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A környezetvédelmi és a kapcsolódó politikai célokra szolgáló piaci alapú eszközökről szóló 
zöld könyv
(2007/2203(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 1
5a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az EK-Szerződés 2. és 6. cikkére, amelyek értelmében a 
környezetvédelemre vonatkozó követelményeket bele kell illeszteni a közösségi 
politika különböző ágazataiba a környezet érdekében a gazdasági tevékenységek 
fenntartható fejlesztésének előmozdítása céljából,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 2
5b. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az EK-Szerződés 175. cikkére,
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 3
5c. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a „Fenntartható fejlődés felé” – közösségi környezetvédelmi és 
fenntartható fejlesztési politikai és cselekvési program felülvizsgálatáról szóló, 1998. 
szeptember 24-i 2179/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 4
5d. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a fenntartható fejlődést célzó EU-stratégia felülvizsgálatára,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 5
5e. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a 6. környezetvédelmi cselekvési programra,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 6
5f. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az Európai Parlamentnek a természeti erőforrások fenntartható 
használatára, a városi környezetre, a hulladékokra és a növényvédő szerekre 
vonatkozó stratégiai programokról szóló állásfoglalásaira,
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens Holm

Módosítás: 7
5g. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel „A globális éghajlatváltozás 2 Celsius-fokra való csökkentése - az 
előttünk álló út a Bali szigetén tartandó éghajlatváltozási konferenciáig és azon túl” 
című, 2007. november 15-i állásfoglalására1.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 8
Aa. preambulumbekezdés (új)

Aa. mivel a „szennyező fizet” elv a környezetvédelmi politika egyik pillére, ami azzal jár, 
hogy a külső költségeket beépítik a piaci árakba annak érdekében, hogy azok 
tükrözzék az előállítás tényleges költségeit,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jens Holm

Módosítás: 9
Ab. preambulumbekezdés (új)

Ab. mivel a 2007. november 15-i állásfoglalásában az Európai Parlament hangsúlyozza, 
hogy az iparosodott országoknak kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy az 1990-
es szintekhez képest 2020-ra legalább 30%-kal és 2050-re 60-80%-kal csökkentik a 
CO2-kibocsátásaikat,

Or. en

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0537.
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Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 10
Ac. preambulumbekezdés (új)

Ac. mivel a szennyező fizet elv alkalmazása a tagállamok többségében sok kívánnivalót 
hagy,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 11
B. preambulumbekezdés

B. tekintettel a természeti környezet különböző szennyezéseire, a georendszerek 
lehetséges helytelen működésének lehetőségeire és a természetes – különösen a nem 
megújuló – erőforrások kimerítésének kockázatára,

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 12
Ba. preambulumbekezdés (új)

Ba. mivel napjainkban az energiaintenzitás a kereskedelmi nyomás hatására körülbelül 
évi 1,8 százalékkal csökken, ami arra kötelezi a piac szereplőit, hogy szüntelenül 
növeljék a hatékonyságukat, és mivel Kelet-Európa korábbi tervgazdaságai – mivel 
nem voltak kitéve e kereskedelmi nyomásnak – sokkal több forrást és energiát 
fogyasztottak ugyanazon termékek előállításához, mint a nyugati világ,

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 13
C. preambulumbekezdés

C. tekintettel számos növény- és állatfaj kihalásának magas kockázatára és az Unió által 
meghatározott azon célkitűzésre, hogy 2010-re megállítják a biológiai sokféleség 
elvesztését,
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Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 14
D. preambulumbekezdés

D. tekintettel az Unióban a szállításhoz, különösen az áruszállításhoz kapcsolódó 
forgalom egyre nagyobb növekedésére és az energiafogyasztás esetlegesen ebből 
következő növekedésére,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 15
G. preambulumbekezdés

G. tekintettel az Unióban a szállításhoz, különösen az áruszállításhoz kapcsolódó 
forgalom egyre nagyobb növekedésére és az ebből következő energiafogyasztás 
növekedésére, ami ellentétes az arányosság elvével,

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 16
G. preambulumbekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 17
G. preambulumbekezdés

G. mivel a háztartások viselik a környezetvédelmi adók nagyon nagy részét, miközben az 
egyéb ágazatok az elsődleges energia-, vízfogyasztók és szállítási fogyasztók,
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Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 18
H. preambulumbekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 19
H. preambulumbekezdés

törölve

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 20
H. preambulumbekezdés

H mivel az éghajlatváltozás globális hatásait érintő előírásoknak nem csak a növekedés 
és a gyártási és fogyasztási módok szétválasztásához, hanem a társadalmi-gazdasági
fejlesztési modellünk megváltoztatásához is kell vezetniük,

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 21
Ha. preambulumbekezdés (új)

Ha. mivel a GDP jelenlegi gazdasági mutatói már nem elegendőek a társadalmi, 
gazdasági és ökológiai valóság helyes értékeléséhez, és nem veszik figyelembe az 
emberi tevékenységek azon környezeti következményeit, amelyekkel szembe kell 
néznünk, e változások jobb figyelembevétele érdekében a megtermelt vagyon 
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kiszámításához új környezeti mutatókat kellene tekintetbe venni,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 22
Ha. preambulumbekezdés (új)

Ha. mivel az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi szakértői csoport (IPCC) úgy 
véli, hogy a gazdasági növekedés célkitűzése, a csúcstechnológia folyamatos 
fejlesztése, a globalizáció és a technológiák terjesztése hozzájárulnak a környezeti 
hatások csökkentéséhez, miközben szélesítik az éghajlati kihívásra adható válaszok 
körét, s mivel e körülmények között a környezetre gyakorolt negatív hatásunk 
csökkentése jelentős gazdasági növekedésen, sőt az innováció és a kutatás 
beindításán keresztül valósul meg,

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 23
1. bekezdés

1. üdvözli a szennyező fizet elvre történő utalást, de sajnálja, hogy gyenge a kapcsolat a 
meglévő környezetvédelem-politikai eszközök kidolgozásában és kalibrálásában, 
vagy nem is létezik ilyen kapcsolat;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 24
1. bekezdés

1. üdvözli a szennyező fizet elvre történő utalást, és megjegyzi, hogy a jelenleg 
megállapított kereskedelmi kudarcok oka éppen a piacgazdaság ezen elvének 
elfelejtése,

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 25
1. bekezdés

1. üdvözli a szennyező fizet elvre történő utalást, de sajnálja, hogy gyenge a kapcsolat a 
környezetvédelmi célokra szolgáló piaci alapú eszközökkel; hangsúlyozza, hogy a 
szennyező fizet elv lehetővé teszi egy termék valódi árának meghatározását, amely 
magában foglalja a megtisztítás és a helyreállítás termelés okozta költségeit is, jól 
tudva, hogy a szennyező termelés vagy termékek költsége végül magasabb, ha az 
magában foglalja az összes külső költséget, mivel olcsóbb a megelőzés, mint a 
helyreállítás vagy a megtisztítás;

Or. da

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 26
1a. bekezdés (új)

1a. hangsúlyozza, hogy sokkal könnyebb ellenőrizni a szennyező fizet elv betartását és a 
közös minimális adók alkalmazását, mint az átruházható kvóták rendszerét;

Or. da

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 27
1a. bekezdés (új)

1a. emlékeztet arra, hogy a piacgazdaság lényege az, hogy a piacra, vagyis a termelőkre 
és a fogyasztókra kell hagyni annak gondját, hogy meghatározzák a korlátozott 
források optimális felhasználásának módját;

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 28
1a. bekezdés (új)

1a. hangsúlyozza, hogy a szennyező fizet elv nem korlátozódhat arra, hogy a költségeket 
a végső fogyasztóval, azaz a háztartásokkal fizettessék meg;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 29
2. bekezdés

