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Módosítás 5
Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Unió és a tagállamok az 1/CP.15. 
határozat alapján vállalták, hogy jelentős 
mértékű támogatást biztosítanak a fejlődő 
országok számára az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra és az 
éghajlatváltozás mérséklését elősegítő 
intézkedésekhez. Az 1/CP. 16. határozat 
40. bekezdésének megfelelően az 
UNFCCC-ben részes valamennyi fejlett 
országnak jóvá kell hagynia a 
keretegyezményben részes fejlődő 
országoknak nyújtott pénzügyi, 
technológiai és kapacitásépítési 
támogatásról szóló jelentéstételt. A 
jelentéstétel megerősítése alapvetően 
fontos a kötelezettségeik teljesítésére 
irányuló uniós és tagállami törekvések 
elismeréséhez. Az 1/CP. 16. határozat a 
nemzetközi technológiatranszfer 
elősegítése érdekében új technológiai 
mechanizmust is létrehozott. Ennek a 
rendeletnek gondoskodnia kell arról, hogy 
a fejlődő országok felé irányuló 
technológiatranszferrel kapcsolatos 
tevékenységekről nagy mennyiségű 
naprakész információ álljon rendelkezésre.

(16) Az Unió és a tagállamok az 1/CP.15. 
határozat alapján vállalták, hogy jelentős 
mértékű támogatást biztosítanak a fejlődő 
országok számára az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra és az 
éghajlatváltozás mérséklését elősegítő 
intézkedésekhez. Az 1/CP. 16. határozat 
40. bekezdésének megfelelően az 
UNFCCC-ben részes valamennyi fejlett 
országnak jóvá kell hagynia a 
keretegyezményben részes fejlődő 
országoknak nyújtott pénzügyi, 
technológiai és kapacitásépítési 
támogatásról szóló jelentéstételt. A 
jelentéstétel megerősítése alapvetően 
fontos a kötelezettségeik teljesítésére 
irányuló uniós és tagállami törekvések 
elismeréséhez, különös tekintettel az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 208. cikkében rögzített, a 
politikák fejlesztési célú koherenciája 
iránti kötelezettségre. Az 1/CP. 16. 
határozat a nemzetközi 
technológiatranszfer elősegítése érdekében
új technológiai mechanizmust is 
létrehozott. Ennek a rendeletnek 
gondoskodnia kell arról, hogy a fejlődő 
országok felé irányuló 
technológiatranszferrel kapcsolatos 
tevékenységekről nagy mennyiségű 
naprakész információ álljon rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 6
Fiona Hall
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv alpont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. adott esetben az állami és a 
magánszféra által, az éghajlatváltozás 
hatásai szempontjából különösen sebezhető 
fejlődő országoknak az ezekhez a 
hatásokhoz való alkalmazkodása érdekében 
nyújtott támogatásról közzétett részletes 
információkat;

iv. adott esetben az állami és a 
magánszféra által, az éghajlatváltozás 
hatásai szempontjából különösen sebezhető 
fejlődő országoknak az ezekhez a 
hatásokhoz való alkalmazkodása érdekében 
nyújtott támogatásról közzétett részletes 
információkat, megadva a 
kedvezményezett országot, az ágazatot és a 
tevékenység típusát;

Or. en

Módosítás 7
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – v pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. adott esetben az állami és a magánszféra 
által, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak a 
csökkentése céljából a fejlődő országoknak 
biztosított támogatásra vonatkozó részletes 
információkat.

adott esetben az állami és a magánszféra 
által, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak a 
csökkentése céljából a fejlődő országoknak 
biztosított támogatásra vonatkozó részletes 
információkat, megadva a 
kedvezményezett országot, az ágazatot és a 
tevékenység típusát;

Or. en

Módosítás 8
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A tagállamok által a kibocsátási b) A tagállamok által a kibocsátási 
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egységeik 2003/87/EK irányelv 10. 
cikkének (1) bekezdése szerinti árverezése 
révén szerzett bevételeik X–1. évben 
történő felhasználására vonatkozó 
információkat. Részletesen és konkrétan 
ismertetni kell a bevételek 50 %-ának 
felhasználását, az ezzel kapcsolatos 
fellépést, meg kell jelölni a 2003/87/EK 
irányelv 10. cikkének (3) bekezdése 
szerinti fellépés kategóriáját és a 
kedvezményezett országot vagy régiót.

egységeik 2003/87/EK irányelv 10. 
cikkének (1) bekezdése szerinti árverezése 
révén szerzett bevételeik X–1. évben 
történő felhasználására vonatkozó 
információkat. Részletesen és konkrétan 
ismertetni kell a bevételek 50 %-ának 
felhasználását, az ezzel kapcsolatos 
fellépést, meg kell jelölni a 2003/87/EK 
irányelv 10. cikkének (3) bekezdése 
szerinti fellépés kategóriáját és kiegészítő 
jellegét, valamint a kedvezményezett 
országot vagy régiót.

Or. en

Módosítás 9
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – d pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A 406/2009/EK határozat 6. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
információkat és azt, hogy a kibocsátási 
egységek megvásárlására vonatkozó 
politikáik hogyan segítik elő az 
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi 
megállapodás létrejöttét.

d) A 406/2009/EK határozat 6. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
információkat és azt, hogy a kibocsátási 
egységek megvásárlására vonatkozó 
politikáik hogyan segítik elő az 
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi 
megállapodás létrejöttét. A 20 MW 
termelőkapacitást meghaladó 
teljesítményű vízerőmű-
projekttevékenységek esetében a 
tagállamok az ilyen projekttevékenységek 
jóváhagyásakor biztosítják a vonatkozó 
nemzetközi követelmények és 
iránymutatások, különösen a vízenergia 
fenntarthatóságának felméréséről szóló 
2010-es jegyzőkönyv, ilyen jellegű 
projekttevékenységek fejlesztése során 
történő tiszteletben tartását.

Or. en
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