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I.

BEVEZETÉS

Jytte GUTELAND (S&D, SE) előadó a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság nevében a fent említett rendeletjavaslatra vonatkozóan egy 100 módosítást (1–
100. módosítás) tartalmazó jelentést terjesztett elő.
Ezen túlmenően az EPP képviselőcsoport 16 módosítást (144., 147–161. módosítás), a Renew
képviselőcsoport 2 módosítást (145–146. módosítás), az ID képviselőcsoport 1 módosítást (101.
módosítás), a Verts/ALE képviselőcsoport 6 módosítást (115., 139–143. módosítás), az ECR
képviselőcsoport 20 módosítást (133/rev–136/rev, 137–138., 162/rev–175/rev módosítás), a
GUE/NGL képviselőcsoport pedig 30 módosítást (102–114., 116–132. módosítás) javasolt.
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II.

SZAVAZÁS

A plenáris ülés a 2020. október 6–7-i szavazáson 112 módosítást (1–31., 33–53., 55–78., 80–100.,
123., 143–146., 148., 150., 153–154., 156–159., 161., 175/rev) fogadott el a rendeletjavaslatra
vonatkozóan. Egyéb módosítás elfogadására nem került sor. Az elfogadott módosításokat a
melléklet tartalmazza.
A 2020. október 7-i szavazás végén a javaslatot az Európai Parlament eljárási szabályzata 59. cikke
(4) bekezdésének megfelelően visszautalták a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottsághoz, így a Parlament első olvasata nem zárult le, és megkezdődtek a
tárgyalások a Tanáccsal.
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MELLÉKLET
(2020.10.6.)

P9_TA-PROV(2020)0253
Európai Klímarendelet ***I
Az Európai Parlament 2020. október 8-án elfogadott módosításai a klímasemlegesség elérését
célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 rendelet (az európai klímarendelet)
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))1

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
Módosítás 1
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
5 a bevezető hivatkozás (új)
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás
tekintettel az Egyesült Nemzetek
2030-ig tartó időszakra vonatkozó
fenntartható fejlődési menetrendjére és
fenntartható fejlődési céljaira, beleértve a
3. fenntartható fejlődési célt (Egészség és
jóllét),

Módosítás 2
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
5 b bevezető hivatkozás (új)
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás
tekintettel a levegőszennyezés
emberi egészségre gyakorolt drámai
következményeire, amelyek az Európai
Környezetvédelmi Ügynökség szerint
évente 400 000 korai halálesetet okoznak,

1

Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az
illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A9-0162/2020).
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Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(-1) Az éghajlatváltozás olyan
egzisztenciális fenyegetést jelent, amely
fokozott ambíciót és az éghajlat-politikai
fellépés megerősítését követeli meg az
Unió és a tagállamok részéről egyaránt.
Az Unió elkötelezett az éghajlatváltozás
kezelésére tett erőfeszítések erősítése
mellett, valamint az Egyesült Nemzetek
Éghajlatváltozási Keretegyezménye
Feleinek Konferenciája 21. ülését
követően létrejött, az éghajlatváltozásról
szóló 2015. évi Párizsi Megállapodás (a
továbbiakban: Párizsi Megállapodás)1a
végrehajtása mellett a méltányosság és a
hozzáférhető legjobb tudományos
eredmények alapján, méltányos részt
vállalva az arra irányuló globális
törekvésekből, hogy a globális
átlaghőmérséklet legfeljebb 1,5°C-kal
haladja meg az iparosodás előtti szintet.
_________________
1a

HL L 282., 2016.10.19., 4. o.

Módosítás 4
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, erőforráshatékony és versenyképes gazdasággal
rendelkező méltányos és virágzó
társadalommá alakítsa át, ahol 2050-re
megszűnik a nettó üvegházhatásúgáz11497/20
MELLÉKLET

(1) A Bizottság 2019. december 11-i,
„Az európai zöld megállapodás” című
közleményében19 új fenntartható
növekedési stratégiát határozott meg az EU
számára, amelynek célja, hogy az EU-t
modern, fenntartható, erőforrás-hatékony
és nemzetközileg versenyképes
gazdasággal és magas minőségű
munkahelyekkel rendelkező,
4
GIP.2

HU

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.

egészségesebb, méltányos és virágzó
társadalommá alakítsa át, ahol 2050-re
megszűnik a nettó üvegházhatásúgázkibocsátás, és a gazdaság növekedése nem
erőforrásfüggő. A stratégia célja továbbá
az EU természeti tőkéjének, tengeri és
szárazföldi ökoszisztémáinak és biológiai
sokféleségének védelme, megőrzése,
helyreállítása és fejlesztése, valamint a
polgárok egészségének és jóllétének
védelme a környezettel kapcsolatos
kockázatokkal és hatásokkal szemben.
Ennek az átállásnak a legújabb független
tudományos bizonyítékokon kell
alapulnia. Az átállásnak ugyanakkor
méltányosnak és inkluzívnak kell lennie, és
uniós szintű szolidaritáson és
együttműködésen kell alapulnia,
biztosítva, hogy senki ne maradjon ki,
ugyanakkor törekedve a gazdasági
növekedés, a minőségi munkahelyek és a
kiszámítható beruházási környezet
megteremtésére, valamint követve a „ne
árts” elvet.

_________________

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

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

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés:

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.
Az Éghajlatváltozási Kormányközi
Testület (a továbbiakban: IPCC) az
iparosodás előtti szinthez képest mért
1,5 °C-os globális hőmérséklet-emelkedés
hatásairól és a kapcsolódó globális
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról
szóló különjelentése szilárd tudományos
alapot nyújt az éghajlatváltozás
kezeléséhez, továbbá alátámasztja, hogy
erőteljesebb éghajlat-politikai fellépésre
11497/20
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2.
Az Éghajlatváltozási Kormányközi
Testület (a továbbiakban: IPCC) az
iparosodás előtti szinthez képest mért 1,5
°C-os globális hőmérséklet-emelkedés
hatásairól és a kapcsolódó globális
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról
szóló különjelentése20 szilárd tudományos
alapot nyújt az éghajlatváltozás
kezeléséhez, továbbá alátámasztja, hogy
sürgősen erőteljesebb éghajlat-politikai
5
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van szükség. Megerősíti, hogy sürgősen
csökkenteni kell az üvegházhatásúgázkibocsátást, valamint hogy az
éghajlatváltozásnak betudható
hőmérséklet-emelkedés mértékét 1,5 °C-ra
kell korlátozni, különösen annak
érdekében, hogy csökkenjen a szélsőséges
időjárási események valószínűsége. A
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztémaszolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi
tudománypolitikai platform (a
továbbiakban: IPBES) 2019-es globális
értékelő jelentése21 szerint világszerte
csökken a biológiai sokféleség, melynek
harmadik legjelentősebb okozója az
éghajlatváltozás22.

fellépésre és klímasemleges gazdaságra
való átállásra van szükség. Megerősíti,
hogy sürgősen csökkenteni kell az
üvegházhatásúgáz-kibocsátást, valamint
hogy az éghajlatváltozásnak betudható
hőmérséklet-emelkedés mértékét 1,5 °C-ra
kell korlátozni, különösen annak
érdekében, hogy csökkenjen a szélsőséges
időjárási események és a fordulópontok
elérésének valószínűsége. A biológiai
sokféleséggel és az ökoszisztémaszolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi
tudománypolitikai platform (a
továbbiakban: IPBES) 2019-es globális
értékelő jelentése21 szerint világszerte
csökken a biológiai sokféleség, melynek
harmadik legjelentősebb okozója az
éghajlatváltozás22. A jelentés szerint
továbbá a természetalapú megoldások a
becslések alapján 37%-os mértékben
járulnak hozzá az éghajlatváltozás
enyhítéséhez 2030-ig. Az éghajlatváltozás
súlyos hatással van a tengeri és
szárazföldi ökoszisztémákra, amelyek – az
éves, globális antropogén kibocsátás
körülbelül bruttó 60%-ának elnyelésével –
kulcsfontosságú elnyelői az antropogén
szén-dioxid-kibocsátásnak.

_________________

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

IPBES, 2019: Globális értékelő jelentés
a biológiai sokféleséggel és az
ökoszisztéma-szolgáltatásokkal
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IPBES, 2019: Globális értékelő jelentés
a biológiai sokféleséggel és az
ökoszisztéma-szolgáltatásokkal
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kapcsolatban. Európai Környezetvédelmi
Ügynökség:

kapcsolatban

22

22

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

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

Módosítás 6
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 az igazságos
gazdasági és társadalmi átalakulás, a
minőségi munkahelyek, a társadalmi jólét,
a fenntartható 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 gyors,
igazságos, hatékony, költséghatékony,
társadalmi szempontból méltányos módon
és bárki kihagyása nélkül történő elérése
szempontjából.

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(3a) A tudomány bizonyította a
kapcsolatot az egészség, valamint a
környezeti és éghajlati válság között,
különösen az éghajlatváltozás
következményei és a biológiai sokféleség
és az ökoszisztémák csökkenése
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tekintetében. A Covid19-hez hasonló
egészségügyi válságok a következő
évtizedekben megsokszorozódhatnak és
megkövetelhetik az Uniótól mint globális
szereplőtől olyan globális stratégia
végrehajtását, amely a problémák
alapjaikban való megoldása és a
fenntartható fejlődési célokon alapuló
integrált megközelítés elősegítése révén az
ilyen helyzetek kialakulásának
megakadályozását célozza.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(3b) A WHO szerint az éghajlatváltozás
hatással van az egészséget befolyásoló
társadalmi és környezeti tényezőkre –
tiszta levegő, biztonságos ivóvíz, elegendő
táplálék és biztonságos menedékhely –, és
2030 és 2050 között évente 250 000
további haláleset várható hiányos
táplálkozás, malária, hasmenés és
hőstressz miatt amellett, hogy a
szélsőségesen magas hőmérséklet
közvetlenül hozzájárul a szív- és
érrendszeri, valamint a légzőszervi
betegségek okozta halálesetekhez,
különösen az idősek és a sebezhető
egyének körében. Az éghajlatváltozás
árvizek, hőhullámok, aszályok és tüzek
révén jelentős hatást gyakorol az emberi
egészségre, ideértve az alultápláltságot, a
szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi
megbetegedéseket, továbbá a kórokozóátvivők által terjesztett fertőzéseket.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)
11497/20
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A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(3c) A Párizsi Megállapodás
preambuluma kulcsfontosságú jogként
ismeri el az egészséghez való jogot. Az
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye
szerint az egyezmény minden részes
felének – például nemzeti szinten
megfogalmazott hatástanulmányok
készítésével – megfelelő módszereket kell
alkalmaznia, tekintettel az
éghajlatváltozás mérséklését vagy az
ahhoz való alkalmazkodást célzó
programoknak és intézkedéseknek a
gazdaságra, a közegészségre és a
környezet minőségére gyakorolt káros
hatásainak csökkentésére.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
3 d preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(3d) E rendelet hozzájárul az Unió
polgárainak az élethez és a biztonságos
környezethez való, az emberi jogok
európai egyezménye és az Európai Unió
Alapjogi Chartája által elismert
elidegeníthetetlen jogainak védelméhez, és
előírja az érintett uniós intézmények és a
tagállamok számára, hogy megtegyék az
uniós vagy nemzeti szinten szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy
kezeljék a globális éghajlati vészhelyzet
által az emberek életét és jólétét, valamint
a számukra létfontosságú természetet
fenyegető valós és közvetlen kockázatokat.
E rendeletnek emberközpontúnak kell
lennie, és arra kell irányulnia, hogy
megvédje a polgárok egészségét és jóllétét
a környezettel kapcsolatos kockázatokkal
és hatásokkal szemben.

Módosítás
153
Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(3a) Az éghajlatvédelemnek lehetőséget
kell jelentenie az európai gazdaság
számára, és hozzá kell járulnia ipari
vezető szerepének megerősítéséhez a
globális innováció terén. A fenntartható
termeléssel kapcsolatos innovációk
előmozdíthatják az európai ipar erejét a
kulcsfontosságú piaci szegmensekben, és
ezáltal munkahelyeket védhetnek meg és
hozhatnak létre. A jogilag kötelező 2030as éghajlat-politikai célérték és a 2050-es
klímasemlegességi célkitűzés elérése
érdekében e kibocsátások legkésőbb 2050ig nettó nullára csökkentése révén a
Bizottságnak elő kell segítenie az uniós
szintű ágazatspecifikus
„klímapartnerségeket” a kulcsfontosságú
érdekelt felek (pl. az ipar, a nem
kormányzati szervezetek, a
kutatóintézetek, a kkv-k, a szakszervezetek
és a munkáltatói szervezetek)
összefogásával. A klímapartnerségeknek
ágazatspecifikus párbeszédként kell
működniük, elő kell segíteniük a bevált
gyakorlatok megosztását a dekarbonizáció
terén elsőként lépő európai szereplők
között, és az éghajlatváltozással
kapcsolatos jövőbeli jogalkotási javaslatok
elfogadásakor a Bizottság központi
konzultációs szerveként kell működniük.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Párizsi Megállapodás azt a hosszú
távú célt tűzte ki, hogy az iparosodás előtti
szinthez viszonyított globális hőmérsékletemelkedés mértéke határozottan 2 °C alatt

(4) A Párizsi Megállapodás azt a hosszú
távú célt tűzte ki, hogy erőfeszítéseket
tegyen arra, hogy az iparosodás előtti
szinthez viszonyított globális hőmérséklet-
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maradjon, törekedve arra, hogy 1,5 °C-ra
korlátozódjon23. A megállapodás emellett
kiemeli az éghajlatváltozás kedvezőtlen
hatásaihoz való alkalmazkodás
jelentőségét24, valamint annak
fontosságát, hogy a finanszírozási források
áramlása igazodjon az alacsony
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és az
éghajlatváltozás hatásaival szemben
reziliens fejlesztésre irányuló
folyamatokhoz.

emelkedés mértéke 1,5 °C alatt maradjon23,
az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz
való alkalmazkodási képesség
növekedjen24, valamint a finanszírozási
források áramlása igazodjon az alacsony
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és az
éghajlatváltozás hatásaival szemben
reziliens fejlesztésre irányuló
folyamatokhoz25. E rendeletnek – az Unió
Párizsi Megállapodáshoz való
hozzájárulásának általános kereteként –
biztosítania kell, hogy mind az Unió, mind
a tagállamok teljes mértékben
hozzájárulnak a Párizsi Megállapodás
három célkitűzésének eléréséhez.

_________________

_________________

23

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

23

24

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

24

25

25

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

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

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

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

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

hatásaival szembeni rezilienciát és
csökkentse a társadalom
éghajlatváltozással szembeni
kiszolgáltatottságát. Ennek fényében az
Unió és a tagállamok intézkedéseit az
elővigyázatosság elvének, a szennyező
fizet elvnek, az energiahatékonyság
elsődlegessége elvének, valamint a „ne
árts” elvnek kell vezérelniük.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(5a) Az Unió szabályozási kerete és az
európai iparágak erőfeszítései révén az
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátása 23%kal csökkent 1990 és 2018 között,
miközben a gazdaság 61%-kal növekedett
ugyanebben az időszakban, ami azt
mutatja, hogy lehetséges a gazdasági
növekedés függetlenítése az
üvegházhatású gázok kibocsátásától.