2. sajnálja, hogy a zöld könyv alapvetően a légköri szennyezésre és az éghajlatváltozásra 
összpontosít, és nem veszi figyelembe a modern és célzott környezetvédelem 
valamennyi szempontját;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 30
2. bekezdés

2. sajnálja, hogy a zöld könyv alapvetően a légköri szennyezésre és az éghajlatváltozásra 
összpontosít; sajnálja ezen kívül, hogy kevésbé veszik figyelembe a gyártási és 
forgalomba hozatali eljárások, valamint a fogyasztási módok környezetre gyakorolt 
hatását;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 31
2. bekezdés

2. sajnálja, hogy a zöld könyv alapvetően a légköri szennyezésre és az éghajlatváltozásra 
összpontosít, és teljesen elhanyagolja egyéb gyártási és forgalomba hozatali eljárások, 
valamint a fogyasztási módok környezetre gyakorolt negatív hatását;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 32
2. bekezdés

2. sajnálja, hogy a zöld könyv alapvetően a légköri szennyezésre és az éghajlatváltozásra 
összpontosít, és elhanyagolja a gyártási és forgalomba hozatali eljárások, a fogyasztási 
módok és a hulladékkezelés környezetre gyakorolt hatását;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 33
2a. bekezdés (új)

2a. osztja az Európai Bizottságnak a piaci alapú eszközök sokféleségére, valamint az 
adók és illetékek megkülönböztetésére vonatkozó véleményét, mivel az utóbbiak 
általában egy szolgáltatás vagy egy világosan meghatározott költség ellenértékeként 
való fizetést jelentenek; hangsúlyozza, hogy ösztönző és visszatartó erejű eszközökre 
is szükség van a környezet- és egészségvédelmi, valamint fenntartható fejlődési 
stratégiai célkitűzések megvalósítása érdekében;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 34
3. bekezdés

3. sajnálja, hogy túl kevés szó esik a nemzetközi dimenzióról, és hogy még mindig nem 
vezették be a régiók és ipari ágazatok közötti aránytalanságok legnagyobb mértékű 
csökkentését célzó intézkedéseket;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 35
Alcím (új) és 3a. bekezdés (új)

Intézkedések

3a. kéri a Bizottságot, nyújtson be tervezetet a környezetvédelmi és a kapcsolódó 
politikai célokat szolgáló piaci alapú eszközökre vonatkozó stratégiai tervre 
vonatkozóan;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 36
3a. bekezdés (új)

3a. sajnálatát fejezi ki a piaci alapú, a termelőhöz képest a fogyasztóra összpontosító 
eszközök közötti különbségtétel előnyeiről szóló alapos tanulmány hiánya miatt;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 37
3b. bekezdés (új)

3b. felkéri az Európai Uniót, hogy különböztesse meg a lakosonkénti bruttó gazdasági 
vagyont a nettó gazdasági, társadalmi és ökológiai vagyontól, amely a valódi fejlődés 
mutatója; felkéri ezért az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy:

 alaposabban tanulmányozzák azt a lehetőséget, hogy olyan „zöld” mutatók1

alkalmazásával mérjék az európai növekedést, amelyek számításba veszik a 
környezeti károk miatt elveszített vagyont,

 használják a környezeti mutatókat a környezettel kapcsolatos munkáikban, 
mivel a környezetvédelmi politika integrált politikának tekinthető, s a zöld 
mutatókat az európai politikák valamennyi munkájában alkalmazni kellene,

 a nemzeti vagyon kiszámításakor vegyék figyelembe a termelésük okozta

                                               
1 Környezeti mutatók vagy az IBED (tartós jóléti mutatók) és a GPI (a valódi fejlődés mutatója) környezet 
figyelembevétele.
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környezeti hatásokat annak érdekében, hogy valós képünk legyen a természeti 
erőforrásaink folyamatos csökkenése által okozott vagyonvesztésről;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 38
3b. bekezdés (új) (az „Elvek” közbenső cím után)

3b. elismeri, hogy a környezetvédelmi költségek teljes internalizálása lényeges 
előfeltétele a különböző vállalkozások közötti tisztességes verseny létrehozásának és 
a tiszta termelés és fogyasztás előmozdítását segítő gazdasági ösztönzők növelésének, 
valamint a tisztább technológiák terén az innováció támogatásának;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 39
3c. bekezdés (új) (az „Elvek” közbenső cím után)

3c. elismeri, hogy a környezetvédelmi költségek internalizálására való képtelenség a 
környezetet károsító tevékenységek támogatását jelenti;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 40
3d. bekezdés (új) (az „Elvek” közbenső cím után)

3d. hangsúlyozza, hogy az EU tagállamaiban a környezetet károsító támogatások nagy 
száma súlyosbítja a szennyezést, és súlyosan sérti a szennyező fizet elvet;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 41
4. bekezdés

4. elismeri, hogy a környezetvédelmi célokra szolgáló piaci alapú eszközök a 
környezetvédelmi célkitűzések ésszerű áron való elérésének egyik leghatékonyabb
eszközét jelentik; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezen eszközöket ki kell egészíteni 
más intézkedésekkel, mint például hatékonysági előírások, kibocsátásra vonatkozó 
követelmények stb.;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 42
4. bekezdés

(nem érinti a francia nyelvű változatot)

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 43
4a. bekezdés (új)

4a. úgy véli, hogy a fenntartható fejlődéssé és a szénmentes gazdasággá való átalakulás 
sokféle elrettentő eszközt (pl. adók, díjak) és ösztönző eszközt (pl. kereskedelmi 
rendszerek) igényel.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Margrete Auken

Módosítás: 44
5. bekezdés

5. hangsúlyozza, hogy a piaci alapú eszközök nem helyettesíthetik az újraelosztási 
politikákat; azonban úgy véli, hogy a fogyasztási szokások vagy a fogyasztás 
nagysága közötti különbségtételhez lehet folyamodni ahhoz, hogy ezen eszközöket a 
nagy fogyasztókra összpontosítsák;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 45
5. bekezdés

5. hangsúlyozza, hogy a piaci alapú eszközök használatának lehetnek nem kívánatos 
társadalmi hatásai; azonban úgy véli, hogy ezek a hatások kompenzálhatók az 
alacsony jövedelmű háztartásokat segítő olyan egyedi intézkedésekkel, mint például 
minimumárak, támogatások stb.;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 46
5. bekezdés

5. hangsúlyozza, hogy a piaci alapú és a környezetvédelmi politika támogatására szánt 
eszközöket hatékonyságuk és a kitűzött célok elérése érdekében csak az ökológiai 
kritériumok figyelembevételével szabad meghatározni;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 47
5. bekezdés

5. hangsúlyozza, hogy a piaci alapú eszközöknek gazdaságilag és társadalmilag 
elfogadhatónak kell lenniük (törlés);

Or. nl
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 48
5. bekezdés

5. hangsúlyozza, hogy a piaci alapú eszközöknek ökológiailag, gazdaságilag és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lenniük, különösen a valamennyi tagállam 
átlagfizetésénél alacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek és a 
kisvállalkozások számára;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 49
6. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 50
6. bekezdés

6. úgy véli, hogy ezen eszközök végrehajtásának a műszaki semlegesség elvén és a 
piaci mechanizmusok torzulásmentességének elvén kell nyugodniuk, megfelelve az 
objektivitás, a semlegesség és az egyenértékűség követelményeinek;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 51
6. bekezdés

