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Módosítás 49
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Uniónak és a tagállamoknak 
törekedniük kell arra, hogy a lehető 
legfrissebb információkat szolgáltassák az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásukról, 
különösen az Európa 2020 stratégia 
keretében és az abban meghatározott 
ütemezés szerint. Ennek a rendeletnek 
lehetővé kell tennie, hogy ezek az 
előrejelzések a statisztikai és egyéb 
információk felhasználásával a lehető 
legrövidebb időn belül elkészüljenek.

(12) Az Uniónak és a tagállamoknak 
törekedniük kell arra, hogy a lehető 
legfrissebb információkat szolgáltassák az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásukról, 
különösen az Európa 2020 stratégia 
keretében és az abban meghatározott 
ütemezés szerint, valamint az európai 
űrpolitika és -stratégia keretében, amely 
az uniós polgárok szolgálatában olyan 
fontos kihívások kezelését célozza, mint a 
természeti katasztrófák, valamint az 
erőforrások és az éghajlat megfigyelése.
Ebben a vonatkozásban a világűrből 
származó adatokat a megfigyelés 
kulcsfontosságú eszközeinek kell tekinteni 
az Unió és a tagállamok számára, mivel 
ezen adatok révén jobb átfogó képet 
kapunk a CO2- és CH4-kibocsátásokról, 
valamint a földhasználatról, a 
földhasználat megváltoztatásáról és az 
erdőgazdálkodásról. Ebből a célból 
maximálisan ki kell használni a globális 
környezetvédelmi és biztonsági 
megfigyelési programot (GMES) és az 
egyéb műholdas rendszereket a 
kibocsátásokra vonatkozó naprakész 
jelentések készítéséhez (az emberi 
tevékenységből és a mezőgazdaságból 
származó CO2- és CH4-kibocsátások, 
valamint a CO2-elnyelés globális napi 
mérése), valamint a számításokon alapuló 
kibocsátási jelentések független 
megerősítéséhez. Ennek a rendeletnek 
lehetővé kell tennie, hogy ezek az 
előrejelzések a statisztikai és egyéb 
információk felhasználásával a lehető 
legrövidebb időn belül elkészüljenek.

Or. en
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Módosítás 50
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A Kiotói Jegyzőkönyv 6. cikke 
értelmében a tagállamok kötelesek 
biztosítani, hogy a fejlődő és a fejlett 
országok egy főre eső kibocsátásai közötti 
különbség csökkentése érdekében a kiotói 
rugalmas mechanizmusok alkalmazása 
kiegészítse a hazai fellépéseket. A múltbeli 
kibocsátási referenciaértékek alá történő 
abszolút értékű csökkentéseknek legalább 
a felét az Unión belül kellene 
megvalósítani. Az uniós jog ezenkívül 
külön rendelkezéseket tartalmaz a tiszta 
fejlesztési mechanizmus bizonyos típusú 
projektegységei tekintetében, amelyeket a 
tagállamok nyilvántartásaiban és 
jelentéseiben külön kell kezelni. 

Or. en

Módosítás 51
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A Kiotói Jegyzőkönyv 6. cikke 
értelmében a tagállamok kötelesek 
biztosítani, hogy a fejlődő és a fejlett 
országok egy főre eső kibocsátásai közötti 
különbség csökkentése érdekében a kiotói 
rugalmas mechanizmusok alkalmazása 
kiegészítse a hazai fellépéseket. A múltbeli 
kibocsátási referenciaértékek alá történő 
abszolút értékű csökkentéseknek legalább 
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a felét az Unión belül kellene 
megvalósítani. Az uniós jog ezenkívül 
külön rendelkezéseket tartalmaz a tiszta 
fejlesztési mechanizmus bizonyos típusú 
projektegységei tekintetében, amelyeket a 
tagállamok nyilvántartásaiban és 
jelentéseiben külön kell kezelni. 

Or. en

Módosítás 52
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A kibocsátható mennyiségi 
egységeknek a Kiotói Jegyzőkönyv 
kötelezettségvállalási időszakai közötti 
minden átvitele befolyásolja az összesített 
csökkentés kitűzött szintjét, valamint az 
éghajlatváltozás 2 °C-os korlátozásához 
szükséges csökkentéssel kapcsolatos ebből 
eredő hiányt. Annak ellenére, hogy a 
Kiotói Jegyzőkönyv második 
kötelezettségvállalási időszaka környezeti 
integritásának megőrzése érdekében az 
átvitelt korlátozni kell, a kibocsátható 
mennyiségi egységek átvitelével 
kapcsolatos elszámolásokat a 
nyilvántartásokban és a jelentésekben 
meg kell őrizni.