Módosítás 14
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
11497/20
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(6) A klímasemlegesség
megvalósításához valamennyi gazdasági
ágazatnak – köztük a légi és a tengeri
közlekedési ágazatnak is – sürgősen a
nullához közeli értékre kell csökkentenie a
kibocsátását. A szennyező fizet elvnek
ebben a tekintetben kulcsfontosságú
tényezőnek kell lennie. Tekintettel az
energiatermelés és -fogyasztás
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra gyakorolt
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transzformáció, a technológiai innováció, a
kutatás és a fejlesztés szintén fontos
mozgatórugói a klímasemlegességi
célkitűzés elérésének.

hatásának jelentőségére, a jól működő
belső energiapiacon alapuló, jelentősen
energiahatékony és megújuló forrásokon
alapuló, fenntartható, megfizethető és
biztonságos energiarendszerre való átállás,
az energiaszegénység csökkentésével egy
időben, alapvető fontossággal bír. A
körforgásos gazdaság
klímasemlegességhez való hozzájárulását
ki kell terjeszteni az erőforráshatékonyság javítása és a karbonszegény
anyagok használatának növelése által, a
hulladékkeletkezés megelőzése és a
hulladék-újrafeldolgozás előmozdítása
mellett. A jövőben további finanszírozásra
szoruló digitális transzformáció, a
technológiai innováció, a kutatás és a
fejlesztés szintén fontos mozgatórugói a
klímasemlegességi célkitűzés elérésének.
Az Uniónak és a tagállamoknak
nagyratörő és egységes szabályozási
kereteket kell elfogadniuk annak
biztosítása érdekében, hogy a gazdaság
minden ágazata hozzájáruljon az Unió
éghajlati célkitűzéseihez.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(6a) Az üvegházhatást okozó gázok
emberi eredetű összesített kibocsátása és
az üvegházhatást okozó gázok ennek
megfelelő légköri koncentrációja
különösen fontos az éghajlati rendszer és
a hőmérséklet-emelkedés szempontjából.
Az IPCC 1,5ºC-os globális felmelegedésre
vonatkozó különjelentése és az alapul
szolgáló forgatókönyv-adatbázisa az
elérhető legjobb és legfrissebb
tudományos bizonyítékot szolgáltatja a
fennmaradó globális üvegházhatást okozó
gázokra vonatkozó költségvetésre
vonatkozóan, hogy a globális
átlaghőmérséklet XXI. századi emelkedése
legfeljebb 1,5°C-kal haladja meg az
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iparosodás előtti szintet. A hőmérsékletemelkedésnek az iparosodás előtti szinthez
képest 1,5°C-ra korlátozására irányuló
erőfeszítésekkel kapcsolatos uniós
kötelezettségvállalásnak való megfelelés
érdekében meg kell határozni az
üvegházhatású gázokra vonatkozó,
fennmaradó globális költségvetésből az
Unióra eső méltányos részt. Az
üvegházhatású gázokra vonatkozó
költségvetés szintén fontos eszköz az uniós
éghajlat-politikák átláthatóságának és
elszámoltathatóságának növeléséhez. A
„Tiszta bolygót mindenkinek – Európai
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó,
modern, versenyképes és klímasemleges
gazdaságról” című, 2018. november 28-i
bizottsági közleményt támogató
mélyreható elemzésében a Bizottság azt
jelzi, hogy a 28 uniós tagállam 2018–2050
közötti időszakra vonatkozó, 1,5°C-kal
kompatibilis szén-dioxid-költségvetése 48
Gt CO2-t tenne ki. A Bizottságnak az
IPCC által használt legújabb tudományos
számítások alapján szén-dioxidegyenértékben kifejezett, a 27 tagú EU-ra
vonatkozó nettó üvegházhatásúgázköltségvetést kell kidolgoznia, amely – a
Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel
összhangban – a fennmaradó globális
kibocsátásokból az Unió méltányos
részesedését képviseli. Az üvegházhatású
gázokra vonatkozó uniós költségvetésnek
irányt kell mutatnia a 2050-re nulla nettó
üvegházhatásúgáz-kibocsátás felé vezető
uniós pálya meghatározásához, különös
tekintettel a 2030-ra és 2040-ra vonatkozó
jövőbeli üvegházhatásúgáz-kibocsátási
célkitűzésekre.
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Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az Unió ambiciózus éghajlatpolitikát folytat, és keretszabályozást
vezetett be a 2030-ra kitűzött
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési
célérték elérése érdekében. E célértéket
végrehajtó jogszabályok közé tartozik
többek között az Európai Parlament és a
Tanács 2003/87/EK irányelve26, amely
létrehozza az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátási egységei Unión belüli
kereskedelmi rendszerét, az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2018/842
rendelete27, amely meghatározza a 2030-ig
teljesítendő éves
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések
tagállami célértékeit, valamint az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2018/841
rendelete28, amely előírja a tagállamok
számára, hogy egyensúlyba hozzák a
földhasználathoz, a földhasználatváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátást
és -elnyelést

(7) Az Unió keretszabályozást vezetett
be a jelenlegi, 2030-ra kitűzött
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési
célérték elérése érdekében, amelyet a
Párizsi Megállapodás hatálybalépése előtt
fogadtak el. E célértéket végrehajtó
jogszabályok közé tartozik többek között
az Európai Parlament és a Tanács
2003/87/EK irányelve26, amely létrehozza
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási
egységei Unión belüli kereskedelmi
rendszerét, az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2018/842 rendelete27, amely
meghatározza a 2030-ig teljesítendő éves
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések
tagállami célértékeit, valamint az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2018/841
rendelete28, amely előírja a tagállamok
számára, hogy egyensúlyba hozzák a
földhasználathoz, a földhasználatváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátást
és -elnyelést

__________________

__________________

26

Az Európai Parlament és a Tanács
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.)
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási
egységei Unión belüli kereskedelmi
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275.,
2003.10.25., 32. o.).

26

27

27

Az Európai Parlament és a Tanács
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.)
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási
egységei Unión belüli kereskedelmi
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275.,
2003.10.25., 32. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2018/842 rendelete (2018. május 30.) a
Párizsi Megállapodásban vállalt
kötelezettségek teljesítése érdekében a
tagállamok által 2021-től 2030-ig
kötelezően teljesítendő, az éghajlatpolitikai fellépéshez hozzájáruló éves
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések
meghatározásáról, valamint az
525/2013/EU rendelet módosításáról (HL
11497/20
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Az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2018/842 rendelete (2018. május 30.) a
Párizsi Megállapodásban vállalt
kötelezettségek teljesítése érdekében a
tagállamok által 2021-től 2030-ig
kötelezően teljesítendő, az éghajlatpolitikai fellépéshez hozzájáruló éves
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések
meghatározásáról, valamint az
525/2013/EU rendelet módosításáról (HL
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L 156., 2018.6.19., 26. o.).

L 156., 2018.6.19., 26. o.).

28

28

Az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2018/841 rendelete (2018. május 30.)
a földhasználathoz, a földhasználatváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz
kapcsolódó üvegházhatásúgázkibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig
tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és
energiapolitikai keretbe történő
beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU
rendelet és az 529/2013/EU határozat
módosításáról (HL L 156., 2018.6.19.,
1. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2018/841 rendelete (2018. május 30.)
a földhasználathoz, a földhasználatváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz
kapcsolódó üvegházhatásúgázkibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig
tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és
energiapolitikai keretbe történő
beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU
rendelet és az 529/2013/EU határozat
módosításáról (HL L 156., 2018.6.19.,
1. o.).

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(7a) A kibocsátáskereskedelmi rendszer
az Unió éghajlat-politikájának sarokköve,
és kulcsfontosságú eszköz a kibocsátások
költséghatékony csökkentéséhez.

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az Unió a „Tiszta energia minden
európainak” csomag29 révén ambiciózus
dekarbonizációs menetrendet követ,
elsősorban egy erőteljes energiaunió
létrehozásával, amely magában foglalja a
2012/27/EU30 és az (EU) 2018/200131
európai parlamenti és tanácsi irányelvben
2030-ra kitűzött energiahatékonysági és
megújulóenergia-alkalmazási célokat,
másrészt a vonatkozó jogszabályok –
többek között a 2010/31/EU európai
11497/20
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(9) Az Unió a „Tiszta energia minden
európainak” csomag29 révén
dekarbonizációs menetrendet követ,
elsősorban egy erőteljes energiaunió
létrehozásával, amely magában foglalja a
2012/27/EU30 és az (EU) 2018/200131
európai parlamenti és tanácsi irányelvben
2030-ra kitűzött energiahatékonysági és
megújulóenergia-alkalmazási célokat,
másrészt a vonatkozó jogszabályok –
többek között a 2010/31/EU európai
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parlamenti és tanácsi irányelv32 –
megerősítésével.

parlamenti és tanácsi irányelv32 –
megerősítésével.

__________________

__________________

29

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

29

30

Az Európai Parlament és a Tanács
2012/27/EU irányelve (2012. október 25.)
az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK
és a 2010/30/EU irányelv módosításáról,
valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről
(HL L 315., 2012.11.14., 1. o.).

30

31

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

31

32

32

COM(2016) 860 final, 2016. november
30.
Az Európai Parlament és a Tanács
2012/27/EU irányelve (2012. október 25.)
az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK
és a 2010/30/EU irányelv módosításáról,
valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről
(HL L 315., 2012.11.14., 1. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2018/2001 irányelve (2018. december 11.)
a megújuló energiaforrásokból előállított
energia használatának előmozdításáról (HL
L 328., 2018.12.21., 82. o.).

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

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

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(9a) A Bizottság több, az energetikai
ágazatot érintő jogalkotási
kezdeményezést dolgozott ki és fogadott el,
különösen a megújuló energiával és az
energiahatékonysággal – így az épületek
energiahatékonyságával – kapcsolatban.
Ezek a kezdeményezések egy csomagot
alkotnak, elsősorban az
energiahatékonyság elsődlegességének
átfogó témájában, valamint az Uniónak a
megújuló energiaforrások terén betöltött
globális vezető szerepét illetően. Ezeket a
kezdeményezéseket figyelembe kell venni
a hosszú távú nemzeti előrehaladás során
a 2050-re kitűzött klímasemlegességi
célkitűzés elérése felé vezető úton, a
rendkívül energiahatékony,
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nagymértékben megújuló energián
alapuló uniós energiarendszer biztosítása
érdekében.

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(9b) A tiszta energetikai átállás olyan
energiarendszert eredményez majd,
amelyben az elsődleges energiaellátás
döntően megújuló energiaforrásokból
származik, ami jelentősen javítja majd az
ellátás biztonságát, csökkenti az
energiafüggőséget és előmozdítja a
belföldi munkahelyteremtést.

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
9 c preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(9c) Az energetikai átállás javítja az
energiahatékonyságot, és csökkenti az
Unió és a tagállamok energiafüggőségét.
A megújuló energia minden ágazatban
történő használatán alapuló és
hatékonyabb gazdaság felé mutató
szerkezeti átalakulás kedvez majd a
kereskedelmi mérlegnek, megerősíti az
energiabiztonságot és fellép az
energiaszegénységgel szemben.

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
9 d preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(9d) A szolidaritás biztosítása és a
hatékony energiaátállás lehetővé tétele
érdekében az uniós éghajlat-politikának
egyértelmű utat kell kidolgoznia a
klímasemlegesség 2050-re való eléréséhez.
Az Uniónak továbbra is realista
megközelítést kell alkalmaznia a
költséghatékonyság és a műszaki
kihívások tekintetében, és biztosítania kell
megfizethető, továbbításra alkalmas
energiaforrások – például
hidrogéntechnológiák – rendelkezésre
állását, hogy egyensúlyt teremtsen az
energiarendszer keresleti pontjainak
csúcs- és minimumértékei között.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
9 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(9e) Az éghajlatvédelem lehetőséget ad
az Unió gazdasága számára, hogy fokozza
fellépéseit és a tiszta technológiák terén
vezető szerepet betöltve lépéselőnyre
tegyen szert. Segíthet abban, hogy
megerősítse ipari vezető szerepét a
globális innováció terén. A fenntartható
termeléssel kapcsolatos innovációk
előmozdíthatják az Unió iparának erejét a
kulcsfontosságú piaci szegmensekben, és
ezáltal munkahelyeket védhetnek meg és
hozhatnak létre.

Módosítás 24
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Rendeletre irányuló javaslat
9 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(9f) Szükség van a klímasemlegességi
célkitűzés eléréséhez elengedhetetlen új,
fenntartható technológiákba történő
szükséges beruházások támogatására. E
tekintetben tiszteletben kell tartani a
technológiai semlegességet, ugyanakkor
el kell kerülni a bezáródást. Amint az a
„Hidrogénstratégia a klímasemleges
Európáért” című, 2020. július 8-i
bizottsági közleményben is szerepel, a
hidrogén is szerepet játszhat az Unió azon
kötelezettségvállalásának támogatásában,
hogy legkésőbb 2050-ig megvalósítsa a
karbonsemlegességet, különösen az
energiaigényes ágazatokban.

Módosítás
154
Rendeletre irányuló javaslat
9 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(9g) A Bizottságnak fokoznia kell az
európai szövetségek létrehozására
irányuló erőfeszítéseit, különösen az
akkumulátor- és a hidrogénágazatban,
mivel ezek rendkívül fontosak. Európai
szintű koordináció mellett nagyszerű
lehetőségeket kínálnak a Covid19 utáni
regionális gazdaságélénkítési folyamatok
és a sikeres strukturális változások terén.
A jogszabályi követelményeknek keretet
kell teremteniük az éghajlatbarát
mobilitással és energiatermeléssel
kapcsolatos innovációk számára. E
szövetségeknek megfelelő támogatásban
és finanszírozásban kell részesülniük,
továbbá a jövőbeli kül- és
szomszédságpolitikának és a kereskedelmi
megállapodások részét kell képezniük.
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Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

(10) Az Uniónak feladata, és az eszközei
is megvannak ahhoz, hogy továbbra is
globális vezető szerepet töltsön be a
klímasemlegességre való átállásban, és
szilárd elhatározása, hogy ezt méltányos,
társadalmilag tisztességes és befogadó
módon érje el, valamint hogy a
rendelkezésére álló valamennyi eszköz –
köztük klímadiplomáciai és kereskedelmi,
beruházási és iparpolitikai eszközök –
révén elősegítse a fokozott globális
törekvéseket és megerősítse az
éghajlatváltozásra adott globális választ Az
Uniónak a Párizsi Megállapodással
összhangban meg kell erősítenie
környezetvédelmi diplomáciáját minden, a
nemzetközi éghajlat-politikai célok elérése
szempontjából releváns nemzetközi
fórumon.

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az Európai Parlament a
klímasemleges társadalom legkésőbb 2050ig való szükségszerű megvalósítását kérte,
és azt, hogy tegyék ezt európai
sikertörténetté33, továbbá megállapította,
hogy éghajlati és környezeti vészhelyzet34
áll fenn. Az Európai Tanács 2019.
december 12-i következtetéseiben35
jóváhagyta azt a célkitűzést, hogy az EU a
Párizsi Megállapodásban kitűzött célokkal
összhangban 2050-re klímasemleges
legyen, és emellett elismerte, hogy előnyös
támogató keretet kell létrehozni, valamint
hogy az átálláshoz jelentős köz- és

(11) Az Európai Parlament felszólította a
Bizottságot és a tagállamokat az éghajlatpolitikai intézkedések fokozására annak
érdekében, hogy elősegítsék a
klímasemleges társadalom mielőbbi, de
legkésőbb 2050-ig történő szükségszerű
megvalósítását, továbbá kérte, hogy tegyék
ezt európai sikertörténetté33, valamint
megállapította, hogy éghajlati és környezeti
vészhelyzet áll fenn34. Többször
felszólította továbbá az Uniót a 2030-as
éghajlat-politikai célértékének növelésére,
valamint arra, hogy e megnövelt célérték
képezze az európai klímarendelet részét34a.
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magánberuházásokra lesz szükség. Az
Európai Tanács ezenfelül felkérte a
Bizottságot, hogy 2020-ban mielőbb
készítsen javaslatot az EU hosszú távú
stratégiájára vonatkozóan, hogy azt a
Tanács elfogadhassa és benyújthassa az
ENSZ Éghajlatváltozási
Keretegyezményéhez.

Az Európai Tanács 2019. december 12-i
következtetéseiben35 megállapodott a
klímasemleges Unió céljának 2050-re – a
Párizsi Megállapodásban kitűzött célokkal
összhangban, ugyanakkor az igazságosság
és a méltányos átállás alapján, valamint a
tagállamok különböző kiindulási
pontjainak figyelembe vételével – történő
megvalósításában, emellett elismerte, hogy
előnyös támogató keretet kell létrehozni,
valamint hogy az átálláshoz jelentős közés magánberuházásokra lesz szükség. Az
Európai Tanács ezenfelül felkérte a
Bizottságot, hogy 2020-ban mielőbb
készítsen javaslatot az EU hosszú távú
stratégiájára vonatkozóan, hogy azt a
Tanács elfogadhassa és benyújthassa az
ENSZ Éghajlatváltozási
Keretegyezményéhez.