6. úgy véli, hogy az adókulcsok progresszivitásának és időbeli fokozatos növekedésének 
a végrehajtásuk egyik elvének kell lenniük; hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú 
olyan közös minimális adók bevezetése, amelyek lehetővé teszik a tagállamok 
számára, hogy magasabb nemzeti adókat vezessenek be, tudván azt, hogy az ilyen 
adószintet alkalmazó tagállamok példája lehetővé teszi új lehetőségek 
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meghatározását és a közös minimális adók emelése gondolatának támogatását;

Or. da

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 52
6. bekezdés

6. úgy véli, hogy általában az adókulcsok progresszivitása, valamint (törlés) fokozatos 
és időben előrelátható növekedése a végrehajtásuk egyik elve (törölve);

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 53
6. bekezdés

6. úgy véli, hogy az adókulcsok progresszivitásának és időbeli fokozatos változásának a 
végrehajtásuk egyik elvének kell lenniük;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 54
6a. bekezdés (új)

6a. hangsúlyozza, hogy a szennyező fizet elv jelentősebb hatásokat eredményez azzal, 
hogy célzottan származtatja vissza a felszabadított pénzeszközöket, vagyis azokat 
kizárólag a megtisztításra és a helyreállításra fordítja, mivel a megfelelő összegeket 
egy iparágnak vagy egy tevékenységi ágazatnak juttatott adókönnyítések formájában
globálisan vezeti át;

Or. da



AM\703130HU.doc 17/48 PE398.431v02-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 55
6b. bekezdés (új)

6b. úgy véli, alapvető fontosságú, hogy közös minimális adókat vezessenek be, mivel 
ezek az adók lehetővé teszik mind a határokon átnyúló kereskedelem ezen adók 
folyamatos felülvizsgálatával történő korlátozását, mind annak az előfutári 
szerepnek a szentesítését, amelyet a szennyezés ellenében magasabb szintű adókat 
alkalmazó tagállamok töltenek be; rámutat arra, hogy a teljesen integrált belső 
piacon a verseny torzulásainak korlátozása céljából alapvetően fontoss ügyelni arra, 
hogy a különbségek ne legyenek túl nagyok, és ezért úgy intézni, hogy az előfutár 
tagállamok – a közös minimális adók progresszív emelését képviselve – példát 
mutassanak;

Or. da

Módosítás, előterjesztette: Jens Holm

Módosítás: 56
7. bekezdés

7. külön kiemeli a környezetvédelmi adók fontos szerepét a környezetvédelmi 
célkitűzések elérésében; felkéri ezért a Bizottságot, hogy 2008 vége előtt nyújtson be 
jogalkotási javaslatot a CO2-re alkalmazandó közösségi minimális adó tárgyában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 57
7. bekezdés

7. külön kiemeli a környezetvédelmi adók fontos szerepét a környezetvédelmi 
célkitűzések elérésében és egyes intézkedések annak érdekében történő európai szintű 
harmonizálásában, hogy elkerüljék a vállalkozások – különösen a kkv-k – és a 
területek közötti gazdasági aránytalanságokat, ami a belső piac helytelen működését 
okozhatja;

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Margrete Auken

Módosítás: 58
7. bekezdés

7. külön kiemeli a környezetvédelmi adók fontos szerepét a környezetvédelmi 
célkitűzések elérésében és annak feltétlen szükségességét, hogy európai szinten
állapítsanak meg minimumot egyes adókra vonatkozóan a vállalkozások és a 
területek közötti gazdasági aránytalanságok elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 59
7a. bekezdés (új)

7a. egyetért a Bizottság elemzésével, amely szerint jelenleg az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere az a piaci alapú eszköz, amely 
a legjobban reagál az igényre, és a rendelkezésre álló legobjektívebb eszköz ahhoz, 
hogy elérjék az Európai Tanács által 2007 tavaszán az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére vonatkozóan meghatározott célkitűzéseket;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 60
7b. bekezdés (új)

7b. elismeri ugyanakkor, hogy jelenlegi változatában a kibocsátási egységek európai 
kereskedelmi rendszerének hatóköre túl szűk az üvegházhatást okozó gázok számos 
forrásához és az érintett ágazatokhoz képest, és hogy a Bizottságnak és a 
tagállamoknak javításokat kell végezniük ahhoz, hogy a terv harmadik szakaszában 
2013-tól optimalizálják az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek 
kereskedelmi rendszerét;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 61
8. bekezdés

8. úgy véli, hogy a piaci alapú eszközök nem korlátozódhatnak az engedély- és 
kvótakereskedelem rendszerére, mivel e rendszerek nem a legjobban lettek az egyes 
kibocsátások csökkentésére vonatkozó célkitűzések eléréséhez igazítva;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 62
8. bekezdés

8. úgy véli, hogy az európai pénzügyi intézkedéseket nem lenne szabad csak az 
engedély- és kvótakereskedelem rendszerére korlátozni, mivel e rendszerek nem a 
legjobban lettek az egyes kibocsátások csökkentésére vonatkozó célkitűzések 
eléréséhez igazítva;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 63
8. bekezdés

8. úgy véli, hogy a közösségi piaci alapú eszközök nem korlátozódhatnak a kibocsátási 
jogok vagy a kibocsátási kvóták kereskedelmi rendszerére, és hogy más lehetséges 
rendszereket is számításba kell venni, így például a szénadó esetleges bevezetését a 
fosszilis energiáknak nyújtott támogatások csökkentésének ellentételezéseként;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 64
8. bekezdés

8. úgy véli, hogy az európai pénzügyi intézkedések nem korlátozódhatnak az engedély-
és kvótakereskedelem rendszerére, mivel e rendszerek nem a legjobban lettek az egyes 
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kibocsátások csökkentésére vonatkozó célkitűzések eléréséhez igazítva. A
nemzetállamok adóügyi szuverenitását nem szabad megsérteni;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 65
8a. bekezdés (új)

8a. hangsúlyozza, hogy a környezetvédelemhez kapcsolódó adókat nem lenne szabad 
elsősorban adóbevétel-növelő eszköznek tekinteni, hanem inkább olyan eszköznek, 
amellyel ésszerű áron megelőzhető a környezet bármiféle káros szennyezése vagy 
romlása – s amely révén növelhető a társadalom jóléte; külön kiemeli, hogy ha 
adókat vetnek ki olyan negatív tényezőkre, mint a környezetszennyezés, akkor azt 
kompenzálni szükséges a pozitív tényezőket – így a munkát – terhelő adók 
csökkentésével;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 66
9. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 67
9a. bekezdés (új)

9a. kéri a Bizottságot, hogy készítsen összehasonlító tanulmányt a meglévő piaci alapú 
eszközökről azok hatékonyságának értékelése, valamint a bevált gyakorlatok 
tagállamok közötti cseréje érdekében;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 68
10. bekezdés

10. támogatja a munkára vonatkozó nemzeti szintű adók csökkentését, de hangsúlyozza, 
hogy az nem kapcsolódik csupán a környezetvédelmi adók reformjához;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 69
10. bekezdés

10. támogatja azt az elvet, hogy adókat vessenek ki az olyan negatív tényezőkre, mint a 
környezetszennyezés, miközben csökkentik a pozitív tényezőket – így a munkát –
terhelő adókat; úgy véli, hogy egy ilyen megközelítés részét képezhetné az adók 
átfogó reformjának, amelynek célja a bérből élők, a fogyasztók, a vállalkozások, a 
tőke jövedelmei és a pénzügyi szolgáltatások közötti igazságosabb megoszlás a 
környezetvédelemre és a társadalmi igazságosságra vonatkozó célkitűzések elérése 
érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 70
10. bekezdés

