssel, hogy a hőmérséklet-
emelkedést az iparosodás előtti szintekhez 
képest 1,5 °C-ra korlátozzák, jogalkotási 
javaslatot készít e rendelet módosítása 
céljából annak biztosítása érdekében, 
hogy az Unió méltányos és hiteles módon 
járuljon hozzá a Párizsi Megállapodás 
hosszú távú hőmérsékleti céljához. 

Or. en

Módosítás 32

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 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 2040-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.

Or. en
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Módosítás 33

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 34

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, maradéktalanul figyelembe 
véve a tétlenség és a késedelmes éghajlat-
politikai fellépés költségeit;

Or. en

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a szén-dioxid-eltávolítási 
lehetőségek hatása a biológiai 
sokféleségre, az ökoszisztémákra és az 
élelmezésbiztonságra;

Or. en
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Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) valamennyi fosszilis tüzelőanyag 
használatának fokozatos megszüntetése 
olyan időkereten belül, amely 
összhangban van azzal a célkitűzéssel, 
hogy a hőmérséklet-emelkedést az 
iparosodás előtti szinthez képest 1,5°C-ra 
kell korlátozni;

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az idővel bekövetkező környezeti 
hatékonyság és előrehaladás biztosításának 
szükségessége;

f) a környezeti integritás, a lehető 
legnagyratörőbb törekvés és az idővel 
bekövetkező előrehaladás biztosításának 
szükségessége a Párizsi Megállapodás 4. 
cikke (3) bekezdésével összhangban;

Or. en

Módosítás 38

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, 
maradéktalanul figyelembe véve a meg 
nem térülő eszközök elkerülésének 
szükségességét;

Or. en
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Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a beruházásokkal kapcsolatos 
stabil, kiszámítható és megbízható 
szakpolitikai keret szükségessége;

Or. en

Módosítás 40

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 a fenntartható 
energiához, élelmiszerekhez, lakhatáshoz 
és mobilitáshoz;

Or. en

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) az Unió és a tagállamok 
kötelezettségvállalása a biológiai 
sokféleség csökkenésének 2030-ig történő 
megállítására és visszafordítására;

Or. en
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Módosítás 42

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, az IPBES, az UNEP és 
az EPCC legaktuálisabb jelentéseit is.

Or. en

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) nemzetközi szolidaritás és 
felelősségvállalás az európai országok 
korábbi kibocsátásai miatt.

Or. en

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság 2021. január 31-ig 
elfogadja az éghajlatváltozás hatásaihoz 
való alkalmazkodásra vonatkozó, 
naprakész uniós stratégiát.

Or. en
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Módosítás 45

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 2021. december 31-ig 
alkalmazkodási stratégiákat és terveket 
fogadnak el, amelyek az éghajlatra és a 
kiszolgáltatottságra vonatkozó megbízható 
viszonyítási alapértékeken alapuló átfogó 
kockázatkezelési kereteket és 
eredményértékeléseket tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 46

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 minden értékelést és 
következtetést az energiaunió helyzetéről 
szóló, az (EU) 2018/1999 rendelet 35. 
cikkének megfelelően az adott naptári 
évben elkészített jelentéssel együtt 
nyilvánosan elérhetővé tesz és benyújt az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 47

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 

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

cikk (1) bekezdésében említett teljesítési 
pálya révén kifejezett klímasemlegességi 
célkitűzés fényében értékel az elfogadás 
előtt, és az értékelés eredményét az 
elfogadáskor nyilvánosságra hozza.

Or. en

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság ...-ig [e rendelet 
hatálybalépése után 2 évvel]-ig értékeli, 
hogy valamennyi meglévő vonatkozó 
uniós jogszabály és költségvetés 
összeegyeztethető-e a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott, a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett teljesítési pálya 
révén kifejezett klímasemlegességi 
célkitűzéssel, és szükség esetén 
javaslatokat terjeszt elő.

Or. en

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottság ...-ig [e rendelet 
hatálybalépése után 2 évvel] átfogó 
elemzést nyújt be a tagállamokban a 
fosszilis tüzelőanyagokhoz nyújtott 
valamennyi közvetlen és közvetett 
támogatásról. Ezen elemzés eredményeit 
az említett támogatások fokozatos teljes 
megszüntetésére irányuló menetrend 
részeként maradéktalanul figyelembe kell 
venni az európai szemeszter 
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folyamatában.

Or. en

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Az 1. és 2. cikkben meghatározott 
klímasemlegességi cél irányába történő 
folyamatos előrehaladás biztosítása 
érdekében a Bizottság és a tagállamok 
teljes mértékben figyelembe veszik a 
2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1a 3. cikke (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott kötelezettségeket 
a köz- és magánprojektek 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása egészének 
– a projekt értékláncában előforduló 
közvetett kibocsátásokra is kiterjedő – 
kezelése céljából.
_____________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/92/EU irányelve (2011. december 
13.) az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról (HL L 26., 2012.1.28., 1. o.).

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

naptári évben elkészített jelentéssel együtt 
nyilvánosan elérhetővé teszi és benyújtja 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 52

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 tesz az érintett 
tagállamnak. A Bizottság ezen ajánlásokat 
nyilvánosságra hozza.

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az érintett tagállam végrehajtja az 
ajánlást a tagállamok, valamint az Unió és 
a tagállamok közötti szolidaritás és a 
lojális együttműködés Szerződésekben 
foglalt elve szellemében;

Or. en
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Módosítás 54

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 
részletezi, milyen módon vette 
maradéktalanul figyelembe az ajánlást, és 
milyen intézkedéseket hozott.

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) európai statisztikák és adatok, 
beleértve a kedvezőtlen éghajlati 
hatásokból eredő veszteségekre vonatkozó 
adatokat, valamint a tétlenség és a 
késedelmes éghajlat-politikai fellépés 
becsült költségeit is, amennyiben 
rendelkezésre állnak; és

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tudományos bizonyítékok, beleértve az 
IPCC, az UNEP, az IPBES és az EPCC 
legutóbbi jelentéseit is; és

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az EEA segíti a Bizottságot az 5. 
és 6. cikkben említett értékelés 
elkészítésében. Az EEA költségvetését és 
személyzetét ennek megfelelően növelni 
kell.

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvánosság részvétele A nyilvánosság részvétele és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog

Or. en

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EUMSZ 263. cikke alapján indított 
megsemmisítés iránti keresetek 
alkalmazásában az egyéneket úgy kell 
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tekinteni, mint akiket közvetlenül és 
személyükben érint:
a) a karbonsemlegesség elérésére 
vonatkozó, a 3. cikk értelmében elfogadott 
teljesítési pálya, ezáltal jogukban áll 
megtámadni a 9. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
jogszerűségét az Európai Unió Bírósága 
előtt;
b) a Bizottságnak a 3. cikk (1) bekezdése 
értelmében elvégzett felülvizsgálata 
eredményeként vagy a Bizottságnak az 5. 
cikk (4) bekezdése értelmében benyújtott 
javaslataira válaszul az EU által 
elfogadott bármely jogi aktus;
amennyiben az ilyen aktusokból vagy azok 
hiányosságaiból származó 
éghajlatváltozási hatások személyükben és 
súlyosan érintik őket.

Or. en

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Többszintű éghajlat- és energiapolitikai 
párbeszéd

Többszintű és ágazatközi párbeszéd az 
éghajlatváltozásról

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
Az (EU) 2018/1999 rendelet
11 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en