_________________

_________________

33

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

33

34

34

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

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

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

Az Európai Parlament 2019. november
28-i állásfoglalása az ENSZ 2019. évi,
Madridban (Spanyolország) tartandó
éghajlatváltozási konferenciájáról
(COP25) (2019/2712(RSP)).
35

35

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

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

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az Uniónak arra kell törekednie,
11497/20
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hogy az Unión belül 2050-re természetes
és technológiai megoldások révén
egyensúly alakuljon ki az üvegházhatást
okozó gázok egész gazdaságra kiterjedő,
emberi eredetű kibocsátása és elnyelése
között. Az Unió egészére vonatkozó 2050es 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.

kell törekedniük, hogy az Unión belül és
tagállami szinten legkésőbb 2050-re
természetes és technológiai megoldások
révén egyensúly alakuljon ki az
üvegházhatást okozó gázok egész
gazdaságra kiterjedő, emberi eredetű
kibocsátása és elnyelése között Az Unió
egészére vonatkozó 2050-es
klímasemlegességi célkitűzést minden
tagállamnak el kell érnie, 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. 2050 után az Uniónak és
minden tagállamnak folytatnia kell a
kibocsátások csökkentését annak
biztosítása érdekében, hogy az
üvegházhatású gázok elnyelésének
mértéke meghaladja az emberi eredetű
kibocsátásokét.

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(12a) Valamennyi tagállam felelős azért,
hogy nemzeti szinten legkésőbb 2050-ig
megvalósítsa a klímasemlegességet. Az
igazságosságra és a szolidaritásra
tekintettel, valamint az eltérő
kiindulóhelyzetben lévő tagállamok
energetikai átalakításának támogatása
érdekében megfelelő uniós támogatási
mechanizmusokra és elegendő
finanszírozásra van szükség, többek között
az (EU).../... európai parlamenti és tanácsi
rendeletben1a előírt Méltányos Átállást
Támogató Alapra és más releváns
finanszírozási mechanizmusokra.
__________________
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1a

Az Európai Parlament és a Tanács
(EU) .../... rendelete ... a Méltányos
Átállást Támogató Alap létrehozásáról
(HL L ...).

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(12b) A Párizsi Megállapodás
preambuluma kijelenti, hogy fontos az
összes ökoszisztéma, köztük az óceánok
sértetlenségének biztosítása. Az ENSZ
Éghajlatváltozási Keretegyezménye
hangsúlyozza, hogy a részes feleknek elő
kell segíteniük valamennyi üvegházhatású
gáz nyelői és tározói esetében a
fenntartható gazdálkodást, megóvásukat
és kapacitásuk bővítését, beleértve a
biomasszát, az erdőket és az óceánokat,
valamint az egyéb szárazföldi, partvidéki
és tengeri ökológiai rendszereket. Ha a
Párizsi Megállapodás céljait nem sikerül
elérni, a hőmérséklet túllépheti azt a
fordulópontot, amelyen túl az óceán már
nem lesz képes többé az eddigi
mennyiségű szén-dioxid elnyelésére és
ezzel hozzájárulni az éghajlatváltozás
enyhítéséhez.

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(12c) A természetes szénelnyelők fontos
szerepet játszanak a klímasemleges
társadalomra való átállásban. A Bizottság
vizsgálja a szén-dioxid-eltávolítások
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tanúsítását szabályozó jogi keret
létrehozásának lehetőségét, összhangban
a körforgásos gazdaságra vonatkozó
cselekvési tervével és „a termelőtől a
fogyasztóig” stratégiával. A 2030-ig tartó
időszakra szóló uniós biodiverzitási
stratégia és az abban foglalt
kezdeményezések fontos szerepet fognak
játszani a leromlott ökoszisztémák
helyreállításában, különös tekintettel a
legjobb szénmegkötő és -tároló
potenciállal rendelkezőkre, valamint a
természeti katasztrófák megelőzése és
hatásainak csökkentése terén. Az
ökoszisztémák helyreállítása hozzájárulna
a természetes nyelők fenntartásához,
kezeléséhez és bővítéséhez, valamint a
biológiai sokféleség előmozdításához,
egyúttal az éghajlatváltozás elleni
küzdelemhez.
Módosítás
144
Rendeletre irányuló javaslat
12 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(12d) Az uniós klímasemlegességi cél
megvalósítása és az üvegházhatású gázok
szárazföldi megkötésével kapcsolatos
külön szén-dioxid-eltávolítási piac
kialakításának lehetősége érdekében a
Bizottságnak meg kell vizsgálnia a
karbonkreditrendszerek bevezetésének
megvalósíthatóságát, beleértve az
üvegházhatású gázoknak a
földhasználatban, a talajban és a
biomasszában való szénmegkötés révén
történő eltávolításának tanúsítását a
mezőgazdaságban. E keretnek a
rendelkezésre álló legjobb tudományos
eredményeken, valamint a Bizottság
értékelési és jóváhagyási rendszerén kell
alapulnia, ugyanakkor biztosítania kell,
hogy ne gyakoroljon negatív hatást a
környezetre – különösen a biológiai
sokféleségre –, a közegészségügyre, vagy a
társadalmi vagy gazdasági célkitűzésekre.
A Bizottságnak 2021. június 30-ig be kell
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mutatnia ennek a vizsgálatnak az
eredményét.

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
12 e preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(12e) A fokozott egyértelműség érdekében
a Bizottságnak be kell nyújtania a
természetes és egyéb szénelnyelők
fogalommeghatározását.

Módosítás 156
Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(12a) Az éghajlatsemlegességre való
átállás során az Uniónak meg kell őriznie
iparának versenyképességét, különös
tekintettel az energiaigényes iparágakra,
többek között olyan hatékony intézkedések
kidolgozása révén, amelyek a WTO
szabályaival összeegyeztethető módon
kezelik a kibocsátásáthelyezést, valamint
egyenlő versenyfeltételeket teremtenek az
Unió és a harmadik országok között
annak érdekében, hogy elkerülhető legyen
a Párizsi Megállapodással összhangban
álló éghajlat-politikák végrehajtásának
elmaradása miatti tisztességtelen verseny.
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Módosítás 33
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 2050 után is folytatnia
kell éghajlat-politikai fellépését, és meg
kell őriznie nemzetközi vezető szerepét
ezen a területen, különösen a
legsérülékenyebb közösségek
megsegítésével, külső fellépésével és
fejlődéspolitikájával, annak érdekében,
hogy a Párizsi Megállapodásban
meghatározott hőmérsékleti célok
teljesítésére törekedve és az IPCC, az
ENSZ Környezetvédelmi Programja
(UNEP) az IPBES és az Európai
Éghajlatváltozási Tanács (ECCC)
tudományos ajánlásait követve megvédje
az embereket és a bolygót az
éghajlatváltozás veszélyeitől.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(13a) Az Unió ökoszisztémái, népessége és
gazdaságai a klímaváltozásból eredő
jelentős hatásokkal fognak szembesülni,
ha nem csökkentjük sürgősen az
üvegházhatásúgáz-kibocsátást vagy nem
alkalmazkodunk az éghajlatváltozáshoz.
Az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás költséghatékony módon
csökkentené tovább az elkerülhetetlen
hatásokat, a természetes alapú
megoldásokból származó jelentős
járulékos előnyökkel.
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Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(13b) Az éghajlatváltozás káros hatásai
meghaladhatják a tagállamok
alkalmazkodási képességeit. Ezért a
tagállamoknak és az Uniónak közösen
kell fellépnie – többek között a Varsói
Nemzetközi Mechanizmus révén – a
Párizsi Megállapodás 8. cikkének
rendelkezéseiben szereplő veszteségek és
károk megelőzése, minimalizálása és
kezelése érdekében.

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

(14) Az alkalmazkodás kulcsfontosságú
eleme az éghajlatváltozásra adott hosszú
távú globális válasznak. Következésképpen
a tagállamoknak és az Uniónak a Párizsi
Megállapodás 7. cikke értelmében
növelniük kell az alkalmazkodóképességet,
erősíteniük kell az ellenálló képességet,
csökkenteniük kell az éghajlatváltozással
szembeni kiszolgáltatottságot, és
maximalizálniuk kell az egyéb
környezetvédelmi szakpolitikákkal
kapcsolatos járulékos előnyöket. A
tagállamoknak nemzeti szintű átfogó
alkalmazkodási stratégiákat és terveket kell
elfogadniuk, a Bizottságnak pedig mutatók
kidolgozásával kell segítenie az
alkalmazkodás terén elért eredmények
nyomon követését.
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Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(14a) Alkalmazási stratégiáik és terveik
elfogadásakor a tagállamoknak különös
figyelmet kell fordítaniuk a leginkább
érintett területekre. A biológiai sokféleség
előmozdítása, megőrzése és helyreállítása
létfontosságú ahhoz, hogy teljes
potenciálja kihasználásra kerüljön az
éghajlatváltozással foglalkozó szabályozás
és az ahhoz való alkalmazkodás során. Az
alkalmazkodási stratégiáknak és
terveknek ezért ösztönözniük kell a
természetalapú megoldásokat és az
ökoszisztéma-alapú alkalmazkodást,
amelyek hozzájárulnak a biológiai
sokféleség helyreállításához és
megőrzéséhez, továbbá kellőképpen
figyelembe kell venniük a területi
sajátosságokat és a helyi tudást, valamint
konkrét intézkedéseket kell bevezetniük a
tengeri és a partvidéki ökoszisztémák
védelmére. A biológiai sokféleség és az
ökoszisztéma-szolgáltatások
rezilienciájának biztosítása érdekében
továbbá meg kell szüntetni azokat a
tevékenységeket, amelyek gátolják az
ökoszisztéma éghajlathoz való
alkalmazkodóképességét.
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Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(14b) Az alkalmazkodási stratégiáknak a
környezetbarát és természetalapú
megoldásokra támaszkodó modellváltást is
ösztönözniük kell az érintett térségekben.
Biztosítaniuk kell a fenntartható
megélhetést a jobb életkörülmények,
többek között a fenntartható és helyi
mezőgazdaság, a fenntartható
vízgazdálkodás, a megújuló
energiaforrások, stb. biztosítása
érdekében, összhangban a fenntartható
fejlesztési célokkal, rezilienciájuk
erősítése és ökoszisztémáik védelme
céljából.

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

(15) A klímasemlegességi célkitűzés
eléréséhez szükséges uniós és nemzeti
szintű intézkedések meghozatalakor a
tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, a
Tanácsnak és a Bizottságnak figyelembe
kell vennie a klímasemlegességre való
átállás hatását a polgárok egészségére,
életminőségére és gazdasági jóllétére, a
szociális igazságosságra, a társadalom
prosperitására és a gazdaság
versenyképességére, többek között a
méltányos versenyre és globális szinten az
egyenlő versenyfeltételekre; A
tagállamoknak, az Európai
Parlamentnek, a Tanácsnak és a
Bizottságnak figyelembe kell venniük
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igazságos átállás igényét; az elérhető
legjobb tudományos eredményeket,
különösen az IPCC által közzétett
megállapításokat; az éghajlatváltozással
kapcsolatos kockázatok beruházási és
tervezési döntésekbe való integráltságának
igényét; a költséghatékonyságot és a
technológiasemlegességet az
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése
és elnyelése, valamint a reziliencia
megerősítése összefüggésében; a
környezeti integritás és a törekvések
alakulását.

11497/20
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minden olyan bürokratikus vagy egyéb
jogszabályi akadályt is, amely
akadályozhatja a gazdasági szereplőket
vagy az ágazatokat az éghajlat-politikai
célok teljesítésében; a tétlenség vagy a
nem megfelelő fellépés társadalmi,
gazdasági és környezeti költségeit; azt a
tényt, hogy az éghajlatváltozás
aránytalanul nagyobb hatással van a
nőkre, és a nemek közötti egyenlőség
erősítésének szükségességét; a
fenntartható életmód előmozdításának
szükségességét; az energia- és az
erőforráshatékonyság, az energia- és
élelmezésbiztonság és ezek
megfizethetőségének maximalizálását,
különös tekintettel az energiaszegénység
felszámolásának szükségességére; a
tagállamok közötti és azokon belüli
méltányosságot, szolidaritást és egyenlő
esélyeket, tekintettel gazdasági
képességeikre és nemzeti körülményeikre,
valamint különböző kiindulóhelyzetükre
és a hosszú távon bekövetkező
konvergencia iránti igényre; a méltányos és
társadalmilag igazságos átállás igényét,
összhangban a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet környezeti szempontból
fenntartható gazdaságok és társadalmak
felé történő, mindenki számára méltányos
átállásról szóló, 2015. évi
iránymutatásaival; az elérhető legjobb
tudományos eredményeket, különösen az
IPCC és az IPBES által közzétett
megállapításokat; az éghajlatváltozással
kapcsolatos kockázatoknak, valamint az
éghajlatváltozással szembeni
sebezhetőségre és az ahhoz való
alkalmazkodásra vonatkozó elemzéseknek
a beruházási és tervezési döntésekbe való
integráltságának igényét, egyúttal
biztosítva, hogy az EU politikái az
éghajlatváltozás hatásaival szemben
reziliensek legyenek; a
költséghatékonyságot és a technológiai
semlegességet az üvegházhatásúgázkibocsátás csökkentése és elnyelése,
valamint a reziliencia megerősítése
összefüggésében, méltányossági alapon; a
tengeri és szárazföldi ökoszisztémák és a
31
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biológiai sokféleség kezelésének,
megőrzésének és helyreállításának
szükségességét; az infrastruktúra jelenlegi
helyzetét és az uniós infrastruktúrába való
beruházásoknak és korszerűsítésnek az
esetleges szükségességét; a környezeti
integritás és a törekvések alakulását; a
különböző szereplőknek az átállásra
irányuló, társadalmi szempontból
megvalósítható beruházásoki kapacitását;
valamint a kibocsátásáthelyezés
potenciális kockázatát és az ennek
megelőzésére irányuló intézkedéseket.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

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

Módosítás 41

11497/20
MELLÉKLET

32
GIP.2

HU

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(16a) A gazdaság összes kulcsfontosságú
ágazatának – nevezetesen az energia, az
ipar, a közlekedés, a fűtés és hűtés és az
építőipar, a mezőgazdaság, a
hulladékkezelés és a földhasználat, a
földhasználat megváltoztatása és
erdőgazdálkodás (LULUCF) ágazatnak –
közösen kell munkálkodnia a
klímasemlegesség megvalósításán.
Valamennyi ágazatnak – függetlenül
attól, hogy az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátási egységei Unión belüli
kereskedelmi rendszerének (EU ETS)
hatálya alá tartozik-e vagy sem –
összehasonlítható erőfeszítéseket kell
tennie az uniós klímasemlegességi
célkitűzés megvalósítása érdekében. A
kiszámíthatóság és a bizalom minden
gazdasági szereplő – köztük a
vállalkozások, a munkavállalók, a
beruházók és a fogyasztók – számára való
megteremtése és az összes gazdasági
szereplő részvételének elérése érdekében a
Bizottságnak iránymutatást kell készítenie
azon gazdasági ágazatok számára,
amelyek a leginkább hozzájárulhatnak, a
klímasemlegességi célkitűzés
megvalósításához. Az iránymutatásnak
indikatív teljesítési pályákat kell
tartalmaznia ezen ágazatok
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának uniós
szintű csökkentésére vonatkozóan. Ez
kiszámíthatóságot nyújtana ezeknek az
ágazatoknak ahhoz, hogy meghozzák a
megfelelő intézkedéseket, és megtervezzék
a szükséges beruházásokat, így segítené
őket abban, hogy az átállási pályán
maradjanak. Egyidejűleg ez
mechanizmusként szolgálna ahhoz is,
hogy az ágazatok elkötelezzék magukat a
klímasemlegességre irányuló
megoldásokra való törekvés mellett.