10. támogatja a munkára vonatkozó adók csökkentését, de hangsúlyozza, hogy az nem 
kapcsolódik csupán a környezetvédelmi adók reformjához; úgy véli, hogy annak az 
adók átfogó reformjába illeszkednie, amelynek célja a bérből élők, a fogyasztók, a 
vállalkozások, a tőke jövedelmei és a pénzügyi szolgáltatások közötti igazságosabb 
megoszlás a környezetvédelemre és a társadalmi igazságosságra vonatkozó 
célkitűzések elérése érdekében és azért, hogy ne gyengítsék a tagállamok 
költségvetését és pénzügyi elszámolásait;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 71
10. bekezdés

10. támogatja a munkára vonatkozó adók csökkentését, de hangsúlyozza, hogy az nem 
kapcsolódik csupán a környezetvédelmi adók reformjához; úgy véli, hogy annak az 
adók átfogó reformjába illeszkednie, amelynek célja a gazdasági szereplők és a 
természetes személyek közötti igazságosabb megoszlás a környezetvédelemre és a 
társadalmi igazságosságra vonatkozó célkitűzések elérése érdekében;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 72
11. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 73
11. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Daciana Octavia Sârbu

Módosítás: 74
11. bekezdés

11. úgy véli, hogy az árak emelése a termelési és fogyasztási módok, valamint egyes 
szállítási módok használata befolyásolásának az eszköze, valamint annak, hogy a 
környezet minőségének javítása érdekében arra ösztönözzék a fogyasztókat, hogy 
válogassanak a megfelelő szállítási módok között; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy 
egy ilyen intézkedés hatása korlátozott lehet az egyes ágazatok gyenge rugalmassága 
miatt, illetve egyes fogyasztói kategóriák esetében;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 75
11. bekezdés

11. úgy véli, hogy az árak fokozatos, folyamatos és előre látható emelése a termelési és 
fogyasztási módok, valamint egyes szállítási módok használata befolyásolásának az 
eszköze; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy egy ilyen intézkedés hatása korlátozott lehet 
az egyes ágazatok gyenge rugalmassága miatt;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 76
11. bekezdés

11. úgy véli, hogy az árak emelése a termelési és fogyasztási módok, valamint (törlés) 
ökologikus szállítási módok használata befolyásolásának az eszköze; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy egy ilyen intézkedés hatása korlátozott lehet az egyes ágazatok 
gyenge rugalmassága miatt;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 77
11. bekezdés

11. úgy véli, hogy az árak emelése a termelési és fogyasztási módok, valamint egyes 
szállítási módok használata befolyásolásának az eszköze; hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy egy ilyen intézkedés hatása korlátozott lehet az egyes ágazatok gyenge 
rugalmassága miatt, és azt csak végső esetben vehetik igénybe az egyes tagállamok 
sajátosságainak függvényében;

Or. en



PE398.431v02-00 24/48 AM\703130HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 78
11a. bekezdés (új)

11a. úgy véli, hogy a környezetvédelmi adóztatásnak rendkívül láthatónak kell lennie, és 
a hatékonysága megköveteli, hogy a belőle származó bevételeket a gazdasági 
szereplők környezeti magatartása javításának ösztönzésére fordítsák;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 79
11a. bekezdés (új)

11a. hangsúlyozza, hogy a szennyező fizet elv alkalmazásnak megvannak a korlátai, 
különösen egyes ágazatok alacsony szintű rugalmassága miatt;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 80
12. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 81
12. bekezdés

törölve

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 82
12. bekezdés

12. úgy véli, hogy a piaci alapú eszközök bevezetésének áremeléshez vezető végrehajtása 
nem csökkentheti annak lehetőségét, hogy az alacsony jövedelmű személyek 
kielégíthessék alapvető/alapszükségleteiket, és ebből következően a szükséges 
minimális szintig elérhető áron kell számukra vizet, elektromos áramot, energiát és 
közlekedést szolgáltatni;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Margrete Auken

Módosítás: 83
12. bekezdés

12. úgy véli, hogy a piaci alapú eszközök a környezetszennyezés és a környezetre 
gyakorolt negatív hatások orvoslása érdekében történő bevezetésének a környezeti 
hatékonyságon kell alapulnia, míg az elosztás igazságosságát más eszközökkel 
kellene biztosítani;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 84
12. bekezdés

12. úgy véli, hogy a piaci alapú eszközök áremelésben kifejeződő végrehajtása nem 
vezethet ahhoz, hogy az átlagfizetésnél alacsonyabb jövedelmű személyek 
kiszoruljanak az érintett piacról (törlés);

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 85
12. bekezdés

12. úgy véli, hogy a piaci alapú eszközök (törlés) bevezetése nem vezethet ahhoz, hogy az 
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átlagfizetésnél alacsonyabb jövedelmű személyek és a kisvállalkozások kiszoruljanak 
az érintett piacról, és ezzel párhuzamosan kompenzációs intézkedéseket kell elfogadni 
e kategóriák számára;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 86
12. bekezdés

12. úgy véli, hogy a piaci alapú eszközök áremelésben kifejeződő végrehajtása nem 
vezethet ahhoz, hogy a pénzügyileg hátrányos helyzetű személyek kiszoruljanak az 
érintett piacról, és ezzel párhuzamosan elegendő kompenzációs intézkedéseket kell 
elfogadni e kategóriák számára;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 87
12. bekezdés

12. úgy véli, hogy a piaci alapú eszközök áremelésben kifejeződő végrehajtása nem 
vezethet ahhoz, hogy az átlagfizetésnél alacsonyabb jövedelmű személyek 
kiszoruljanak az érintett piacról, és ezzel párhuzamosan kompenzációs intézkedéseket 
kell elfogadni e kategóriák számára; ebben az összefüggésben javasolja, hogy 
irányozzanak elő – például a szükséges víz-, áram- és hőfogyasztásnak megfelelő 
mértékben – árcsökkentést, és büntessék az ezen alapfogyasztást meghaladó mértékű 
fogyasztást, s ezzel hatékonyan és társadalmilag semleges értelemben alakítsák át a 
magatartásokat; például az első 40 m3 víz – vagyis egy fő éves normál fogyasztása –
adómentes lehetne, míg a további m3-eket súlyosan megadóztatnák;

Or. da

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 88
12a. bekezdés (új)

12a. hangsúlyozza, hogy a szennyező fizet elven alapuló adók jelentős pénzügyi 
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eszközöket szabadítanak fel, mivel azonban az egyes alkalmakkal beszedett összegek 
minimálisak, csak ritkán vezetnek a magatartások megváltozásához;

Or. da

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 89
13. bekezdés

13. kiemeli annak szükségességét, hogy pontos adatok álljanak rendelkezésre a termékek 
és szolgáltatások teljes életciklusára vonatkozó környezetvédelmi és szociális 
költségekre vonatkozóan; felkéri a Bizottságot, hogy javasoljon módszereket e 
költségek felméréséhez;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 90
13. bekezdés

13. kiemeli annak szükségességét, hogy a leghatékonyabb intézkedések előnyben 
részesítése érdekében pontos adatok álljanak rendelkezésre a termékek (törlés)
ciklusának és mozgása módjainak a hatására vonatkozóan;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 91
13a. bekezdés (új)

13a. üdvözli az Európai Bizottság, az Európai Parlament, az OECD, a Természetvédelmi 
Világalap (WWF) és a Római Klub által nemrég szervezett „A GDP-n túl” 
konferenciát és az ott levont lényeges következtetéseket; hangsúlyozza, hogy 
mennyire fontos kiegészíteni a GDP-t más mutatókkal társadalmunk jólétének és 
haladásának mérése céljából, különösen a gazdasági növekedésnek a légkörre és az 
ökoszisztémákra gyakorolt hatásait illetően;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 92
13a. bekezdés (új)

