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Módosítás 7
Martin Callanan

Rendeletre irányuló javaslat
5. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az 1/CMP.825. számú határozat 
módosítja azokat a szabályokat, amelyek 
meghatározzák, hogy egy adott fél 
jogosult-e a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti 
rugalmas mechanizmusokban való 
részvételre. A határozat emellett 
megállapítja az első kötelezettségvállalási 
időszakból a másodikba átvihető 
egységekre vonatkozó korlátokat, beleértve 
azt a kötelezettséget is, hogy valamennyi 
részes félnek létre kell hoznia saját, előző 
kötelezettségvállalási időszakból 
megmaradt tartalékát (PPSR). A határozat 
előírja továbbá, hogy a kibocsátható 
mennyiségi egységek (AAU-k) első 
nemzetközi átruházására és az együttes 
megvalósítású projektekért járó
kibocsátáscsökkentési egységek (ERU-k) 
kiadására 2 %-os, nyereségrész alapú 
illetéket kell kivetni közvetlenül a részes 
felek által korábban birtokolt AAU-k vagy 
eltávolítási egységek (RMU-k) ERU-kká 
való átalakítását követően. A Kiotói 
Jegyzőkönyv második 
kötelezettségvállalási időszakának 
végrehajtására vonatkozó további 
szabályokról jelenleg is folynak a 
tárgyalások.

(5) Az 1/CMP.825. számú határozat 
módosítja azokat a szabályokat, amelyek 
meghatározzák, hogy egy adott fél 
jogosult-e a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti 
rugalmas mechanizmusokban való 
részvételre. A határozat emellett 
megállapítja az első kötelezettségvállalási 
időszakból a másodikba átvihető 
egységekre vonatkozó korlátokat, beleértve 
azt a kötelezettséget is, hogy valamennyi 
részes félnek létre kell hoznia saját, előző 
kötelezettségvállalási időszakból 
megmaradt tartalékát (PPSR). A határozat 
előírja továbbá, hogy a kibocsátható 
mennyiségi egységek (AAU-k) első 
nemzetközi átruházására és az együttes 
megvalósítású projektekért járó 
kibocsátáscsökkentési egységek (ERU-k) 
kiadására 2 %-os, nyereségrész alapú 
illetéket kell kivetni közvetlenül a részes 
felek által korábban birtokolt AAU-k vagy 
eltávolítási egységek (RMU-k) ERU-kká 
való átalakítását követően. A Kiotói 
Jegyzőkönyv második 
kötelezettségvállalási időszakának 
végrehajtására vonatkozó további 
szabályokról az ENSZ Éghajlat-változási 
Keretegyezmény keretében jelenleg is 
folynak a tárgyalások, és ezeket 
megerősítésüket követően adott esetben 
átruházott jogalkotás keretében kell 
végrehajtani.

__________________ __________________
25 A részes feleknek egyben a Kiotói 
Jegyzőkönyvben részes felek 
találkozójaként szolgáló konferenciája 
1/CMP.8 jelű határozata, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

25 A részes feleknek egyben a Kiotói 
Jegyzőkönyvben részes felek 
találkozójaként szolgáló konferenciája 
1/CMP.8 jelű határozata, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.
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Or. en

Indokolás

Annak tisztázása, hogy nem minden szabályt véglegesítettek, amely hatással lehet az 
átruházott jogalkotás alkalmazására. Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének 
keretében még folynak a tárgyalások a második kötelezettségvállalási időszakra vonatkozó 
technikai szabályokkal kapcsolatban. Nem várhatjuk meg, hogy ezeket véglegesítsék a 
jogszabály elfogadása előtt, mivel a 2014-es limai részes felek konferenciája előtt nem 
születhet velük kapcsolatban megegyezés, így pedig nem maradna elegendő idő az Unió és a 
tagállamok számára arra, hogy a jegyzőkönyvben szereplő számos folyamat értelmében 
teljesítsék a 2015 első negyedévére vállalt kötelezettségeiket.

Módosítás 8
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A kibocsátások elszámolására és a 
kötelezettségvállalások teljesítése terén 
elért előrelépésekre vonatkozó nemzetközi 
szabályokat a következő, 2014 
decemberében, Limában szervezett 
éghajlat-változási konferencián kell 
elfogadni. A Bizottságnak a 
tagállamokkal és a harmadik országokkal 
együtt azon kell dolgoznia, hogy 
támogassa a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti 
elszámolási szabályok limai éghajlat-
változási konferencián való hivatalos 
elfogadását. E szabályok eredményeinek 
az uniós kiotói jegyzék és az e rendeletben 
meghatározott felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok végrehajtásában kell 
tükröződnie. 

Or. en

Indokolás

Az előadó módosítja/helyettesíti az 5. módosítást (5b preambulumbekezdés).
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Módosítás 9
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az éghajlat-változási politikák, illetve 
a gazdasági körülmények eredményeként 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak az 
Unióban tapasztalható jelentős 
csökkenése miatt a Kiotói Jegyzőkönyv 
második kötelezettségvállalási 
időszakában az Uniós és a tagállamok 
jelentős kibocsátható mennyiségi egység-
(AAU), igazolt kibocsátáscsökkentési 
egység- és (CER), kibocsátáscsökkentési 
egység-többlettel rendelkeznek majd. Az 
1/CMP.8 határozat értelmében, amely 
előírja, hogy a felek 2014-re vizsgálják 
felül a második kötelezettségvállalási 
időszakra vállalt csökkentési 
kötelezettségeiket, az Uniónak és a 
tagállamoknak számos egységet törölniük 
kell, hogy igazodjanak az előirányzott 
tényleges kibocsátásokhoz, illetve legalább 
a 2050-es uniós éghajlati célkitűzés 
költséghatékony belső kibocsátási 
menetrendjéhez. 