11497/20
MELLÉKLET

33
GIP.2

HU

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(16b) A klímasemlegességre való
átálláshoz minden ágazatnak tennie kell a
saját dolgát. Az Uniónak folytatnia kell a
körforgásos gazdaság megerősítésére és
előmozdítására irányuló erőfeszítéseit, és
a továbbiakban is támogatnia kell azokat
a megújuló megoldásokat és
alternatívákat, amelyek helyettesíthetik a
fosszilis tüzelőanyagokra alapuló
termékeket és anyagokat. A megújuló
termékek és anyagok további használata
nagyfokú haszonnal fog járni az
éghajlatváltozás mérséklése terén, és
számos különböző ágazat javára válik.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
16 c preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(16c) Számolva a kibocsátásáthelyezés
kockázatával, a klímasemlegességre való
átállásnak és a fenntartására irányuló
folyamatos munkának valódi zöld
átállásnak kell lennie, a kibocsátások
tényleges csökkenéséhez kell vezetnie, és
nem vezethet olyan hamis, uniós szinten
alapuló eredményekhez, amelyek a
termelés és a kibocsátások az EU-n
kívülre helyezése árán születnek. Ennek
eléréséhez az uniós szakpolitikákat úgy
kell megtervezni, hogy minimalizálják a
kibocsátásáthelyezés kockázatát, és
felmérjék a technológiai megoldásokat.

Módosítás 44
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Rendeletre irányuló javaslat
16 d preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(16d) A klímasemlegességre való
átállásból nem maradhat ki a
mezőgazdasági ágazat, amely az egyetlen
olyan termelő ágazat, amely képes a széndioxid tárolására. Ezen belül az
erdőgazdálkodás, az állandó gyepterületek
és általában az évelő növények hosszú
távon tárolják a szén-dioxidot.

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
16 e preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(16e) A klímasemlegesség elérése
érdekében figyelembe kell venni a
mezőgazdaság és erdőgazdálkodás
különleges szerepét, mivel csak egy életteli
és termelékeny mezőgazdaság és
erdőgazdálkodás képes a népességet
magas minőségű, biztonságos, elegendő
mennyiségű és megfizethető árú
élelmiszerrel ellátni, valamint olyan
megújuló nyersanyagokkal, amelyek a
bio-gazdaság minden célját kielégítik.

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
16 f preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(16f) Az erdők kritikus fontosságú
szerepet töltenek be a klímasemlegességre
való átállásban. A fenntartható
természetközeli erdőgazdálkodás döntő
jelentőségű az üvegházhatású gázok
légkörből való folyamatos elnyeléséhez, és
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egyúttal lehetővé teszi az olyan, megújuló
és éghajlatbarát nyersanyagok biztosítását
a fatermékekhez, amelyek szén-dioxidot
tárolnak és kiválthatják a fosszilis alapú
anyagokat és üzemanyagokat Az erdők
hármas szerepe (elnyelés, tárolás és
helyettesítés) hozzájárul a légkörbe jutó
szén-dioxid-kibocsátások csökkentéséhez,
biztosítva egyidejűleg, hogy az erdők
tovább növekedjenek, és számos egyéb
szolgálatot végezzenek.

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
16 g preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(16g) Az uniós jognak a bevált
gyakorlatok és az ipari szakértelem
megosztásával elő kell mozdítania az
erdősítést és a fenntartható
erdőgazdálkodást azokban a
tagállamokban, amelyek nem
rendelkeznek jelentős erdészeti
erőforrásokkal.

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)
Amint azt az európai zöld
megállapodásról szóló közleményében
bejelentette, a Bizottság – átfogó
hatásvizsgálat alapján, valamint az (EU)
2018/1999 európai parlamenti és tanácsi
rendelettel1 összhangban a Bizottságnak
benyújtott integrált nemzeti energia- és
klímatervekről készített bizottsági elemzés
figyelembevételével – »Az EU 2030-ra
vonatkozó éghajlatvédelmi törekvésének
fokozása – Beruházás a klímasemleges
jövőbe az európai polgárok érdekében«
című közleményében értékelte az
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2030-ig
történő csökkentésére vonatkozó uniós
célértéket [2030-ra vonatkozó éghajlatpolitikai célterv]10. A 2050-ig tartó
időszakra vonatkozó klímasemlegességi
célkitűzésre figyelemmel 2030-ig
csökkenteni kell az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátását, illetve fokozni kell az
elnyelést oly módon, hogy a nettó
üvegházhatásúgáz-kibocsátás – tehát az
elnyelések levonása utáni kibocsátás – az
EU területén és gazdaságának egészében
2030-ig legalább 55 %-kal csökkenjen az
1990-es szinthez képest. Ez a 2030-ra
vonatkozó új uniós éghajlat-politikai
célérték az (EU) 2018/1999 rendelet 2.
cikke 11. pontja szerinti későbbiekben
elfogadott cél, ezért felváltja a szóban
forgó pontban az üvegházhatásúgázkibocsátásra vonatkozóan 2030-ra
meghatározott uniós szintű célt. Ezenfelül
a Bizottságnak 2021. június 30-ig meg
kell vizsgálnia, hogy a 2030-ra kitűzött
éghajlat-politikai célértéket végrehajtó
vonatkozó uniós jogszabályokat miként
kellene módosítani annak érdekében,
hogy a nettó kibocsátás említett
csökkentését el lehessen érni.

(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.
Tekintettel a klímasemlegesség legkésőbb
2050-ig történő megvalósítására irányuló
uniós célkitűzésre, elengedhetetlen az
éghajlat-politika további megerősítése, és
különösen az, hogy az Unió 2030-as
éghajlati célértékét olyan módon
szigorítsák, hogy a kibocsátások az
1990. évi szinthez képest 60%-kal
csökkenjenek. Ebből következően a
Bizottságnak 2021. június 30-ig értékelnie
kell, hogy a megnövelt célértéket
végrehajtó, valamint a körforgásos
gazdaságot előmozdító és az
üvegházhatásúgáz-kibocsátás
csökkentéséhez hozzájáruló egyéb
vonatkozó uniós jogszabályokat miként
kellene ennek megfelelően módosítani.

__________________
9

Az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2018/1999 rendelete (2018. december 11.)
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az energiaunió és az éghajlat-politika
irányításáról, valamint a 663/2009/EK és
a 715/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK,
a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a
2010/31/EU, a 2012/27/EU és a
2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv, a 2009/119/EK és az (EU)
2015/652 tanácsi irányelv módosításáról,
továbbá az 525/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről (HL L 328.,
2018.12.21., 1. o.).
10

COM (2020) 562.

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

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

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(17b) A Bizottságnak 2021. június 30-ig
meg kell vizsgálnia és szükség esetén
javasolnia kell minden olyan szakpolitika
és eszköz módosítását, amelyek lényegesek
az Unió 2030-as éghajlat-politikai
célértékének a teljesítése és a 2. cikk (1)
bekezdésében meghatározott
klímasemlegességre vonatkozó célkitűzés
teljesítése szempontjából. Ebben a
tekintetben az Unió megemelt célértékei
szükségessé teszik, hogy az EU ETS
alkalmas legyen erre a célra. Ezért a
Bizottságnak gyorsan felül kell vizsgálnia
a 2003/87/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvet1a, és erősítenie kell az
annak hatálya alá tartozó Innovációs
Alapot további pénzügyi ösztönzők
megteremtése, az új technológia, a
növekedés és a versenyképesség fokozása,
valamint a tiszta technológiák támogatása
érdekében, annak biztosítása mellett, hogy
az Innovációs Alap erősítése hozzájárul a
méltányos átállás folyamatához.
_____________________
1a

Az Európai Parlament és a Tanács
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.)
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási
egységei Unión belüli kereskedelmi
rendszerének létrehozásáról és a
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról
(HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
17 c preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(17c) A Bizottságnak annak érdekében,
hogy jelezze az éghajlat-politika
jelentőségét és súlyát, és megadja a
politikai szereplők számára a jogalkotási
folyamatban a szükséges információkat,
minden jövőbeli jogalkotást új
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nézőpontból kell értékelnie, ami magába
foglalja az éghajlatot és az éghajlatra
gyakorolt hatásokat is, és ugyanúgy meg
kell határoznia, hogy milyen hatással fog
járni bármilyen javasolt jogszabály az
éghajlatra és a környezetre, mint ahogyan
értékeli a jogalapot, a szubszidiaritást és
az arányosságot.

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
17 d preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(17d) A Bizottságnak biztosítania kell
továbbá, hogy az ipar egy alapos
szabályozási keret és a kihívásokkal
arányos pénzügyi források segítségével
képes legyen végrehajtani a
klímasemlegesség felé történő jelentős
átállást és a nagymértékben ambiciózus
2030-as és 2040-es célértékeket. Ezt a
szabályozási és pénzügyi keretet
rendszeresen értékelni kell, és szükség
esetén ki kell igazítani a
kibocsátásáthelyezés, a gyárbezárások, a
munkahelyek elvesztése és az igazságtalan
nemzetközi verseny megelőzése
érdekében.

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
17 e preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(17e) A Bizottság értékeli a foglalkoztatási
igényeket, beleértve az oktatási és képzési
követelményeket is, a gazdaság fejlődését,
valamint az átmenet tisztességes és
méltányos lezajlását.
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Módosítás 157
Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(17a) Annak érdekében, hogy az Unió
legkésőbb 2050-ig elérje a
klímasemlegességi célkitűzést, valamint a
2030-ra és 2040-re kitűzött köztes
éghajlat-politikai célértékeket, az uniós
intézményeknek és valamennyi
tagállamnak a lehető leghamarabb, de
legkésőbb 2025-ig fokozatosan meg kell
szüntetnie a fosszilis tüzelőanyagokra
vonatkozó valamennyi közvetlen és
közvetett támogatást. E támogatások
fokozatos megszüntetése nem
befolyásolhatja az energiaszegénység
elleni küzdelem részét képező
erőfeszítéseket, és figyelembe kell vennie a
földgáznak a karbonsemleges gazdaságra
való átállásban játszott áthidaló szerepét.

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

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

vagy bármely uniós intézkedés nem áll
összhangban az Unió éghajlat-politikai
célkitűzéseivel, illetve nem bizonyul
megfelelőnek az alkalmazkodóképesség
fokozása, a reziliencia megerősítése és a
kiszolgáltatottság csökkentése
szempontjából. A Bizottságnak
hasonlóképpen rendszeresen értékelnie kell
a vonatkozó nemzeti intézkedéseket, és ha
arra a következtetésre jut, hogy egy
tagállam intézkedései nincsenek
összhangban az Unió éghajlat-politikai
célkitűzéseivel vagy nem bizonyulnak
megfelelőnek az alkalmazkodóképesség
fokozása, a reziliencia megerősítése és az
éghajlatváltozással szembeni
kiszolgáltatottság csökkentése
szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia. A
Bizottságnak az értékelés elfogadását
követően közzé kell tennie az értékelést és
annak eredményeit.

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(18a) A klímasemlegesség csak akkor
érhető el, ha minden tagállam osztozik a
terheken, és teljes mértékben elköteleződik
a klímasemlegességre való átállás mellett.
Minden tagállamnak kötelessége, hogy
teljesítse az ideiglenes és a végleges
célokat, és ha a Bizottság értékelése
szerint ezek a kötelezettségek nem
teljesülnek, akkor a Bizottság
felhatalmazást kap arra, hogy
intézkedéseket hozzon a tagállamok ellen.
Az intézkedéseknek arányosaknak,
megfelelőknek kell lenniük, és
összhangban kell állniuk a
Szerződésekkel.
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Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(18b) Az éghajlatváltozással
kapcsolatosan mindenképpen szükség van
tudományos ismeretekre és a
rendelkezésre álló legfrissebb, naprakész
bizonyítékokra, valamint tényszerű és
átlátható információkra, és ezekkel kell
alátámasztani az Unió éghajlat-politikáját
és a klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig
történő megvalósítására irányuló
erőfeszítéseket. Az éghajlattal foglalkozó
független nemzeti tanácsadó testületek
fontos szerepet játszanak a nyilvánosság
tájékoztatásában és az éghajlatváltozással
kapcsolatos politikai vitához való
hozzájárulásban azokban a
tagállamokban, ahol léteznek ilyenek
testületek. Ezért ösztönözzük azokat a
tagállamokat, amelyek ezt még nem tették
meg, hogy hozzanak létre egy nemzeti
éghajlatügyi tanácsadó testületet, amely
az éghajlatváltozás és az e rendelet
célkitűzéseinek elérése szempontjából
releváns egyéb tudományágak terén
szerzett szakértelmük alapján kiválasztott
tudósokból áll. E nemzeti éghajlatügyi
tanácsadó testületekkel együttműködve a
Bizottságnak létre kell hoznia egy
éghajlatváltozással foglalkozó független
tudományos tanácsadó testületet, az
Európai Éghajlatváltozási Tanácsot
(ECCC), amely kiegészíti az Európai
Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) és az
Unió meglévő kutatóintézeteinek és
ügynökségeinek munkáját. Az ECCC
megbízatásainak el kell kerülniük az
IPCC nemzetközi szintű küldetésével való
átfedéseket. Az ECCC-nek egy kiválasztott
vezető szakértőkből álló tudományos
bizottságból kell állnia, amelyet egy évente
kétszer ülésező igazgatótanács támogat.
Az ECCC célja, hogy az uniós
intézmények számára évente értékelést
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nyújtson arról, hogy az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának
csökkentésére irányuló uniós intézkedések
összhangban vannak-e az Unió éghajlatpolitikai célkitűzéseivel és az
éghajlatváltozással kapcsolatos
nemzetközi kötelezettségvállalásaival. Az
ECCC-nek értékelnie kell továbbá az
üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásának csökkentésére irányuló
intézkedéseket és módszereket, és
azonosítania kell a szénmegkötési
potenciált.

Módosítás 58
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,

(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, , a UNEP, az IPBES, az ECCC és
adott esetben a tagállamok éghajlattal
foglalkozó független nemzeti tanácsadó
testületeinek 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
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szakértői vizsgálat bevonásával. Az
Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek
– adott esetben és éves munkaprogramjával
összhangban – segítenie kell a Bizottság
munkáját.

rendelkezésre fognak állni. A Bizottságnak
amennyire lehetséges európai statisztikák
és adatok használatára kell törekednie,
szakértői vizsgálat bevonásával. Az
Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek
– adott esetben és éves munkaprogramjával
összhangban – segítenie kell a Bizottság
munkáját.

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

(20) A polgárok, közösségek és régiók
jelentős szerepet játszanak a
klímasemlegesség irányába történő
elmozdulás motorjaként, ezért helyi,
regionális és nemzeti szinten ösztönözni
kell és elő kell segíteni a nyilvánosság és a
társadalom éghajlat-politikai fellépésekbe
való intenzív bevonását. A Bizottságnak és
a tagállamoknak ebből adódóan a
társadalom minden részével teljesen
átlátható módon együtt kell működniük
annak érdekében, hogy lehetővé tegyék
számukra és képessé tegyék őket arra,
hogy fellépjenek egy társadalmilag
méltányos, a nemek tekintetében
kiegyensúlyozott, klímasemleges és az
éghajlatváltozás hatásaival szemben
reziliens társadalom érdekében, többek
között az európai éghajlati paktum
elindítása révén.
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Módosítás 60
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 megállapodásnak37
megfelelően kerüljön sor. A
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
előkészítésében való egyenlő részvétel
biztosítása érdekében az Európai
Parlament és a Tanács a tagállamok
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez
minden dokumentumot, és szakértőik
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
előkészítésével foglalkozó szakértői
csoportjainak ülésein.