13a. úgy véli, hogy a hulladéklerakóban való elhelyezést sújtó adónak az lenne a célja, 
hogy pénzeszközök szabaduljanak fel a hulladékmennyiség csökkentésének, 
valamint a természetes és biológiailag lebomló anyagú termékekre – így a 
komposztálható csomagolásokra – való áttérésnek a támogatására;

Or. da

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 93
13a. bekezdés (új)

13a. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a tagállamok rendszeresen ellenőrizzék, 
összegyűjtsék és közzétegyék a termelési és forgalomba hozatali folyamatok, a 
fogyasztási módok és a hulladékkezelés környezeti hatásainak egészére vonatkozó 
információkat;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 94
13a. bekezdés (új)

13a. úgy véli, hogy a piaci alapú eszközök hozzájárulhatnak a kutatás és az ökoinnováció 
előmozdításához, mivel a környezetet nem kímélő és az ökológiai előírásokat nem 
alkalmazó termékek és szolgáltatások adóztatása révén a termelőket arra ösztönzik, 
hogy végezzenek beruházásokat az energetikai téren hatékonyabb termékekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó kutatásokba;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 95
13a. bekezdés (új)

13a. úgy véli, hogy a gazdasági folyamatoknak és a magatartásoknak a fenntartható 
fejlődés szempontjából kedvező értelemben történő kiigazítása egyes esetekben 
hatékonyabban végezhető helyi szinten, és ebből következően úgy véli, hogy a piaci 
eszközökön nyugvó közösségi keretnek ösztönöznie kell a helyi szintű, a helyi 
sajátosságokhoz igazított végrehajtást;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 96
14. bekezdés

14. hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van a CO2-kibocsátási kvóták közösségi
kereskedelmi rendszere felülvizsgálatára annak érdekében, hogy orvosolják a 
kísérleti időszak alatt tapasztalt hiányosságokat; hangsúlyozza, hogy az Európai 
Unió fenntartható fejlődési stratégiája keretében a szennyező fizet elvéhez való erős 
ragaszkodás azzal jár, hogy az ETS közösségi rendszert a kibocsátási jogok 
egészének árverésen történő értékesítésére kell alapozni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 97
14. bekezdés

14. sajnálatát fejezi ki a CO2-kibocsátási kvóták kereskedelmi rendszerére vonatkozó 
jogszabályok felülvizsgálatának késedelme miatt; (törlés);

Or. nl
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Módosítás, előterjesztette: Jens Holm

Módosítás: 98
14. bekezdés

14. sajnálatát fejezi ki az Európai Unióban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
kvótái kereskedelmi rendszerére (ETS) vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatában
tapasztalható késedelem miatt; úgy véli, hogy e felülvizsgálat keretében erőteljesen 
csökkennie kell az ingyenesen juttatott CO2-kvóták arányának, plafonértéket 
megszabva számukra, összhangban az EU keretében a kibocsátások 2020-ig 30%-
kal való csökkentésére vonatkozó célkitűzéssel, valamint a tiszta fejlesztési 
mechanizmus/ közös végrehajtás (CDM/KV) keretében projektek finanszírozására 
szánt pénzeszközök igénybevételére vonatkozó mennyiségi és minőségi korlátokkal;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 99
14. bekezdés

14. sajnálatát fejezi ki a CO2-kibocsátási kvóták kereskedelmi rendszerére vonatkozó 
jogszabályok felülvizsgálatának késedelme miatt; úgy véli, hogy e felülvizsgálat 
keretében ügyelni kell arra, hogy a vállalkozások ne építsék be áraikba az 
ingyenesen juttatott CO2-kvóták összegét;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 100
14. bekezdés

14. sajnálatát fejezi ki a CO2-kibocsátási kvóták kereskedelmi rendszerére vonatkozó 
jogszabályok felülvizsgálatának késedelme miatt; úgy véli, hogy e felülvizsgálat 
keretében a nem tervezett jogtalan nyereség csökkentése végett erőteljesen 
csökkennie kell a nagy áramtermelők számára ingyenesen jutatott CO2-kvóták 
arányának;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 101
14a. bekezdés (új)

14a. úgy ítéli meg, hogy a közlekedési ágazatban a piaci alapú eszközök fokozott 
alkalmazása különösen lényeges az összes közlekedési mód környezeti és szociális 
költségeinek teljes internalizálásához; különösen úgy véli, hogy a közúti közlekedés 
alacsony arányú internalizálásának káros hatásai vannak az egyéb közlekedési 
módok – így a vasút– versenyképességére, valamint a hatékonyabb és tisztább 
technológiák elősegítése szempontjából;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 102
14a. bekezdés (új)

14a. kéri a Tanácsot, hogy a lehető leggyorsabban fogadja el a személygépkocsik 
adóztatásáról szóló irányelvre irányuló javaslatot, és őrködjön a környezetvédelmi 
jellegű rendelkezések felett;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens Holm

Módosítás: 103
14b. bekezdés (új)

14b. örül a Bizottság azon javaslatának, hogy a légi közlekedési ágazatot foglalják bele az 
ETS közösségi rendszerbe, de szükségesnek tartja párhuzamos és kiegészítő 
intézkedések – mint például a kerozinra és a nitrogénoxidok (NOx) kibocsátására 
vonatkozó adók – elfogadását annak érdekében, hogy az ágazatban szembenézzenek 
az éghajlatváltozás következményeivel;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 104
16. bekezdés

16. úgy véli, hogy az energiatermékek és a nehéz-tehergépjárművek adóira vonatkozó 
közösségi jogszabályok (Eurovignette) felülvizsgálatát együttesen és gyorsan kell 
elvégezni annak elkerülése érdekében, hogy az ugyanazon célt szolgáló intézkedések 
keresztezzék egymást, valamint azért, hogy módosítsák a környezeti adót annak 
érdekében, hogy az gyorsan megváltoztassa a különböző gazdasági ágazatok 
viselkedésének irányvonalát, különösen a külső költségek internalizálása révén;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 105
16. bekezdés

16. úgy véli, hogy az energiatermékek és a nehéz-tehergépjárművek adóira vonatkozó 
közösségi jogszabályok (Eurovignette) felülvizsgálatát együttesen kell elvégezni 
annak érdekében, hogy a környezeti adó a környezet javára gyorsan megváltoztassa a 
különböző gazdasági ágazatok viselkedésének irányvonalát;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 106
17. bekezdés

17. úgy gondolja, hogy valamennyi tagállamban kötelezővé kell tenni az Eurovignette 
irányelv alkalmazását, és módosítani kell azt annak lehetővé tétele érdekében, hogy a 
külső költségeket internalizálják az infrastruktúrák, különösen a közúti szállítás 
díjainak megszabása révén, úgy véli, hogy a forgalomnak az Eurovignette irányelv 
köréből kizárt utak felé való terelésének elkerülése végett az irányelvet az úthálózat 
egészére ki kell terjeszteni;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 107
18. bekezdés

18. úgy véli, hogy az energiatermékek adójára vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata 
keretében az ipari vagy kereskedelmi célú szállítások terén fel kellene emelni a 
legalacsonyabb adókulcsot; támogatja az adó differenciálását az energetikai és a 
közlekedési összetevőjében a CO2-kibocsátási szint alapján; (törlés)

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 108
18. bekezdés

18. úgy véli, hogy az energiatermékek adójára vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata 
keretében az ipari vagy kereskedelmi célú szállítások terén fel kellene emelni a 
legalacsonyabb adókulcsot; támogatja az adó differenciálását az energetikai és a 
közlekedési összetevőjében a CO2-kibocsátási szint és a környezetet érő egyéb 
hatások és következmények alapján; hangsúlyozza, hogy a tagállamok közötti 
aránytalanságok elkerülése érdekében az adókulcs egy magasabb minimális kulcsot 
magában foglaló lebegtetési sávját kellene elfogadni;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 109
18. bekezdés