Or. en

Módosítás 10
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Annak érdekében, hogy következetes 
szabályok biztosítsák a Kiotói 
Jegyzőkönyv technikai végrehajtását az 

(6) Annak érdekében, hogy következetes 
szabályok biztosítsák a Kiotói 
Jegyzőkönyv technikai végrehajtását az 
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Európai Unióban 2012 után, valamint az 
Unió, a tagállamai és Izland által vállalt 
kötelezettségek közös teljesítésének 
hatékony végrehajtását és annak az EU 
ETS és a vállaláselosztási határozat 
működésével való összhangját, az EUMSZ 
290. cikkével összhangban a Bizottságnak 
felhatalmazást kell kapnia felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
ezen jogi aktusok összhangban legyenek a 
nemzetközileg elfogadott elszámolási 
követelményekkel, a 
kötelezettségvállalások közös 
teljesítésének a […] határozatban rögzített 
feltételeivel és az uniós jogszabályokkal,

Európai Unióban 2012 után, valamint az 
Unió, a tagállamai és Izland által vállalt 
kötelezettségek közös teljesítésének 
hatékony és eredményes végrehajtását és 
annak az EU ETS és a vállaláselosztási 
határozat működésével való összhangját, az 
EUMSZ 290. cikkével összhangban a 
Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során a Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy ezen jogi aktusok összhangban 
legyenek a nemzetközileg elfogadott 
elszámolási követelményekkel, a 
kötelezettségvállalások közös 
teljesítésének a […] határozatban rögzített 
feltételeivel és az uniós jogszabályokkal,

Or. en

Módosítás 11
Martin Callanan

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Annak érdekében, hogy következetes 
szabályok biztosítsák a Kiotói 
Jegyzőkönyv technikai végrehajtását az 
Európai Unióban 2012 után, valamint az 
Unió, a tagállamai és Izland által vállalt 
kötelezettségek közös teljesítésének 
hatékony végrehajtását és annak az EU 
ETS és a vállaláselosztási határozat 
működésével való összhangját, az EUMSZ 
290. cikkével összhangban a Bizottságnak 
felhatalmazást kell kapnia felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
ezen jogi aktusok összhangban legyenek a 
nemzetközileg elfogadott elszámolási 

(6) Annak érdekében, hogy biztosítsák a 
Kiotói Jegyzőkönyv második 
kötelezettségvállalási időszakának
technikai végrehajtását az Európai Unióban 
2012 után, valamint az Unió, a tagállamai 
és Izland által vállalt kötelezettségek közös 
teljesítésének hatékony végrehajtását és 
annak az EU ETS és a vállaláselosztási 
határozat működésével való összhangját, az 
EUMSZ 290. cikkével összhangban a 
Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. A Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy az előkészítő munkálatok során 
− szakértői szinten is − megfelelő 
konzultációra kerüljön sor a 
tagállamokkal. A felhatalmazáson alapuló 
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követelményekkel, a 
kötelezettségvállalások közös 
teljesítésének a […] határozatban rögzített 
feltételeivel és az uniós jogszabályokkal,

jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor 
a Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 
továbbításáról. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során a Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy ezen jogi aktusok összhangban 
legyenek a nemzetközileg elfogadott 
elszámolási követelményekkel, a 
kötelezettségvállalások közös 
teljesítésének a […] határozatban rögzített 
feltételeivel és az uniós jogszabályokkal,

Or. en

Indokolás

Ez felhívja a figyelmet arra, hogy a Bizottságnak az új jogszabályok végrehajtására irányuló 
munkája során megfelelően konzultálnia kell a szakértőkkel, továbbá e szöveg beillesztése 
biztosítja az egyetértési megállapodás nagyobb áttekinthetőségét.

Módosítás 12
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
525/2013/EU rendelet 
10 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a 25. cikkel összhangban 
felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására annak érdekében, 
hogy az Unió és a tagállamok 
kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéke révén 
biztosítsa a Kiotói Jegyzőkönyv technikai 
végrehajtását, lehetővé tegye az Európai 
Unió, a tagállamok és Izland által vállalt 
kötelezettségek közös teljesítésének 
hatékony működését, valamint garantálja 
ennek összhangját a 2003/87/EK 
irányelvvel és a 2009/406/EK határozattal, 

(5) A Bizottság a 25. cikkel összhangban 
felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására annak érdekében, 
hogy az Unió és a tagállamok 
kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéke révén 
biztosítsa a Kiotói Jegyzőkönyv technikai 
végrehajtását, lehetővé tegye az Európai 
Unió, a tagállamok és Izland által vállalt 
kötelezettségek közös teljesítésének 
hatékony és eredményes működését, 
valamint garantálja ennek összhangját a 
2003/87/EK irányelvvel és a 2009/406/EK 
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többek között a következők tekintetében: határozattal, többek között a következők 
tekintetében:

Or. en