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom
minden gazdasági szereplő – köztük a
vállalkozások, a kkv-k, a munkavállalók és
a szakszervezetek, a beruházók és a
fogyasztók – számára való megteremtése, a
klímasemlegességre való átállás
visszafordíthatatlanságának és a lépésrőllépésre megvalósuló kibocsátáscsökkentés
elérésének biztosítása, valamint az
intézkedéseknek és az előrehaladásnak a
klímasemlegességi célkitűzéssel való
összhangja értékelésének elősegítése
érdekében a Bizottságnak értékelnie kell a
2050-re Unió-szerte megvalósítandó nulla
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást
szolgáló teljesítési pálya kialakításának
opcióit, és adott esetben jogalkotási
javaslatokat kell benyújtania az Európai
Parlament és a Tanács részére.
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Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A minőségi jogalkotás elvei melletti
elkötelezettségével összhangban az
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése
tekintetében a Bizottság törekszik az uniós
eszközök koherenciájára. A
klímasemlegességi célkitűzés teljesítése
terén tett előrelépés mérésére szolgáló
rendszerhez és a célkitűzés érdekében
hozott intézkedések következetességéhez
az (EU) 2018/1999 rendeletben
meghatározott irányítási keret szolgál
alapul. Lényeges, hogy a rendszeres
jelentéstétel rendszerét és a Bizottság által
a jelentés alapján folytatott értékelés és
fellépés ütemezését hozzá kell igazítani a
tagállamokra vonatkozó, az (EU)
2018/1999 rendeletben meghatározott
információbenyújtási és beszámolási
követelményekhez. Az (EU) 2018/1999
rendeletet ezért módosítani kell annak
érdekében, hogy vonatkozó rendelkezései
tartalmazzák a klímasemlegességi
célkitűzést.

(22) A minőségi jogalkotás elvei melletti
elkötelezettségével összhangban az
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése
tekintetében a Bizottság törekszik az uniós
eszközök koherenciájára. Az Unió
éghajlat-politikai célkitűzéseinek
teljesítése terén tett előrelépés mérésére
szolgáló rendszerhez és a célkitűzés
érdekében hozott intézkedések
következetességéhez az (EU) 2018/1999
rendeletben meghatározott irányítási keret
szolgál alapul. Lényeges, hogy a
rendszeres jelentéstétel rendszerét és a
Bizottság által a jelentés alapján folytatott
értékelés és fellépés ütemezését hozzá kell
igazítani a tagállamokra vonatkozó, az
(EU) 2018/1999 rendeletben meghatározott
információbenyújtási és beszámolási
követelményekhez. Az (EU) 2018/1999
rendeletet ezért módosítani kell annak
érdekében, hogy vonatkozó rendelkezései
tartalmazzák a klímasemlegességi
célkitűzést.

Módosítás 62
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

(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 és
valamennyi tagállam
klímasemlegességének legkésőbb 2050-re
való teljesítését, a tagállamok önállóan
nem tudják kielégítően megvalósítani, az
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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,

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.

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(23a) Az Unió jelenleg a világ
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 10%áért felelős. A klímasemlegességi
célkitűzés az európai termelésből
származó kibocsátásokra korlátozódik.
Egy koherens éghajlat-politika a
fogyasztásból, valamint az energia- és
erőforrásbehozatalból származó
kibocsátások ellenőrzését is magába
foglalja.

Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(23b) Az uniós fogyasztás éghajlati
lábnyoma nélkülözhetetlen eszköz az Unió
éghajlat-politikai célkitűzései közötti
átfogó konzisztencia javításához, amelyet
fejleszteni kell.

Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
23 c preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(23c) A teljes mértékben hatékony uniós
éghajlat-politikának foglalkoznia kell a
kibocsátásáthelyezéssel, és ki kell
dolgoznia az annak kezelésére, valamint
az uniós normák és az uniós iparágak
élen járó szereplőinek védelmére szolgáló
megfelelő eszközöket, így például az
importáruk karbonintenzitását
ellensúlyozó mechanizmust.

Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
23 d preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(23d) Az elmúlt években folyamatosan
nőtt a harmadik országokból származó
mezőgazdasági termékek és élelmiszerek
behozatala. Ez a tendencia szükségessé
teszi annak értékelését, hogy a harmadik
országokból behozott mely termékekre
vonatkozzanak az európai mezőgazdasági
termelőkre vonatkozó követelményekkel
összehasonlítható, az éghajlatváltozás
hatásainak csökkentését célzó uniós
politikák célkitűzéseiből eredő
követelmények. E kérdésről a
Bizottságnak 2021. június 30-ig jelentést
és közleményt kell benyújtania az Európai
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Módosítás 67

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

Módosítás
(23e) A Bizottság „Az európai zöld
megállapodás” című közleményében a
fenntartható és intelligens mobilitásra
való átállás felgyorsításának
szükségességét a klímasemlegességhez
vezető, prioritást élvező politikaként
határozza meg. A Bizottság jelezte, hogy a
fenntartható és intelligens mobilitásra
való átállás biztosítása érdekében 2020ban a fenntartható és intelligens
mobilitásra vonatkozó átfogó stratégiát
fog elfogadni, amely olyan ambiciózus
intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja a
CO2- és a szennyezőanyag-kibocsátás
jelentős csökkentése valamennyi
közlekedési módban, többek között a tiszta
járművek és a közúti, tengeri és légi
közlekedésben használt alternatív
üzemanyagok elterjedésének ösztönzése, a
fenntarthatóbb közlekedési módok,
például a vasút és a belvízi utak
arányának növelése, a teljes közlekedési
rendszer hatékonyságának növelése, a
fenntarthatóbb fogyasztói döntések és az
alacsony kibocsátású gyakorlatok
ösztönzése, valamint az alacsony és nulla
kibocsátású megoldásokba, köztük
infrastruktúrákba való beruházás révén.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
23 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(23f) A közlekedési infrastruktúra
kulcsszerepet játszhat a fenntartható és
intelligens mobilitásra való átállás
felgyorsításában azáltal, hogy lehetővé
teszi a fenntarthatóbb közlekedési
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módokra való modális átállást, különösen
a teherszállítás terén. Ezzel egyidejűleg az
éghajlatváltozással kapcsolatos
események, mint a vízszint növekedése, a
rendkívüli időjárási körülmények, az
aszály és a hőmérséklet-növekedés
károkat okozhatnak az infrastruktúrában,
üzemszünetekhez vezethetnek, nyomást
gyakorolhatnak az ellátási láncok
kapacitására és hatékonyságára, és
következésképpen negatív
következményekkel járnak az európai
mobilitás tekintetében. Ezért rendkívül
fontos, hogy a transzeurópai közlekedési
hálózatok (TEN-T) törzshálózata 2030-ig,
a kiegészítő TEN-T hálózat pedig 2040-ig
elkészüljön, és ennek során figyelembe
kell venni a projektek teljes életciklusa
során keletkező üvegházhatásúgázkibocsátás kezelésére vonatkozóan az
uniós jogszabályokban meghatározott
kötelezettségeket. A Bizottságnak emellett
fontolóra kell vennie, hogy javaslatot tesz
egy olyan jogalkotási keretre, amely
javítja a közlekedési ágazat
kockázatkezelését, rezilienciáját és az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodását.

Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
23 g preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(23g) A középtávú, illetve távolsági
utazások esetén a vasúti személyszállítás
vonzóbbá tétele, valamint a vasutak és a
belvízi utak teherfuvarozási célú
kapacitásának javítása érdekében az
uniós jogalkotási fellépés középpontjába
kell helyezni az európai vasúthálózat
összekapcsoltságát, különösen a
nemzetközi összeköttetéseket.
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Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
23 h preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(23h) Fontos annak biztosítása, hogy
elegendő beruházás álljon rendelkezésre a
kibocsátásmentes mobilitást szolgáló
megfelelő infrastruktúra – többek között
az intermodális platformok – fejlesztésére,
valamint az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF)
szerepének megerősítésére az intelligens,
fenntartható és biztonságos mobilitásra
való uniós átállás támogatása terén.

Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
23 i preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

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

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
23 j preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg
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(23j) A klímasemlegesség céljának 2050ig történő elérése érdekében a
Bizottságnak meg kell erősítenie a
személygépkocsik, kisteherautók és
teherautók CO2-kibocsátási
teljesítményére vonatkozó külön
jogszabályokat is, konkrét intézkedéseket
kell biztosítania a közúti szállítás
villamosításának előkészítésére, valamint
kezdeményeznie kell a fenntartható
alternatív üzemanyagok előállításának és
alkalmazásának felgyorsítását.

Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
23 k preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(23k) Az ENSZ 2019. évi, Madridban
(Spanyolország) tartandó
éghajlatváltozási konferenciájáról
(COP25) szóló, 2019. november 28-i
állásfoglalásában az Európai Parlament
rámutatott, hogy a Nemzetközi
Tengerészeti Szervezet és a Nemzetközi
Polgári Repülési Szervezet 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 európai és globális szinten,
amelyek összhangban állnak a teljes
gazdaságra kiterjedő, nulla nettó
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó
célkitűzéssel.

Módosítás <NumAm>158</NumAm>
<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>
<Article>23 a preambulumbekezdés (új)</Article>
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A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(23a) A Bizottságnak fokoznia kell a jól
működő belső energiapiac
megvalósítására irányuló erőfeszítéseket,
mivel ez fontos eleme az energetikai
átállásnak, és hozzá fog járulni annak
pénzügyi életképességéhez. Az intelligens
és digitális villamosenergia- és
gázhálózatok fejlesztését ezért a többéves
pénzügyi keretben kiemelt prioritásként
kell kezelni. A Covid19-cel kapcsolatos
helyreállítási programoknak a
transznacionális energiahálózatok
fejlesztését is támogatniuk kell. Hatékony
és gyors döntéshozatali eljárásokra van
szükség a transznacionális
hálózatfejlesztések támogatásához,
különösen a jövőorientált és a
hidrogénnel kompatibilis
gázinfrastruktúra területén.

Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1 cikk

1 cikk

Tárgy és hatály

Tárgy és hatály

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

E rendelet keretet hoz létre az
üvegházhatásúgáz-kibocsátás
visszafordíthatatlan, kiszámítható és gyors
csökkentésére és a természetes vagy egyéb
nyelőnkénti eltávolítás Unió-szerte történő
elősegítésére, összhangban az Unió
éghajlat-politikai és környezeti
célkitűzéseivel.

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.

E rendelet a Párizsi Megállapodás 2.
cikkében meghatározott hosszú távú
hőmérsékleti cél elérése érdekében rögzíti
az Unióban legkésőbb 2050-re kötelezően
megvalósítandó klímasemlegességi
célkitűzést, és a Párizsi Megállapodás 7.
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cikkében meghatározott globális
alkalmazkodási cél elérése érdekében
megteremti az eredmények elérésére
szolgáló keretet. Meghatározza továbbá a
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2030ig történő csökkentésére vonatkozó
kötelező uniós célértéket is.

cikkében meghatározott globális
alkalmazkodási cél elérése érdekében
megteremti az eredmények elérésére
szolgáló keretet.

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

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

Módosítás 75 és 159
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg
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2. cikk

2. cikk

Klímasemlegességi célkitűzés

Klímasemlegességi célkitűzés

(1) Az uniós jogban szabályozott
üvegházhatást okozó gázok Unión belüli
kibocsátását és elnyelését legkésőbb 2050ig 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
emberi eredetű forrásonkénti kibocsátását
és nyelőnkénti elnyelését legkésőbb 2050ig egyensúlyba kell hozni az Unióban,
ezzel az említett időpontra elérve a nulla
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást. A
nulla nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást
minden tagállamnak legkésőbb 2050-ig
meg kell valósítania.

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

(2) Az érintett uniós intézmények és a
tagállamok az elérhető legjobb, naprakész
tudományos ismeretek alapján uniós,
nemzeti, regionális és helyi szinten
megteszik azokat a szükséges
intézkedéseket, valamint támogatást
biztosítanak az (1) bekezdésben
meghatározott klímasemlegességi
célkitűzésnek az Unióban és minden
tagállamban történő elérésének lehetővé
tétele céljából, szem előtt tartva a
tagállamok közötti igazságosság és
szolidaritás és a méltányos átmenet
előmozdítását, a társadalmi és gazdasági
kohéziót, a veszélyeztetett uniós polgárok
védelmét, valamint a tengeri és szárazföldi
biológiai sokféleség, ökoszisztémák és
szénelnyelők kezelésének,
helyreállításának és védelmének
fontosságát.
(2a) 2051. január 1-jétől az Unióban és
valamennyi tagállamban az
üvegházhatású gázok nyelőnkénti
elnyelésének meg kell haladnia az emberi
eredetű kibocsátásokat.
(2b) A Bizottság 2023. május 31-ig
részletes hatásvizsgálatot követően és
figyelembe véve a 3. cikk (2a)
bekezdésében említett, az üvegházhatást
okozó gázokra vonatkozó költségvetést,
feltárja egy, az üvegházhatásúgázkibocsátásnak az 1990-es szinthez képest
2040-ig elérendő csökkentésére vonatkozó
uniós célkitűzés meghatározásának
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lehetőségeit, és adott esetben jogalkotási
javaslatokat terjeszt az Európai Parlament
és a Tanács elé.
A Bizottság a 2040-re vonatkozó éghajlatpolitikai célértékkel kapcsolatos
lehetőségek vizsgálata során konzultál az
Európai Éghajlatváltozási Tanáccsal, és
figyelembe veszi a 3. cikk (3)
bekezdésében meghatározott
kritériumokat.
(2c) A Bizottság legkésőbb a 2040-re
vonatkozó éghajlat-politikai célérték
elfogadását követő 12 hónapon belül az e
célérték megvalósítása szempontjából
releváns valamennyi uniós jogszabály
tekintetében értékeli, hogy miként
szükséges azokat módosítani, továbbá a
Szerződésekkel összhangban megvizsgálja
a szükséges intézkedések meghozatalának
lehetőségét, ideértve jogalkotási javaslatok
elfogadását is.
(

(2d) A Bizottság 2020 decemberéig tervet
készít, amely meghatározza az uniós
szinten annak biztosítása érdekében
meghozandó intézkedéseket, hogy a
klímasemleges uniós gazdaság
megvalósításához szükséges beruházások
lehetővé tétele céljából mozgósítsák a
megfelelő erőforrásokat. A tervnek felül
kell vizsgálnia az alacsonyabb jövedelmű
tagállamok jelenlegi kompenzációs
mechanizmusait, figyelembe véve a
megnövekedett éghajlat-politikai
törekvésekhez kapcsolódó megnövekedett
terheket, a Helyreállítási és
Rezilienciaépítési Eszközből, az InvestEU
programokból és a Méltányos Átállást
Támogató Alapból nyújtott támogatást.

Módosítás 100, 148 és 150
Rendeletre irányuló javaslat
2a cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2a. cikk

2a. cikk

A 2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai
célok

A klímasemlegesség megvalósításának
teljesítési pályája

(1)
A 2. cikk (1) bekezdésében
meghatározott klímasemlegességi
célkitűzés elérése érdekében a 2030-ra
vonatkozó kötelező uniós éghajlat-politikai
cél a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás –
tehát az elnyelések levonása utáni
kibocsátás – legalább 55 %-os csökkentése
2030-ig az 1990-es szinthez képest.

(1)
Az Unió 2030-ra vonatkozó
éghajlat-politikai célértéke az 1990-es
szinthez képest 60%-os
kibocsátáscsökkentés.

(2)
A Bizottság 2021. június 30-ig
felülvizsgálja a vonatkozó uniós
jogszabályokat annak érdekében, hogy
teljesíthető legyen az (1) bekezdés szerinti
célérték, és megvalósuljon a 2. cikk (1)
bekezdésében megállapított
klímasemlegességi célkitűzés, valamint
mérlegeli a szükséges intézkedések
meghozatalát, beleértve jogalkotási
javaslatok Szerződésekkel összhangban
történő elfogadását.