18. úgy véli, hogy az energiatermékek adójára vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata 
keretében az ipari vagy kereskedelmi célú szállítások terén fel kellene emelni a 
legalacsonyabb adókulcsot; támogatja az adó differenciálását az energetikai és a 
közlekedési összetevőjében a CO2-kibocsátási szint alapján; hangsúlyozza, hogy a 
tagállamok közötti aránytalanságok elkerülése érdekében az adókulcs (törlés)
lebegtetési sávját kellene elfogadni;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás:110
19. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 111
19. bekezdés

19. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy értékeljék az energiatermékek adójára 
vonatkozó irányelvben foglalt eltéréseket és adómentességeket, továbbá vizsgálják
meg, hogy a jövőben milyen energiaforrást kellene mentesíteni az adó alól, betartva
az irányelv alkalmazási körét és szellemét, és elejét véve annak, hogy az egyéb 
adózási vagy kereskedelmi rendszerek alkalmazása folytán a szereplőkre 
többletterhek háruljanak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 112
19. bekezdés

19. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szüntessék meg az energiatermékek 
adójára vonatkozó irányelvben foglalt eltéréseket és adómentességeket, továbbá 
fontolják meg, hogy a jövőben egyetlen energiát se mentesítsenek az adó alól, kivéve 
környezetvédelmi okokból;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens Holm

Módosítás: 113
19. bekezdés

19. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szüntessék meg az energiatermékek 
adójára vonatkozó irányelvben foglalt eltéréseket és adómentességeket, továbbá 
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fontolják meg, hogy a jövőben egyetlen, fosszilis tüzelőanyagokból származó energiát 
se mentesítsenek az adó alól;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 114
19a. bekezdés (új)

19a. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be jogalkotási javaslatokat a szállítástól eltérő 
gazdasági tevékenységek – például a vízhasználat, az áru- és csomagolóanyag-
gyártás, a mezőgazdaság, a halászat stb. – külső költségeinek internalizálása 
érdekében;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 115
20. bekezdés

20. (törlés) felkéri a tagállamokat, hogy erősítsék meg az ösztönző politikáikat az 
építőipar javára az energiaigény és a CO2-kibocsátások csökkentésének
megkönnyítése (törlés) érdekében; hangsúlyozza, hogy mennyire fontos, hogy 
támogassák a passzív lakóhelyek és a pozitív energia fejlesztését;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 116
20. bekezdés

20. úgy véli, hogy az építőipari ágazat komoly energiatakarékossági távlatokat nyújt, és 
felkéri a tagállamokat, hogy erősítsék meg az ösztönző politikáikat az energiaigény és 
a CO2 csökkentésére vonatkozó célkitűzés megvalósítása érdekében; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy támogassák a passzív lakóhelyek és a megújuló energiák
fejlesztését;

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 117
21. bekezdés

21. javasolja, hogy a Kyotói Jegyzőkönyv mechanizmusaiból merítő és pénzügyi 
ösztönzésre képes kompenzációs előírásokat tegyék szabaddá a lakáságazat 
energiahatékonyságát, valamint a városi közlekedés szénmérlegét javító munkák 
finanszírozásához;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 118
21. bekezdés

(nem érinti a francia változatot)

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 119
22. bekezdés

22. úgy véli, hogy a környezet számára káros támogatások reformját nem szabad a KAP-
ra korlátozni; úgy véli, hogy e területen a közlekedési – különösen a közúti – ágazat 
gyors és határozott cselekvést igényel; kéri a Bizottságot, hogy gyorsan nyújtson be 
ütemtervet a környezetre káros támogatások fokozatos, de gyors megszüntetésére 
vonatkozóan a fenntartható fejlődési stratégia felülvizsgálatáról szóló európai 
tanácsi határozatnak megfelelően;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 120
22. bekezdés

22. úgy véli, hogy a (törlés) támogatások reformját nem szabad a KAP-ra korlátozni, 
mivel a támogatások más ágazatokban is károsak a környezet számára;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 121
23. bekezdés

23. azt várja a Bizottságtól, hogy a környezetvédelem érdekében nyújtott állami 
támogatásokra vonatkozó közösségi iránymutatások felülvizsgálata valóban vegye 
figyelembe a termelési, közlekedési, szállítási és fogyasztási módok 
megváltoztatásának szükségességét és azt, hogy csökkenteni kell a hulladékok 
mennyiségét;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 122
23a. bekezdés (új)

23a. hangsúlyozza, hogy a vízről szóló keretirányelv1 referencia lehet a környezetvédelmi 
célokra szolgáló piaci alapú eszközök meghatározása terén; örül a Bizottság ezen 
irányelv végrehajtásáról szóló jelentésének, de e jelentéshez hasonlóan 
nehezményezi egyes fogalommeghatározások átültetési hibáit és a jogszabály gyenge 
végrehajtását; határozottan kéri a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket 
annak érdekében, hogy helyesen hajtsák végre a keretirányelvet, és különösen 
annak biztosításához, hogy minden vízfogyasztót alávessenek olyan gazdasági 
értékelésnek, amely kiterjed az erőforrás használatának költségeire és a környezeti 
költségekre is, e kritériumok különösen arra szolgálnak, hogy az erőforrás 
használati költségének és a környezeti költségeknek a fedezése érdekében 
meghatározhatók legyenek a vízre vonatkozó díjak;

Or. fr

                                               
1 2001/60/EK irányelv.
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 123
23b. bekezdés (új)

23b. emlékeztet a hulladékokra vonatkozó közösségi rendelkezésekre, de sajnálja, hogy 
azok nem foglalkoznak az Európai Unióban meglévő hulladék mennyiségének 
problémájával; felkéri az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
gondolkodjanak a hulladékok adóztatására vonatkozó jogi keretről annak 
érdekében, hogy megelőzzék a hulladéktermelést és középtávon csökkentsék az 
Unióban termelt hulladék mennyiségét;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 124
23c. bekezdés (új)

23a. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vezessenek be olyan adó- vagy 
díjrendszert, amelynek célja az alkalmazott növényvédő szerek mennyisének 
csökkentése, valamint a környezetre és az egészségre nézve kevésbé mérgező és 
ártalmas növényvédő szerek használata;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 125
24. bekezdés

24. úgy véli, hogy a biotermékekre vonatkozó HÉA csökkentett kulcsának bevezetését 
szigorú keretek közé kell foglalni annak érdekében, hogy az valóban a fogyasztóknak 
kedvezzen, és kiegészítő intézkedéseknek kell kísérniük, mint az ökocímke, (törlés) a 
termékek könnyű összehasonlítását lehetővé tevő rendszer bevezetése érdekében;

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 126
24a. bekezdés (új)

24a. hangsúlyozza, hogy a támogatások vagy a környezettudatos magatartás ösztönzésére 
szolgáló eszközök gazdasági jelentősége együtt fog fejlődni az ökológiai és 
megfontolt magatartás általánossá válásával, és hogy a különösen az életminőséget 
javító szolgáltatások finanszírozása nem lesz többé igazolható, ha – szemben azzal, 
ami akkor történne, ha csak a szennyező fizet elvet alkalmaznák – mesterséges 
összeférhetetlenséget hozunk létre a környezettudatos magatartás és az 
életminőséget javító szolgáltatások között; rámutat arra, hogy a szennyező fizet elv 
lehetővé teszi, hogy a felszabadított pénzeszközöket azokat a változásokat megcélozva 
fektessék be, amelyek tisztább termelési mód és termékek elfogadásához 
szükségesek;

Or. da

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 127
24b. bekezdés (új)