(2)
A Bizottság az Unió 2030-ra
vonatkozó éghajlat-politikai célértékének
teljesítése szempontjából releváns minden
uniós jogszabály, valamint a körforgásos
gazdaságot előmozdító és az
üvegházhatásúgáz-kibocsátás
csökkentéséhez hozzájáruló más releváns
uniós jogszabályok tekintetében 2021.
június 30-ig értékeli, hogy ezeket miként
szükséges módosítani annak érdekében,
hogy az e cikk (1) bekezdésében említett
kibocsátáscsökkentési célérték teljesíthető
legyen, és hogy megvalósuljon a 2. cikk (1)
bekezdésében megállapított
klímasemlegességi célkitűzés, majd a
Szerződésekkel összhangban megteszi a
szükséges intézkedéseket, többek között
jogalkotási javaslatokat fogad el. A
Bizottság értékeli különösen az összes
szektorból, többek között a légi
közlekedésből és a tengeri közlekedésből
származó kibocsátásoknak a 2030-ra
vonatkozó éghajlat-politikai célértékkel és
a 2050-re vonatkozó klímasemlegességi
célkitűzéssel történő összehangolásának
lehetőségeit annak érdekében, hogy ezeket
a kibocsátásokat legkésőbb 2050-re nettó
nullára lehessen csökkenteni, adott
esetben pedig jogalkotási javaslatokat
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács
elé. A Bizottság megfelelő forrásokat
mozgósít az e bekezdésben említett célok
eléréséhez szükséges valamennyi
beruházáshoz.
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(2a)
A Bizottság a (2) bekezdésben
említett javaslatait a Covid19 utáni
gazdasági helyzetet tükröző, a környezeti,
gazdasági és társadalmi hatásokra
kiterjedő átfogó hatásvizsgálatra alapozza,
különös figyelmet fordítva az ágazati
csökkentési és eltávolítási lehetőségekre,
valamint a brexitnek az Unió
kibocsátásaira gyakorolt hatására. A
Bizottság értékeli az Unió 2030-ra
vonatkozó célértékét végrehajtó, az (1)
bekezdésben meghatározott uniós
jogszabályok módosításának a különböző
ipari ágazatokra gyakorolt kumulatív
hatását.
(2b)
A (2) bekezdésben említett, a
2030-ig tartó időszakra vonatkozó
éghajlat- és energiapolitikai jogszabályok
felülvizsgálatára irányuló javaslatainak
elkészítésekor a Bizottság költséghatékony
és méltányos egyensúlyt biztosít a
kibocsátáskereskedelmi rendszer és a
vállaláselosztási ágazat, valamint a
vállaláselosztási ágazat nemzeti
célkitűzései között, és semmi esetre sem
feltételez minden tagállam esetében egy
15%-kal nagyobb ambíciónak megfelelő
további erőfeszítést. A Bizottság értékeli
több olyan európai intézkedés – mint
például az erős szolidaritási
mechanizmust tartalmazó piaci alapú
intézkedések – bevezetésének hatásait,
amelyek kiegészíthetik a meglévő
intézkedéseket.
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
2b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
2b. cikk
A tagállamok éghajlat-politikai tanácsadó
szervei és az Európai Éghajlat-változási
Tanács
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(1) 2021. június 30-ig valamennyi
tagállam értesíti a Bizottságot nemzeti
független éghajlat-politikai tanácsadó
szervéről, amely többek között, de nem
kizárólag a nemzeti éghajlat-politikával
kapcsolatos tudományos szakértői
tanácsadásért felelős. Amennyiben ilyen
szerv nem létezik, a tagállamokat
ösztönözni kell egy ilyen szerv
létrehozására.
A független nemzeti éghajlat-politikai
tanácsadó szerv tudományos
függetlenségének és autonómiájának
támogatása érdekében a tagállamokat
ösztönözni kell olyan megfelelő
intézkedések meghozatalára, amelyek
lehetővé teszik, hogy a szerv teljes
mértékben átlátható módon működjön, és
megállapításait nyilvánosan
hozzáférhetővé tegyék, továbbá hogy
ezekről az intézkedésekről értesítsék a
Bizottságot.
(2) A Bizottság 2022. június 30-ig e
nemzeti éghajlat-politikai tanácsadó
szervekkel együttműködve létrehozza az
Európai Éghajlatváltozási Tanácsot
(ECCC) mint az éghajlatváltozással
foglalkozó állandó, független,
interdiszciplináris tudományos tanácsadó
testületet, amely iránymutatásként az
IPCC által kifejtett legújabb tudományos
eredményekre támaszkodik. Az ECCC
kiegészíti az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség (EEA), valamint az Unió
meglévő kutatási intézményei és
ügynökségei munkáját. A párhuzamos
munkavégzés elkerülése érdekében az
EEA az ECCC titkárságaként működik, az
ECCC költségvetési és adminisztratív
függetlenségének megőrzése mellett.
(3) Az ECCC tagjait ötéves, egy
alkalommal megújítható időtartamra
nevezik ki. Az ECCC egy legfeljebb 15
vezető szakértőből álló tudományos
bizottságból áll, amely teljes körűen
rendelkezik a (4) bekezdésben felsorolt
tevékenységekhez szükséges
szakértelemmel. A tudományos bizottság
önállóan felel az ECCC tudományos
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szakvéleményének kidolgozásáért.
(4) A tudományos bizottság
feladatkörében eljárva :
a)
értékeli a meglévő és javasolt uniós
teljesítési pályák, üvegházhatásúgázkibocsátási költségvetés és éghajlatpolitikai célértékek összhangját az uniós
és a nemzetközi éghajlat-politikai
kötelezettségvállalásokkal;
b) a meglévő és a tervezett intézkedések
alapján értékeli az üvegházhatású
gázokra vonatkozó uniós költségvetés
keretein belül maradás és a
klímasemlegesség megvalósításának
valószínűségét;
c)
értékeli az üvegházhatásúgázkibocsátás csökkentésére irányuló uniós
intézkedések és a 2. cikkben
meghatározott célkitűzések összhangját;
d)
azonosítja az üvegházhatásúgázkibocsátás csökkentésére és a
szénmegkötési potenciál növelésére
irányuló intézkedéseket és lehetőségeket;
valamint
e)
azonosítja a cselekvés
elmaradásának vagy elégtelenségének
következményeit.
(5) Az (4) bekezdésben említett
tevékenységek során az ECCC biztosítja a
nemzeti független éghajlat-politikai
tanácsadó szervekkel való megfelelő
konzultációt.
(6) A tudományos bizottság munkáját
igazgatótanács támogatja. Az
igazgatótanács a Bizottságnak az (1)
bekezdés szerint bejelentett egyes
független nemzeti éghajlat-politikai
tanácsadó szervek egy-egy tagjából, a
Bizottság által kiválasztott két
képviselőből, az Európai Parlament által
kiválasztott két képviselőből és a
titkárságnak az EEA által kinevezett
elnökéből áll.
Az igazgatótanács évente kétszer ülésezik,
és felelős az ECCC tevékenységeinek
kialakításáért és nyomon követéséért. Az
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igazgatótanácsot a Bizottság javaslata
alapján az Európai Parlament és a
Tanács közös megegyezéssel nevezi ki. Az
igazgatótanács elnökét tagjai közül
választják meg.
Az igazgatótanács feladata:
a)
az éves munkaprogram elfogadása a
tudományos bizottság javaslata alapján, és
annak biztosítása, hogy az összhangban
legyen az ECCC megbízatásával;
b)
a tudományos bizottság tagjainak
kinevezése, gondoskodva arról, hogy a
tudományos bizottság összetétele alapján
rendelkezzen a munkaprogram
tevékenységeihez szükséges
szakértelemmel;
c)
az ECCC éves költségvetésének
jóváhagyása; valamint
d)
egyeztetés a nemzeti éghajlatpolitikai tanácsadó szervekkel.
(7) A tudományos bizottság tagjait az
igazgatótanács személyes alapon jelöli ki.
A tudományos bizottság elnökét tagjai
közül választják meg. A tudományos
bizottság kétharmados többséggel
elfogadja eljárási szabályzatát, amely
biztosítja teljes tudományos függetlenségét
és autonómiáját.
A tudományos bizottsági tagságra
jelölteket nyílt értékelési eljárás keretében
kell kiválasztani. A tudományos
bizottságba jelentkező, a pályázati
felhívásban meghatározott pályázati
feltételeknek megfelelő pályázók szakmai
tapasztalatát összehasonlító értékelésnek
kell alávetni a következő kiválasztási
kritériumok alapján:
a)

tudományos kiválóság;

b)
tudományos értékelések
elvégzésében és/vagy tudományos
tanácsadásban szerzett tapasztalat a
szakterületeken;
c)
széles körű szakértelem az éghajlatés környezetvédelmi tudományok területén
vagy más, az Unió éghajlat-politikai
célkitűzéseinek elérése szempontjából
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releváns tudományos területeken;
d)
a tudományos munkák szakértői
értékelése terén szerzett tapasztalat;
e)
interdiszciplináris környezetben,
nemzetközi környezetben szerzett szakmai
tapasztalat.
A tudományos bizottság összetételének
biztosítania kell a nemek közötti
egyensúlyt, a tudományági és ágazati
szakismeretek egyensúlyát, valamint a
kiegyensúlyozott regionális megoszlást.
(8) Az ECCC évente jelentést tesz a
Bizottságnak, az Európai Parlamentnek
és a Tanácsnak a (4) bekezdés szerinti
megállapításairól. Szükség esetén az
ECCC ajánlásokat tesz a Bizottságnak e
rendelet célkitűzéseinek elérése
érdekében. Az ECCC gondoskodik arról,
hogy eljárásai teljesen átláthatók,
jelentései pedig nyilvánosan
hozzáférhetők legyenek. A Bizottság
megfontolja a jelentéseket és az esetleges
ajánlásokat, és a kézhezvételt követő
legkésőbb három hónapon belül hivatalos
választ ad ki az ECCC részére. Az említett
jelentésekre és ajánlásokra adott választ a
nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell
tenni.

Módosítás 77, 123 és 145
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. cikk

3. cikk

A klímasemlegesség megvalósításának
teljesítési pályája

A klímasemlegesség megvalósításának
teljesítési pályája

(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)
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(1) A Bizottság 2023. május 31-ig
értékeli a 2. cikk (1) bekezdésében
meghatározott célkitűzés elérésére szolgáló
uniós szintű indikatív teljesítési pálya
meghatározásának lehetőségeit, a 2a. cikk
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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) bekezdésében említett, 2030-ra
vonatkozó uniós éghajlat-politikai
célkitűzéssel kezdve, valamint figyelembe
véve a 2. cikk (2b) bekezdésében említett,
2040-re vonatkozó köztes kötelező
éghajlat-politikai célkitűzést, és adott
esetben jogalkotási javaslatot tesz erre
vonatkozóan.
(1a) Az (1) bekezdésben említett
teljesítési pálya megállapítása után a
Bizottság a Párizsi Megállapodás 14. cikke
szerinti globális értékelést követően – a
2028-as globális értékeléstől kezdve –
legkésőbb hat hónapon belül felülvizsgálja
a teljesítési pályát. A Bizottság jogalkotási
javaslatot tesz a teljesítési pálya
kiigazítására, ha az ilyen kiigazítást a
felülvizsgálat eredményeként
helyénvalónak ítéli.

(2) A teljesítési pálya a 2a. cikk (1)
bekezdésében meghatározott, az Unió
2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai
célértékéből indul ki.

(2) A teljesítési pálya (1) bekezdéssel
összhangban történő meghatározására
irányuló jogalkotási javaslatok
kidolgozásakor a Bizottság figyelembe
veszi az üvegházhatású gázokra vonatkozó
uniós költségvetést, amely szén-dioxidegyenértékben határozza meg az
üvegházhatásúgáz-kibocsátás legkésőbb
2050-ig kibocsátható azon fennmaradó
teljes mennyiségét, amely nem
veszélyezteti az Unió Párizsi
Megállapodás szerinti
kötelezettségvállalásait.
(2a) A Bizottság jelentésben határozza
meg az üvegházhatású gázok uniós
költségvetését, és ezt a jelentést 2021.
december 31-ig benyújtja a Parlamentnek
és a Tanácsnak. A Bizottság ezt a jelentést
és az azt alátámasztó módszertant
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

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

11497/20
MELLÉKLET

(3) A Bizottság a teljesítési pálya
meghatározására vagy kiigazítására
vonatkozó jogalkotási javaslatoknak az (1)
bekezdésnek, illetve az (1a) bekezdésnek
megfelelő kidolgozása során figyelembe
veszi a következő kritériumokat:
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-a) a rendelkezésre álló legjobb és
legfrissebb tudományos bizonyítékok,
beleértve az IPCC, az IPBES, az ECCC és
lehetőség szerint a tagállami éghajlatpolitikai tanácsadó szervek legfrissebb
jelentéseit;

-aa) a cselekvés elmaradásának vagy
elégtelenségének társadalmi, gazdasági és
környezeti költségei;
-ab) a mindenki számára méltányos és
társadalmi szempontból igazságos átállás
biztosításának szükségessége;
a)
költséghatékonyság és gazdasági
hatékonyság;
b)
az Unió gazdaságának
versenyképessége;

b)
az Unió gazdaságának
versenyképessége, különösen a
kibocsátásáthelyezésnek leginkább kitett
kkv-k és ágazatok;
ba) a végtermékek és a fogyasztás
szénlábnyoma az Unióban;

c)
a rendelkezésre álló legjobb
technológia;

c)
a rendelkezésre álló legjobb,
költséghatékony, biztonságos és
méretezhető technológiák, tiszteletben
tartva a technológiai semlegesség elvét és
elkerülve az esetleges bezáródási hatást;

d)
energiahatékonyság, az energia
megfizethetősége, az energiaellátás
biztonsága;

d)
az energiahatékonyság és az
energiahatékonyság elsődlegességének
elve, az energia megfizethetősége, az
energiaszegénység csökkentése és az
ellátás biztonsága;
da) a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos
kivezetésének és fenntartható módon
előállított megújuló energiával,
anyagokkal és termékekkel való
helyettesítésük biztosításának
szükségessége;

e)

méltányosság és szolidaritás a
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tagállamok között és azokon belül;

tagállamok és régiók között és azokon
belül;

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

f)
az idővel bekövetkező környezeti
hatékonyság és előrehaladás biztosításának
szükségessége;
fa) a környezeti fenntarthatóság
biztosításának szükségessége, beleértve a
biológiai sokféleséggel kapcsolatos válság
megoldásának szükségességét, ezzel
egyidejűleg a pusztuló ökoszisztémák
helyreállítását és az ökoszisztémák
visszafordíthatatlan károsodásának
megelőzését a biológiai sokféleséggel
kapcsolatos uniós célkitűzés teljesítése
érdekében;
fb) az idő előrehaladtával stabil,
hosszan tartó és az éghajlatváltozás
kezelése szempontjából eredményes
természetes elnyelők biztosítása;

g)

beruházási igények és lehetőségek;

g)
beruházási igények és innovációs
lehetőségek az (EU) 2020/... rendelettel
[taxonómiai rendelet] összhangban, a meg
nem térülő eszközök kockázatának
figyelembevétele mellett.

h) a méltányos és társadalmilag
igazságos átállás biztosításának
szükségessége;
i)
a Párizsi Megállapodás hosszú távú
célkitűzéseinek és az Egyesült Nemzetek
Éghajlatváltozási Keretegyezménye végső
céljának elérését szolgáló nemzetközi
fejlemények és erőfeszítések;
j)
a rendelkezésre álló legjobb és
legfrissebb tudományos bizonyítékok,
beleértve az IPCC legaktuálisabb
jelentéseit is.
(3a) [1 évvel e rendelet hatálybalépését
követően]-ig a Bizottság az érintett
ágazatban valamennyi érdekelt féllel
folytatott mélyreható párbeszédet követően
a legkésőbb 2050-ig elérendő
klímasemlegességet célzó ágazati
dekarbonizációs ütemtervet ad ki az
érintett ágazat számára.
)
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Módosítás 78 és 146
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. cikk

4. cikk

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
(-1a) A Bizottság 2021. január 31-ig és azt
követően ötévente elfogadja az
éghajlatváltozás hatásaihoz való
alkalmazkodásra vonatkozó, naprakész
uniós stratégiát. Az aktualizált uniós
stratégia célja annak biztosítása, hogy az
alkalmazkodási szakpolitikákat
prioritásként kezeljék, továbbá
következetes módon beépítsék és
végrehajtsák az uniós szakpolitikákban, a
nemzetközi kötelezettségvállalásokban, a
kereskedelmi megállapodásokban és a
nemzetközi partnerségekben.

(1) Az érintett uniós intézmények és a
tagállamok a Párizsi Megállapodás 7.
cikkével összhangban folyamatos
előrelépésről gondoskodnak az
alkalmazkodóképesség növelése, a
reziliencia megerősítése és az
éghajlatváltozással szembeni
kiszolgáltatottság csökkentése terén.
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(1) Az érintett uniós intézmények és a
tagállamok törekednek az éghajlatváltozás
hatásaihoz való alkalmazkodásra
vonatkozó uniós stratégiában az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra
vonatkozóan meghatározott nemzeti és
uniós célkitűzések teljesítésére, továbbá a
Párizsi Megállapodás 7. cikkével
összhangban folyamatos előrelépésről
gondoskodnak az alkalmazkodóképesség
növelése, a reziliencia megerősítése és az
éghajlatváltozással szembeni
kiszolgáltatottság csökkentése terén – a
tengeri és a szárazföldi ökoszisztémákra is
kiterjedően –, valamint beépítik az
alkalmazkodást a vonatkozó társadalmigazdasági és környezetvédelmi
szakpolitikákba és intézkedésekbe.
Különösen a legkiszolgáltatottabb és
leginkább érintett népességre és gazdasági
ágazatokra összpontosítanak, a civil
társadalom bevonásával azonosítják az e
tekintetben fennálló hiányosságokat,
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valamint korrekciós intézkedéseket
hajtanak végre.
(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
és azt követően ötévente alkalmazkodási
stratégiákat és terveket fogadnak el
nemzeti és regionális szinten, amelyek a
helyi szükségleteket és sajátosságokat
figyelembe vevő, az éghajlatra és a
kiszolgáltatottságra vonatkozó megbízható
viszonyítási alapértékeken és mutatókon
alapuló átfogó helyi kockázatkezelési
kereteket és eredményértékeléseket
tartalmaznak, az elérhető legjobb és
legfrissebb tudományos bizonyítékokra
támaszkodva. E stratégiák és tervek az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra
irányuló nemzeti és uniós célkitűzéseknek
megfelelő intézkedéseket tartalmaznak. E
stratégiáknak különösen figyelembe kell
venniük a veszélyeztetett és az érintett
csoportokat, közösségeket és
ökoszisztémákat, és intézkedéseket kell
tartalmazniuk a tengeri és szárazföldi
ökoszisztémák kezelésére, helyreállítására
és védelmére vonatkozóan rezilienciájuk
fokozása érdekében. Stratégiáikban a
tagállamok figyelembe veszik a
mezőgazdaság és az élelmezési rendszerek
különleges sebezhetőségét, az
élelmezésbiztonságot, és előmozdítják a
természetalapú megoldásokat és az
ökoszisztéma-alapú alkalmazkodást.
(2a) A Bizottság felkéri az uniós
pénzügyi eszközök – köztük az Európai
Beruházási Bank által támogatott
projektek – kedvezményezettjeit, hogy
végezzék el az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodással kapcsolatos
stressztesztet azon projektek esetében,
amelyek az éghajlatváltozás hatásaira
különösen érzékenynek minősülnek. [hat
hónappal e rendelet hatálybalépését
követően]-ig a Bizottság felhatalmazáson
alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet
kiegészítése céljából, amelyekben
meghatározza a stressztesztek részletes
kritériumait, beleértve az érintett
ágazatok, projektek és régiók jegyzékét,
valamint a kedvezményezettek forgalmára
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vonatkozó küszöbértéket, ugyanakkor
biztosítva, hogy a stressztesztek ne
járjanak túlzott adminisztratív teherrel. A
Bizottság iránymutatást biztosít a
kedvezményezetteknek, amely az
éghajlatváltozás hatásaihoz való
alkalmazkodásra vonatkozó uniós
stratégiára és az Európai
Környezetvédelmi Ügynökség arra
vonatkozó adataira alapul, hogy a
beruházási projektek hogyan hangolhatók
össze az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodással kapcsolatos
követelményekkel.

Módosítás 161
Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
4a. cikk
A finanszírozási források áramlásának
összehangolása a klímasemleges és
reziliens társadalom felé vezető úttal
(1) A releváns uniós intézmények és a
tagállamok biztosítják az állami és
magánfinanszírozási források áramlása és
a klímasemleges és reziliens társadalom
felé vezető út közötti összhang
megteremtése terén történő folyamatos
előrehaladást a Párizsi Megállapodás 2.
cikke (1) bekezdésének c) pontjával
összhangban, figyelembe véve az e
rendelet 2. cikkében meghatározott uniós
éghajlat-politikai célkitűzéseket.
(2) A Bizottság az 5. cikkben említett
értékelések részeként 2021. június 1-ig,
majd azt követően rendszeres
időközönként jelentést nyújt be az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben
az összes vonatkozó uniós jogszabály –
beleértve az Unió többéves pénzügyi
keretét és az uniós költségvetés alapjaira
és eszközeire vonatkozó valamennyi
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különös rendelkezést – tekintetében
értékeli, hogy miként lenne szükséges
azokat kötelező erejű és végrehajtható
rendelkezéseket belefoglalva módosítani
az e rendelet 2. cikkében meghatározott
uniós éghajlat-politikai célkitűzésekkel
való összhang biztosítása érdekében. Az
említett értékelést adott esetben
jogalkotási javaslatok kísérik.
(3) A Bizottság évente nyilvánosságra
hozza, hogy az Unió kiadásainak mely
része felel meg az (EU) 2020/....
rendeletben [taxonómiai rendelet]
meghatározott taxonómiai kategóriáknak.
(4) A 2. cikkben meghatározott uniós
éghajlat-politikai célkitűzések elérésének
fényében az uniós intézmények és
valamennyi tagállam fokozatosan
megszünteti a fosszilis tüzelőanyagokra
vonatkozó valamennyi közvetlen és
közvetett támogatást, és ennek
megfelelően mobilizálja a fenntartható
beruházásokat. E támogatások fokozatos
megszüntetése nem érinti az
energiaszegénység elleni küzdelemre
irányuló erőfeszítéseket.
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. cikk

5. cikk

Az Unió által elért eredmények és
meghozott intézkedések értékelése

Az Unió által elért eredmények és
meghozott intézkedések értékelése

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

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

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

a)
a 2. cikkben meghatározott és a 3.
cikk (1) bekezdésében említett módon
létrehozandó teljesítési pálya révén
kifejezett uniós éghajlat-politikai
célkitűzések teljesítése terén a tagállamok
által külön-külön és közösen elért
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által közösen elért eredményeket;

eredményeket; ha a teljesítési pálya nem
áll rendelkezésre, az értékelést a 3. cikk
(3) bekezdésében meghatározott
kritériumok és a 2030-as éghajlati
célkitűzés alapján kell elvégezni;

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

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

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

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

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

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

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

a)
az uniós intézkedéseknek és
szakpolitikáknak – beleértve az ágazati
jogszabályokat, az Unió külső fellépéseit
és az Unió költségvetését is – a 2. cikkben
meghatározott és a 3. cikk (1) bekezdésben
említett módon létrehozandó teljesítési
pálya révén kifejezett uniós éghajlatpolitikai célkitűzésekkel való összhangját;
ha a teljesítési pálya nem áll
rendelkezésre, az értékelést a 3. cikk
(3) bekezdésében meghatározott
kritériumok és a 2030-ra vonatkozó
éghajlat-politikai célterv alapján kell
elvégezni;

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

b)
a 4. cikkben említett alkalmazkodás
terén elért haladás biztosítását szolgáló
uniós intézkedések és szakpolitikák
megfelelősége, beleértve az ágazati
jogszabályokat, az Unió külső fellépéseit
és az Unió költségvetését is.

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

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

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

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

(4) A Bizottság értékeli minden
intézkedéstervezet vagy jogalkotási
javaslat – ideértve többek között a
jogalkotási és költségvetési javaslatokat –
összhangját a 2. cikkben meghatározott
uniós éghajlat-politikai célkitűzésekkel, és
elfogadás előtt összehangolja az
intézkedéstervezetet ezekkel a
célkitűzésekkel. Ezt az elemzést az ezen
intézkedéseket vagy javaslatokat kísérő
valamennyi hatásvizsgálatba
belefoglalják. Miután meghatározták a 3.
cikk (1) bekezdésében említett teljesítési
pályát és a 3. cikk (2a) bekezdésében
említett, üvegházhatást okozó gázokra
vonatkozó költségvetést, ezek képezik az
értékelés alapját. A Bizottság az értékelés
véglegesítését követően – de
mindenképpen a kapcsolódó intézkedés
vagy javaslat elfogadása előtt –
közvetlenül hozzáférhetővé teszi a
nyilvánosság számára az értékelést és
annak eredményeit.
(4a) A Bizottság a (4) bekezdésben
említett értékelést a bevált gyakorlatok
cseréjének ösztönzésére és annak
érdekében használja fel, hogy
meghatározza a szóban forgó rendeletben
foglalt célkitűzések eléréséhez szükséges
lépéseket.
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Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. cikk

6. cikk

A nemzeti intézkedések értékelése

A nemzeti intézkedések értékelése

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

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

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

a)
az (EU) 2018/1999 rendelet szerint
benyújtott nemzeti energia- és klímatervek,
hosszú távú nemzeti stratégiák vagy
eredményjelentések alapján a 2. cikkben
meghatározott uniós éghajlat-politikai
célkitűzések teljesítése szempontjából
relevánsnak ítélt nemzeti intézkedések
összhangját a 3. cikk (1) bekezdésében
említett módon létrehozandó teljesítési
pálya által kifejezett célkitűzéssel; ha a
teljesítési pálya nem áll rendelkezésre, az
értékelést a 3. cikk (3) bekezdésében
meghatározott kritériumok és a 2030-ra
vonatkozó éghajlat-politikai célterv
alapján kell elvégezni;

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

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

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

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

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

(2) Amennyiben a Bizottság az 5. cikk
(1) bekezdése szerint értékelt, a
tagállamok által külön-külön és közösen
elért eredmények figyelembevételével úgy
találja, hogy valamely tagállam
intézkedései nem állnak összhangban a 3.
cikk (1) bekezdésében említett teljesítési
pálya – miután ezt létrehozták – által
kifejezett uniós éghajlat-politikai
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biztosításához, ajánlásokat tehet az érintett
tagállamnak. A Bizottság ezen ajánlásokat
nyilvánosságra hozza.

célkitűzésekkel vagy nem megfelelőek a 4.
cikkben említett alkalmazkodás terén
elérendő haladás biztosításához,
ajánlásokat tesz az érintett tagállamnak. A
Bizottság ezen ajánlásokat nyilvánosságra
hozza.
(2b) A Bizottság az e cikk (2)
bekezdésében említett ajánlásába
javaslatokat foglal bele a 4. cikkben
említett alkalmazkodás terén elérendő
haladás biztosításához. Ezek a javaslatok
adott esetben további technikai,
innovációs vagy know-how-val
kapcsolatos, pénzügyi vagy egyéb
szükséges támogatást foglalhatnak
magukban.

(3) A (2) bekezdésnek megfelelően tett
ajánlás esetén a következő elvek
alkalmazandók:

(3) A (2) bekezdésnek megfelelően tett
ajánlás esetén a következő elvek
alkalmazandók:

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

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

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 ajánlás
kézhezvételétől számított 18 hónapon
belül meghatározza, milyen módon vette
kellő mértékben figyelembe az ajánlást és
a válaszként általa elfogadott
intézkedéseket; ezt az információt
belefoglalják az adott évben az (EU)
2018/1999 rendelet 17. cikkével
összhangban benyújtott előrehaladási
jelentésbe;

c)
az ajánlásoknak ki kell egészíteniük
az európai szemeszter keretében kiadott
legutóbbi országspecifikus ajánlásokat.

c)
az ajánlásoknak ki kell egészíteniük
az európai szemeszter keretében kiadott
legutóbbi országspecifikus ajánlásokat.
(3a) A (3) bekezdés b) pontjában említett
előrehaladási jelentés benyújtását követő
három hónapon belül a Bizottság értékeli,
hogy az érintett tagállam által elfogadott
intézkedések megfelelő választ adnak-e az
ajánlásban megfogalmazott aggályokra.
Az értékelést és annak eredményeit az
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elfogadáskor nyilvánosságra hozzák.

Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. cikk

7. cikk

A bizottsági értékelésre vonatkozó közös
rendelkezések

A bizottsági értékelésre vonatkozó közös
rendelkezések

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

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

a)
az (EU) 2018/1999 rendelet
értelmében benyújtott és bejelentett
információk;

a)
az (EU) 2018/1999 rendelet
értelmében benyújtott és bejelentett
információk;

b)
az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség (EEA) jelentései;

b)
az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség (EEA) és a Közös
Kutatóközpont (JRC) jelentései;

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

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

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

d)
a rendelkezésre álló legjobb és
naprakész tudományos bizonyítékok,
beleértve az IPCC, az UNEP az IPBES, az
ECCC és lehetőség szerint a tagállamok
független nemzeti éghajlat-politikai
tanácsadó szerveinek legfrissebb
jelentéseit; valamint

e)
a környezeti szempontból
fenntartható uniós és tagállami
beruházásokkal, többek között –
amennyiben rendelkezésre állnak – az (EU)
2020/... rendelettel [taxonómiai rendelet]
összhangban álló beruházásokkal

e)
a környezeti szempontból
fenntartható uniós és tagállami
beruházásokkal, többek között –
amennyiben rendelkezésre állnak – az (EU)
2020/... rendelettel [taxonómiai rendelet]
összhangban álló beruházásokkal
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kapcsolatos további információk.

kapcsolatos további információk.

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

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

Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. cikk

8. cikk

A nyilvánosság részvétele

Nyilvános részvétel és átláthatóság

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

(1) A Bizottság és a tagállamok a
társadalom minden részével, köztük a helyi
és regionális kormányzatokkal
együttműködik a társadalmi szempontból
méltányos, klímasemleges és az
éghajlatváltozás hatásaival szemben
reziliens társadalom érdekében való aktív
szerepvállalás és társadalmi fellépés
előmozdítása céljából, többek között a
(2) bekezdésben meghatározott európai
éghajlati paktum révén. A Bizottság és a
tagállamok minden szinten – többek között
nemzeti, regionális és helyi szinten,
valamint a szociális partnerekkel, a
tudósokkal, a polgárokkal és a civil
társadalommal – elősegítik a bevált
gyakorlatok cseréjére irányuló inkluzív,
hozzáférhető és átlátható folyamatot, és
meghatározzák az e rendelet
célkitűzéseinek eléréséhez hozzájáruló
intézkedéseket. Ezenkívül a Bizottság
támaszkodhat az (EU) 2018/1999 rendelet
11. cikkének megfelelően a tagállamok
által kialakított többszintű éghajlat- és
energiapolitikai párbeszédekre is.
(2) A Bizottság európai éghajlati
paktumot hoz létre azzal a céllal, hogy a
polgárokat, a szociális partnereket és az
érdekelt feleket bevonja az uniós szintű
éghajlat-politikák kidolgozásába,
előmozdítsa az éghajlatváltozással,

11497/20
MELLÉKLET

76
GIP.2

HU

valamint annak szociális és a nemek
egyenlőségét szem előtt tartó
vonatkozásaival kapcsolatos párbeszédet
és a kapcsolódó, tudományosan
megalapozott információk terjesztését,
valamint megossza az éghajlati
kezdeményezésekkel kapcsolatos bevált
gyakorlatokat.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 2.
cikk (1) bekezdésében meghatározott
klímasemlegességi célkitűzés elérését
célzó intézkedések meghozatalakor a
polgárok, a civil szervezetek és a szociális
partnerek a jogalkotási folyamat során
tájékozatást kapjanak, és kifejezhessék
véleményüket. E tekintetben a
tagállamoknak átlátható módon kell
eljárniuk.
Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
8a. cikk
E tekintetben az Unió az Energia Charta
Egyezmény Korszerűsítésével
összefüggésben véget vet a fosszilis
tüzelőanyagokba történő beruházások
védelmének.