24b. úgy véli, hogy helyénvaló lenne a növényvédő szerek használatát, a 
nitrogénveszteségeket és a talaj széntartalmának csökkenését szankcionáló közös 
minimális adó alkalmazása a mezőgazdasági ágazatban, mivel ez az adóbevétel
éppen a növényvédő szerek nélküli kultúrák támogatását, a nitrogén- és 
szénveszteségek fokozatos csökkentését és az ökológiai művelési módra való áttérés 
támogatását szolgálhatná;

Or. da

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 128
24c. bekezdés (új)

24c. javasolja, hogy például a PVC után beszedett iparűzési adó eredményét fordítsák a 
polipropilén vagy a polietilén mint környezetbarát anyagok támogatására; rámutat 
arra, hogy a vegyi anyagokra kivetett adók is felszabadíthatnak pénzeszközöket, 
amelyek lehetővé tennék vegyi anyagoktól mentes termékek – különösen festékek,
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mosó- és tisztítószerek, kozmetikai termékek és ökotextilek – bevezetésének 
támogatását; úgy véli egyébként, hogy meg kell említeni a széntartalom 
csökkentésére vonatkozó adót, amelyet esetleg ötvözhető a nitrogénveszteségekre 
vonatkozó adóval;

Or. da

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 129
(25) bekezdés

25. nem támogatja a biológiai sokféleség terén (törlés) jogok kereskedelmi rendszerének 
létrehozását;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 130
25. bekezdés

25. elismeri a piaci alapú eszközöknek a biológiai sokféleség és az ökológiai 
rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások növelése és megőrzése, valamint a helyi 
jellegű környezeti problémák orvoslása érdekében történő bevezetéséhez kapcsolódó 
nehézségeket; nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy térképezze fel és támogassa e 
területeken a legjobb gyakorlatokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 131
25. bekezdés

25. támogatja (törlés) az NOx-ra és a SO2-ra vonatkozó engedélyek kereskedelmi 
rendszerei létrehozásának lehetőségét, amennyiben e rendszerek lehetővé teszik, hogy 
a lehető legkifizetődőbben valósítsák meg a környezetvédelem terén meghatározott 
célkitűzéseket;

Or. nl
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 132
25. bekezdés

25. az a véleménye, hogy tagállamoknak rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, hogy 
igénybe vehetik az NOx-ra és a SO2-ra vonatkozó jogok kereskedelmi rendszerét; 
hangsúlyozza, hogy azokban a térségekben, ahol a környezeti felhasználás
korlátozott, a kereskedelemhez hasonló gazdasági eszközök nem elhanyagolható 
kiegészítő tényezőt jelentenek ahhoz, hogy a lehető legkifizetődőbben valósuljanak
meg a környezetvédelem terén meghatározott célkitűzések;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 133
25. bekezdés

25. örül a Bizottság arra vonatkozóan kifejezett szándékának, hogy a különféle piaci 
alapú eszközöket (adók, támogatások és átruházható engedélyek) kiterjeszti a 
biológiai sokféleség védelmének és a légkörszennyezés elleni küzdelemnek a 
céljaira; e tekintetben érdeklődéssel fogadja az NOx és SO2 kibocsátási kvóták 
kereskedelmi rendszereit, amelyeket egyes tagállamok az ilyen típusú 
légkörszennyezés által okozott problémák orvoslása érdekében bevezettek;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 134
25. bekezdés

25. nem támogatja a biológiai sokféleség terén engedélyek kereskedelmi rendszerének 
létrehozását; felkéri a Bizottságot, hogy folytassa a biológiai sokféleség elvesztésének 
költségére és a piaci eszközök lehetséges használatára vonatkozó gondolkodását, 
miközben feltétlenül elismeri, hogy a biológiai sokféleség egy területen történő 
megőrzése vagy javítása nem járhat azzal, hogy a helyi hatások miatt egy másik 
területen a biológiai sokféleség elvész; hangsúlyozza, hogy az NOx és SO2 
kibocsátási kvóták kereskedelmi rendszere bármiféle bevezetésének figyelembe kell 
vennie e kibocsátások helyi körülményeit, és annak pontosan körülhatárolt földrajzi 
területekre kell korlátozódnia;
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 135
25. bekezdés

25. (törlés) támogatja a biológiai sokféleség terén, valamint az NOx-ra és a SO2-ra 
vonatkozóan engedélyek kereskedelmi rendszerének létrehozását, amint 
rendelkezésre állnak tudományosan helyes számítási modellek;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 136
25a. bekezdés (új)

25a. nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy 2009 előtt tegyen javaslatot jogalkotási tervre 
a tengeri közlekedés üvegházhatású kibocsátásainak csökkentésére vonatkozóan, 
mivel a tengeri közlekedésre e téren nem vonatkozik semmilyen közösségi vagy 
nemzetközi jogszabály; jelzi, hogy támogatja a légi közlekedési ágazatnak a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerbe történő beillesztésére irányuló jogalkotási 
folyamatot;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 137
26. bekezdés

26. kéri a Bizottságot, hogy a kezdeményezéseiben írja elő a tagállamok által elfogadott 
azon jelenlegi mechanizmusok fenntartását, amelyek a megújuló energiák 
fejlesztésének támogatására irányulnak; úgy véli, hogy a bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos pénzügyi ösztönzők odaítélése előtt kiegészítő fejlesztéseket kell előírni 
annak meghatározásához, hogy a környezetvédelem szempontjából azokat 
fenntartható módon állítják-e elő;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 138
26. bekezdés

26. kéri a Bizottságot, hogy a kezdeményezéseiben írja elő a tagállamok által elfogadott 
azon jelenlegi mechanizmusok fenntartását, amelyek a megújuló energiák 
fejlesztésének támogatására irányulnak; úgy véli, hogy kiegészítő fejlesztések 
szükségesek, különösen a bioüzemanyagok életciklusára vonatkozóan, és 
hangsúlyozza e tekintetben a tüzelőanyagok és a megújuló energiák minősége terén 
szabályok meghatározásának fontosságát;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 139
26. bekezdés

26. kéri a Bizottságot, hogy a kezdeményezéseiben írja elő a tagállamok által elfogadott 
azon jelenlegi mechanizmusok fenntartását, amelyek a megújuló energiák 
fejlesztésének támogatására irányulnak; úgy véli, hogy kiegészítő fejlesztések 
szükségesek, különösen a bioüzemanyagok előállítási és használati életciklusára 
vonatkozóan;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 140
26. bekezdés

26. kéri a Bizottságot, hogy a kezdeményezéseiben írja elő a tagállamok által elfogadott 
azon jelenlegi mechanizmusok fenntartását, amelyek a megújuló energiák 
fejlesztésének támogatására irányulnak; hangsúlyozza, hogy kiegészítő fejlesztések 
szükségesek, különösen a bioüzemanyagok életciklusára vonatkozóan;

Or. fr



PE398.431v02-00 44/48 AM\703130HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 141
26a. bekezdés (új)

26a. kéri azokat a tagállamokat, amelyek még nem tették meg, hogy fogadjanak el a
különálló termékek és csomagolások gyártásától és a termékek túlzott 
csomagolásától visszatartó intézkedéseket;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 142
26a. bekezdés (új)

26a. örül annak, hogy a „Víz” keretirányelv (VKI)1 végrehajtása érdekében a piaci alapú 
eszközökre helyezik a hangsúlyt, és nagyon fontosnak tartja, hogy a felszíni vizek 
kitermeléséhez, a víz minőségének romlásához és a vízkezelő létesítményekhez 
kapcsolódó költségeket beépítsék a víz árába; nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg a tagállamokban való alkalmazását, és kövesse a VKI végrehajtásának 
közös stratégiáját, a folyók kísérleti vízgyűjtői esetében pedig adjon támogatást a 
legjobb gyakorlatok tanulmányozása és támogatása végett;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 143
26a. bekezdés (új)