Módosítás 84 és 175/rev
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. cikk

törölve

A felhatalmazás gyakorlása
(1) A 3. cikk (1) bekezdésében említett,
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
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elfogadására vonatkozóan a Bizottság
részére adott felhatalmazás feltételeit ez a
cikk határozza meg.
(2) A Bizottságnak a 3. cikk (1)
bekezdésében említett, felhatalmazáson
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó
felhatalmazása határozatlan időtartamra
szól [OP: e rendelet hatálybalépésének
időpontja]-tól/-től kezdődően.
(3) A 3. cikk (1) bekezdésében említett,
felhatalmazáson alapuló jogi aktus
elfogadására vonatkozó felhatalmazást az
Európai Parlament és a Tanács bármikor
visszavonhatja. A visszavonásról szóló
határozat megszünteti az abban
meghatározott felhatalmazást. A határozat
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
kihirdetését követő napon, vagy a benne
megjelölt későbbi időpontban lép
hatályba. A határozat nem érinti a már
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló
jogi aktusok érvényességét.
(4) Felhatalmazáson alapuló jogi aktus
elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás
minőségének javításáról szóló, 2016.
április 13-i intézményközi
megállapodásban foglalt elveknek
megfelelően konzultál az egyes
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson
alapuló jogi aktus elfogadását követően
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti
arról az Európai Parlamentet és a
Tanácsot.
(6) A 3. cikk értelmében elfogadott,
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak
akkor lép hatályba, ha az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi
aktusról való értesítését követő két
hónapon belül sem az Európai Parlament,
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást,
illetve ha az említett időtartam lejártát
megelőzően mind az Európai Parlament,
mind a Tanács arról tájékoztatta a
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni.
Az Európai Parlament vagy a Tanács
kezdeményezésére ez az időtartam két
hónappal meghosszabbodik.
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Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
9a. cikk
Felülvizsgálat
A Bizottság a Párizsi Megállapodás
14. cikkében említett globális
helyzetfelmérést követően hat hónapon
belül felülvizsgálja e rendelet valamennyi
elemét a rendelkezésre álló
legmegfelelőbb és legfrissebb tudományos
bizonyítékok – beleértve az IPCC és az
ECCC legfrissebb megállapításait és
ajánlásait –, a nemzetközi fejlemények,
valamint a hőmérsékletemelkedés 1,5 °Cban való korlátozására irányuló
erőfeszítések fényében, és jelentést nyújt
be az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak, adott esetben jogalkotási
javaslatok kíséretében.

Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)
az .../... rendelet [klímarendelet] 2.
cikkében meghatározott uniós
klímasemlegességi célkitűzésnek, az
energiaunió célkitűzéseinek és céljainak,
a 2021-től 2030-ig tartó első tízéves
11497/20
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a)
az energiaunió célkitűzéseinek és
céljainak, valamint az üvegházhatású
gázok kibocsátásával kapcsolatos hosszú
távú, a Párizsi Megállapodással
összhangban lévő uniós célkitűzéseknek,
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időszak tekintetében pedig különösen az
Unió 2030-ra vonatkozó energia- és
éghajlat-politikai céljainak elérésére
szolgáló stratégiák és intézkedések
végrehajtása;

különösen az .../... rendelet [klímarendelet]
2. cikkében meghatározott uniós éghajlatpolitikai célkitűzéseknek az elérésére, a
2021-től 2030-ig tartó első tízéves időszak
tekintetében pedig különösen az Unió
2030-ra vonatkozó energia- és éghajlatpolitikai céljainak elérésére szolgáló
stratégiák és intézkedések végrehajtása;”

Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
(EU) 2018/1999 rendelet
2 cikk – 11 pont

Hatályos szöveg

Módosítás
2a. A 2. cikk 11. pontja helyébe a
következő szöveg lép:

11. „az Unió 2030-ra vonatkozó
energia- és éghajlat-politikai céljai”: az az
Unió egészére vonatkozó kötelező cél,
mely szerint 2030-ig az egész gazdaságban
legalább 40 %-kal csökkenteni kell az
üvegházhatású gázok hazai kibocsátását az
1990-es szinthez képest, valamint az az
uniós szintű kötelező cél, hogy 2030-ig az
Unió fogyasztásában a megújuló energia
aránya elérje legalább a 32 %-ot, továbbá
az arra vonatkozó uniós szintű kiemelt cél,
hogy 2030-ig legalább 32,5 %-kal javuljon
az energiahatékonyság, valamint a
villamosenergia-hálózatok összeköttetése
tekintetében 2030-ra kitűzött 15 %-os cél,
illetve e tekintetben az Európai Tanács
által vagy az Európai Parlament és a
Tanács által 2030-ra vonatkozóan a
későbbiekben elfogadott bármely cél;

„11. „az Unió 2030-ra vonatkozó energiaés éghajlat-politikai céljai”: az az Unió
egészére vonatkozó kötelező cél, mely
szerint 2030-ig az egész gazdaságban az
üvegházhatású gázok hazai kibocsátását az
(EU) …/... rendelet [klímarendelet] 2.
cikkének (3) bekezdése szerinti mértékben
csökkenteni kell, az az uniós szintű
kötelező cél, hogy 2030-ig az Unió
fogyasztásában a megújuló energia aránya
elérje az (EU) 2018/2001 irányelv 3.
cikkének (1) bekezdése szerinti arányt, az
az uniós szintű kiemelt cél, hogy 2030-ig a
2012/27/EU irányelv 1. cikkének (1)
bekezdése szerinti mértékben javuljon az
energiahatékonyság, valamint a
villamosenergia-hálózatok összeköttetése
tekintetében 2030-ra kitűzött 15%-os cél;”
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)
(EU) 2018/1999 rendelet
2 cikk – 62 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
2b.
ki:

A 2. cikk a következő ponttal egészül

„62a. »érintett nyilvánosság« : a 2. és 3.
fejezetben említett, a környezettel
kapcsolatos döntéshozatali eljárásokban
érintett vagy valószínűleg érintett, illetve
abban érdekelt nyilvánosság; E
meghatározás alkalmazásában a
környezetvédelmet előmozdító, a nemzeti
jog szerinti követelményeknek megfelelő
nem kormányzati szervezeteket
érdekeltnek kell tekinteni.”

Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)
az e bekezdés b) pontjában említett
célkitűzések teljesítése érdekében tervezett
szakpolitikák és intézkedések hatásainak
értékelése, beleértve azok összhangját az
…/… rendelet [klímarendelet] 2. cikkében
meghatározott uniós klímasemlegességi
célkitűzéssel, az üvegházhatásúgázkibocsátás hosszú távú csökkentésének
Párizsi Megállapodás szerinti
célkitűzéseivel és a 15. cikkben említett

f)
az e bekezdés b) pontjában említett
célkitűzések teljesítése érdekében tervezett
szakpolitikák és intézkedések hatásainak
értékelése, beleértve azok összhangját az
…/… rendelet [klímarendelet] 2. cikkében
meghatározott uniós éghajlat-politikai
célkitűzésekkel, az üvegházhatásúgázkibocsátás hosszú távú csökkentésének
Párizsi Megállapodás szerinti
célkitűzéseivel és a 15. cikkben említett
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hosszú távú stratégiákkal;

hosszú távú stratégiákkal;”;

Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
(EU) 2018/1999 rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 pont – bevezető rész

Hatályos szöveg

Módosítás
3a, A 4. cikk (1) bekezdésében az a)
pont 1. alpontjának bevezető része helyébe
a következő szöveg lép:

1.
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és
eltávolítás tekintetében és azzal a céllal,
hogy elérjék az üvegházhatásúgázkibocsátás csökkentésére előírt, a
gazdaság egészére vonatkozó uniós célt:

„1. az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és eltávolítás tekintetében, és az …/…
rendelet [klímarendelet] 2. cikkében
meghatározott uniós éghajlat-politikai
célkitűzések megvalósításához való
hozzájárulás céljából;”

Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)
az a mód, ahogy a meglévő és
tervezett szakpolitikák és intézkedések
hozzájárulnak az …/… rendelet
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott
uniós klímasemlegességi célkitűzés
megvalósításához.”;

e)
az a mód, ahogy a meglévő és
tervezett szakpolitikák és intézkedések
hozzájárulnak az …/… rendelet
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott
uniós éghajlat-politikai célkitűzések
megvalósításához.;
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Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
(EU) 2018/1999 rendelet
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
5a.
ki:

A szöveg a következő cikkel egészül
„11a. cikk

Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés
(1) A tagállamok nemzeti jogukkal
összhangban biztosítják az érintett
nyilvánosság azon tagjai számára, akik
kellő mértékben érintettek vagy akik
jogsérelemre hivatkoznak – amennyiben
valamely tagállam közigazgatási
eljárásjoga e jogot előfeltételként írja elő
–, hogy valamely bíróság vagy a
jogszabályok alapján létrehozott más
független és pártatlan testület előtt
felülvizsgálati eljárást
kezdeményezhessenek, amelyben lényegi
vagy eljárásjogi jogszerűség
szempontjából megtámadhatják az (EU)
2018/1999 rendelet 10. cikkének hatálya
alá tartozó határozatokat, jogi aktusokat
vagy a jogi aktusok hiányosságait.
(2) A tagállamok meghatározzák az
eljárás azon szakaszát, amelyben
megtámadhatók a határozatok, jogi
aktusok vagy a jogi aktusok hiányosságai.
(3) A tagállamok meghatározzák, hogy
mi minősül kellő mértékű érintettségnek
és jogsérelemnek, összhangban azzal a
célkitűzéssel, hogy az érintett
nyilvánosság számára biztosítsák az
igazságszolgáltatáshoz való széles körű
hozzáférést. E célból úgy kell tekinteni,
hogy a 2. cikk (62a) bekezdésében
szereplő fogalommeghatározás hatálya
alá tartozó nem kormányzati szervezet
11497/20
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kellő mértékben érintett, vagy olyan
jogokkal rendelkezik, amelyek e cikk (1)
bekezdésének alkalmazásában
sérülhetnek.
(4) E cikk rendelkezései nem zárják ki a
közigazgatási hatóság előtt folytatott
előzetes felülvizsgálati eljárás lehetőségét,
és nem érintik a nemzeti jog alapján
esetleg fennálló azon követelményt, hogy
a bírósági felülvizsgálati eljárás
kezdeményezése előtt a közigazgatási
felülvizsgálati eljárásokat ki kell meríteni.
Az eljárásnak igazságosnak,
méltányosnak és gyorsnak kell lennie, és
nem lehet mértéktelenül drága.
(5) A tagállamok biztosítják, hogy a
közigazgatási és bírósági felülvizsgálati
eljárásokról gyakorlati információk
álljanak a nyilvánosság rendelkezésére.”

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)
(EU) 2018/1999 rendelet
15 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás
5b. A 15. cikk (1) bekezdésének helyébe
a következő szöveg lép:

(1) 2020. január 1-jéig, majd
2029. január 1-jéig, azt követően pedig
tízévente minden tagállam elkészíti és
jelenti a Bizottságnak a legalább 30 éves
kitekintéssel rendelkező hosszú távú
stratégiáját. A tagállamoknak szükség
esetén e stratégiákat ötévente
aktualizálniuk kell.
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„(1) 2020. január 1-jéig, majd 2029.
január 1-jéig, azt követően pedig tízévente
minden tagállam elkészíti és benyújtja a
Bizottságnak a 2050-re szóló, valamint 30
évre előretekintő hosszú távú stratégiáját.
A tagállamoknak szükség esetén e
stratégiákat ötévente aktualizálniuk kell.”;
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Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás
hosszú távú csökkentésének és fokozottabb
nyelőnkénti eltávolításának a
megvalósítása valamennyi ágazatban,
összhangban az …/… rendelet
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott
uniós klímasemlegességi célkitűzéssel;”;

c)
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás
hosszú távú csökkentése valamennyi
gazdasági ágazatban, és fokozottabb
nyelőnkénti eltávolításának a
megvalósítása az Éghajlatváltozási
Kormányközi Testület szerint annak a
szükségességével összefüggésben, hogy az
…/… rendelet [klímarendelet] 2. cikkében
említetteknek megfelelően az Unió
költséghatékony módon csökkentse az
üvegházhatású gázok kibocsátását, és a
Párizsi Megállapodásban meghatározott
hőmérsékleti célok elérése érdekében
fokozza a nyelőnkénti eltávolítást, hogy az
üvegházhatású gázok emberi eredetű,
forrásonkénti kibocsátása és nyelőnkénti
eltávolítása tekintetében az Unión belül
legkésőbb 2050-re egyensúlyt, továbbá ezt
követően negatív kibocsátást érjen el;

Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont
(EU) 2018/1999 rendelet
I melléklet – I rész – A szakasz – 3.1.1 pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.
A 2.1.1. pontban említett, az (EU)
2018/842 rendelet alapján meghatározott
cél elérését célzó szakpolitikák és
intézkedések, valamint az (EU) 2018/841
11497/20
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i.
A 2.1.1. pontban említett, az (EU)
2018/842 rendelet alapján meghatározott
cél elérését célzó szakpolitikák és
intézkedések, valamint az (EU) 2018/841
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rendeletnek való megfelelést célzó
szakpolitikák és intézkedések, amelyek az
eltávolítás fokozása érdekében felölelik az
összes fontos kibocsátó ágazatot, szem
előtt tartva az …/… rendelet
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott
klímasemlegességi célkitűzést;

rendeletnek való megfelelést célzó
szakpolitikák és intézkedések, amelyek az
eltávolítás fokozása érdekében felölelik az
összes fontos kibocsátó ágazatot, szem
előtt tartva az …/… rendelet
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott
uniós éghajlat-politikai célkitűzéseket;

Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
(EU) 2018/1999 rendelet
I melléklet – I rész – B szakasz – 5.5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.5. A tervezett szakpolitikák és
intézkedések hozzájárulása az …/…
rendelet [klímarendelet] 2. cikkében
meghatározott uniós klímasemlegességi
célkitűzés megvalósításához;

5.5. A tervezett szakpolitikák és
intézkedések hozzájárulása az …/…
rendelet [klímarendelet] 2. cikkében
meghatározott uniós éghajlat-politikai
célkitűzések megvalósításához;

Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)
(EU) 2018/1999 rendelet
IV melléklet – 2.1.1 pont

Hatályos szöveg

Módosítás
7a. A IV. melléklet 2.1.1. pontjának
helyébe a következő szöveg lép:

2.1.1. Tervezett kibocsátáscsökkentés és az
eltávolítás fokozása 2050-ig
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„2.1.1.
Előrejelzett halmozott
kibocsátás a 2021–2050 közötti időszakra,
az …/... rendelet [klímarendelet] 3.
cikkének (2a) bekezdésében
meghatározott uniós üvegházhatásúgázköltségvetés teljesítéséhez való
hozzájárulás tekintetében”;
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Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
VI melléklet – c pont – viii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

viii. a szakpolitikának vagy intézkedésnek
az …/… rendelet [klímarendelet] 2.
cikkében meghatározott uniós
klímasemlegességi célkitűzés, valamint a
15. cikkben említett hosszú távú stratégia
megvalósításához való hozzájárulásának
értékelése;

viii. a szakpolitikának vagy intézkedésnek
az …/… rendelet [klímarendelet] 2.
cikkében meghatározott uniós éghajlatpolitikai célkitűzések, valamint a 15.
cikkben említett hosszú távú stratégia
megvalósításához való hozzájárulásának
értékelése;

Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
10a. cikk
Az (EU) 2018/842 rendelet módosításai
Az (EU) 2018/842 európai parlamenti és
tanácsi rendelet1a 5. cikke a következő
bekezdésekkel egészül ki:
„(5a)
Az 5. cikk (5) bekezdése
szerinti rendelkezés szerinti bármely
tranzakció esetén az éves kibocsátási
jogosultság minimum ára minden tonna
szén-dioxid-egyenérték után 100 EUR.
(5b) A tagállamok tájékoztatják a
Bizottságot az e bekezdés alapján tett
műveleteikről, és 2025. március 31-ig
bejelentik, hogy kívánják-e alkalmazni az
5. cikk (5) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket.
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(5c) A Bizottság legkésőbb 2025. június
30-ig valamennyi tagállam
vonatkozásában értékeli az 5. cikk (5)
bekezdésében foglalt rendelkezések
alkalmazásának szándékát, és a
nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi
az említett rendelkezések alkalmazásának
költségvetési hatását.”
____________________
1a

Az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2018/842 rendelete (2018. május
30.) a Párizsi Megállapodásban vállalt
kötelezettségek teljesítése érdekében a
tagállamok által 2021-től 2030-ig
kötelezően teljesítendő, az éghajlatpolitikai fellépéshez hozzájáruló éves
üvegházhatásúgázkibocsátáscsökkentések meghatározásáról, valamint
az 525/2013/EU rendelet módosításáról
(HL L 56., 2018.6.19., 26. o.).
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