26a. úgy véli, hogy a piaci alapú eszközök hozzájárulhatnak a természeti erőforrások 
nagyobb védelméhez, például ésszerű és szociális szempontból igazságos díjképzési 
politikák révén a vízi erőforrások hatékony felhasználásának ösztönzésével;

Or. el

                                               
1 A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).



AM\703130HU.doc 45/48 PE398.431v02-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 144
26b. bekezdés (új)

26b. hangsúlyozza, hogy a piaci alapú eszközöket úgy kellene megtervezni, hogy ne 
veszélyeztessék a nemzetközi versenynek kitett iparágak – így az intenzív 
energiaigényű iparágak – versenyképességét,  annak érdekében, hogy elkerüljék a 
behozatal során fellépő értékesítési veszteséget („szivárgás”), valamint a termelés 
esetleges kihelyezését és ennek következtében az Európai Unión kívüli környezeti 
hatásokat is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 145
26a. bekezdés (új)

26a. megjegyzi, hogy a fosszilis energiahordozók miatti CO2-kibocsátásokra kivetett 
közös minimális adó pénzeszközöket fog felszabadítani, amelyek befektetéseket 
tesznek lehetővé különösen az új energiák bevezetése és az energiatakarékosság, a 
tömegközlekedési eszközök stb. terén, tudván azt, hogy ezt az adóbevételt az olyan 
megújuló energiaforrások fejlesztésébe kellene befektetni, mint a napenergia, a 
szélenergia és az árapály energiája; azt is megjegyzi, hogy a közlekedési ágazatban 
felhasznált benzinre, gázolajra és bioüzemanyagokra kivetett hasonló adó az ágazat 
megújítására fordítható pénzeszközöket szabadítana fel;

Or. da

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 146
26b. bekezdés (új)

26b. adóra tesz javaslatot a belső égésű motorok CO2-kibocsátásaival kapcsolatban, 
mivel ez az adó megfelelően hozzájárulhat mind a közlekedés villamosításának, 
mind az innovációnak, a szemléltető modelleknek és a szükséges infrastruktúrák 
létrehozásának a finanszírozásához; megjegyzi, hogy ezt az intézkedést előnyösen 
kiegészíthetik olyan megszorítások, mint például a városközpontokban kizárólag 
elektromos autók közlekedésének engedélyezése, valamint a zöld növényzet 
megműveléséhez és betakarításához elektromos motorok és mezőgazdasági gépek 
kötelező használata; úgy véli, hogy ennek az intézkedésnek kézzelfogható 
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következményei lesznek a részecskekibocsátások okozta környezetszennyezés terén; 
megjegyzi, hogy a dán régiók nemrég közzétettek egy dokumentumot, amely évi 
4 000 olyan halálesetről számol be, amelyet a szmog (3 500) és a zaj miatti stressz 
(körülbelül 500) okozott; ezt a számot össze kell hasonlítani a közúti balesetek 
számával, amelyeknek Dániában évente 400-nál kevesebben esnek áldozatul, mégis 
nagyobb figyelmet kelt, mint a szmog problémája;

Or. da

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 147
26c. bekezdés (új)

26c. kéri a Bizottságot, hogy készítsen megvalósíthatósági tanulmányt egy „CO2-
kártyának” személyek és kkv-k részére történő bevezetéséről, amely kártyán 
feltüntetnék az energiafogyasztást és a kibocsátott üvegházhatású gázok 
mennyiségét;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 148
27. bekezdés

27. támogatja egy kiigazítási eszköz létrehozását a határokon annak érdekében, hogy 
elérjék a CO2-kibocsátás csökkentésére és az Unió versenyképességének megőrzésére 
vonatkozó célkitűzéseket; felkéri a Bizottságot, hogy ezen eszköz elfogadásáról szóló 
jelentésének elkészítésénél támaszkodjon az egyes tagállamokban készült 
tanulmányokra, valamint (törlés);

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 149
27. bekezdés

27. támogatja, hogy tanulmányozzanak egy kiigazítási eszközt a határokon annak 
érdekében, hogy elérjék a CO2-kibocsátás csökkentésére és az Unió 
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versenyképességének megőrzésére vonatkozó célkitűzéseket; felkéri a Bizottságot, 
hogy egy ilyen eszköz esetleges elfogadásáról szóló jelentésének elkészítésénél 
támaszkodjon az egyes tagállamokban készült tanulmányokra; hangsúlyozza azonban, 
hogy csak abban az esetben kéne bevezetni a határokon kiigazító eszközöket, ha 
nemzetközi szinten nem sikerülne megállapodni a CO2-kibocsátás kötelező 
csökkentéséről;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 150
27. bekezdés

27. támogatja, hogy értékeljék a határokon kiigazítási eszköz megvalósíthatóságát, mint 
olyan eszközét, amely lehetővé tenné, hogy a behozatalokat belefoglalják az ETS 
rendszerbe, ami hozzájárulna ahhoz, hogy elérjék a CO2-kibocsátás csökkentésére és 
az Unió versenyképességének megőrzésére vonatkozó célkitűzéseket; felkéri a 
Bizottságot, hogy ezen eszköz elfogadásáról szóló jelentésének elkészítésénél 
támaszkodjon az egyes tagállamokban készült tanulmányokra, valamint, hogy adott 
esetben készítsen jogalkotásra irányuló javaslatot;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 151
27. bekezdés

27. támogatja egy kiigazítási eszköz létrehozását a határokon annak érdekében, hogy 
különösen elkerüljék az esetleges „szénszivárgásokat”, amelyek alááshatják a CO2-
kibocsátás csökkentésére vonatkozó kötelezettséget, és elérjék az Unió 
versenyképességének megőrzésére vonatkozó célkitűzéseket; felkéri a Bizottságot, 
hogy ezen eszköz elfogadásáról szóló jelentésének elkészítésénél támaszkodjon az 
egyes tagállamokban készült tanulmányokra, valamint, hogy készítsen jogalkotásra 
irányuló javaslatot;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 152
27. bekezdés

27. támogatja egy kiigazítási eszköz létrehozását a határokon annak érdekében, hogy 
elérjék a CO2-kibocsátás csökkentésére és az Unió versenyképességének megőrzésére 
vonatkozó célkitűzéseket; felkéri a Bizottságot, hogy ezen eszköz elfogadásáról szóló, 
az Európai Parlament számára készülő jelentésének elkészítésénél támaszkodjon az 
egyes tagállamokban készült tanulmányokra, valamint, hogy készítsen jogalkotásra 
irányuló javaslatot;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 153
27a. bekezdés (új)

27a. kéri a Bizottságot, hogy határozzon meg a WTO-megállapodással összeegyeztethető 
mechanizmusokat és a környezetet tiszteletben tartó kereskedelmi politikát annak 
érdekében, hogy leküzdhetők legyenek a Kyotói Jegyzőkönyv hatálya alá nem 
tartozó harmadik országokkal kapcsolatos problémák, valamint abból a célból, hogy 
a Jegyzőkönyv későbbi változatai kifejezettebben tartalmazzák az ilyen 
lehetőségeket; úgy véli, hogy a kereskedelmi intézkedéseket csak akkor szabad 
módosítani, ha az alternatív intézkedésekkel nem érhetők el a kitűzött 
környezetvédelmi célok; véleménye szerint a módosított kereskedelmi intézkedésekre
semmilyen korlátozás nem vonatkozhat azokon kívül, amelyek elengedhetetlenek a
célkitűzés eléréséhez, és nem is vezethetnek semmilyen önkényes vagy indokolatlan 
megkülönböztetéshez;

Or. nl
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