Or. en

Módosítás 53
Kriton Arsenis

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

(14b) A kibocsátható mennyiségi 
egységeknek a Kiotói Jegyzőkönyv 
kötelezettségvállalási időszakai közötti 
bármilyen átvitele hatással lesz az 
összesített csökkentés kitűzött szintjére, 
valamint az éghajlatváltozás 2 °C-os 
korlátozásához szükséges csökkentéssel 
kapcsolatos ebből eredő hiányra. Annak 
ellenére, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv 
második kötelezettségvállalási időszaka 
környezeti integritásának megőrzése 
érdekében az átvitelt korlátozni kell, a 
kibocsátható mennyiségi egységek 
átvitelével kapcsolatos elszámolásokat a 
nyilvántartásokban és a jelentésekben 
meg kell őrizni.

Or. en

Módosítás 54
Michèle Rivasi, Sandrine Bélier

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Tekintettel arra, hogy az illékony 
metán kibocsátása jelentős szerepet játszik 
a palagáznak az életciklusa során az 
éghajlatra gyakorolt hatásában, a 
tagállamok jegyzékeinek uniós szakértői 
felülvizsgálata során kiemelt figyelmet 
kell fordítani az ilyen kibocsátások 
jegyzékeire, valamint az ezek mértékével 
kapcsolatos tudományos eredményekben 
tapasztalható bárminemű fejleményekre.

Or. en
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Módosítás 55
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a nem CO2 által okozott, 
éghajlatváltozással kapcsolatos emberi 
eredetű kibocsátásokra vonatkozó átfogó 
megközelítésről szóló, 2011. szeptember 
14-i európai parlamenti állásfoglalásra1

való tekintettel a koromkibocsátás 
nyomon követésére és bejelentésére;
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Módosítás 56
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a tengeri szállításból származó szén-
dioxid-kibocsátás bejelentésére;

(e) a tengeri szállításból származó
üvegházhatásúgáz-kibocsátás
bejelentésére;

Or. pl

Módosítás 57
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) a szállítás valamennyi fajtájából 
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eredő koromkibocsátás bejelentésére;

Or. en

Módosítás 58
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) az éghajlatváltozás elkerülhetetlen 
következményeihez való alkalmazkodás 
érdekében tett tagállami intézkedések 
nyomon követésére és bejelentésére;

(g) az éghajlatváltozás elkerülhetetlen 
következményeihez való költséghatékony
alkalmazkodás érdekében tett tagállami 
intézkedések nyomon követésére és 
bejelentésére;

Or. en

Módosítás 59
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a légi közlekedésből származó, nem 
szén-dioxiddal kapcsolatos kibocsátás 
éghajlatra gyakorolt hatásaira;

(e) a légi közlekedésből származó, nem 
szén-dioxiddal kapcsolatos, a repülőgépek 
tagállamok repterein történő átmeneti 
leszállásából eredő kibocsátás éghajlatra 
gyakorolt hatásaira;

Or. it

Módosítás 60
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a légi közlekedésből származó, nem
szén-dioxiddal kapcsolatos kibocsátás 
éghajlatra gyakorolt hatásaira;

(e) a légi közlekedésből származó, szén-
dioxiddal kapcsolatos kibocsátás éghajlatra 
gyakorolt hatásaira;

Or. pl

Módosítás 61
Theodoros Skylakakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) a nem CO2 által okozott, 
éghajlatváltozással kapcsolatos emberi 
eredetű kibocsátásokra vonatkozó átfogó 
megközelítésről szóló, 2011. szeptember 
14-i európai parlamenti állásfoglalásra1

való tekintettel a nem CO2 által okozott, 
éghajlatváltozással kapcsolatos emberi 
eredetű kibocsátások csökkentése 
érdekében az Unió és a tagállamok által 
folytatott tevékenységekre;
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Módosítás 62
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság a tagállamok és az Unió 
nevében olyan, alacsony szén-dioxid-
kibocsátást célzó fejlesztési stratégiát 

1. A tagállamok, valamint az Unió nevében
a Bizottság az UNFCCC-eljárás keretében 
nemzetközi szinten elfogadott bármilyen 
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dolgoz ki, amely az alábbiakhoz járul 
hozzá:

jelentéstételi előírásnak megfelelően
olyan, alacsony szén-dioxid-kibocsátást 
célzó fejlesztési stratégia kidolgozásáról 
tesz jelentést, amely az alábbiakhoz járul 
hozzá:

Or. en

Módosítás 63
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az Unió és a tagállamok által az 
UNFCCC alapján az üvegházhatást okozó 
gázok emberi eredetű kibocsátásának 
korlátozására és csökkentésére tett 
kötelezettségvállalások teljesítése terén tett 
tényleges és tervezett – többek között az 
uniós intézkedések hatására elért –
tagállami előrelépések átlátható és pontos 
nyomon követéséhez;

(a) az Unió és a tagállamok által az 
UNFCCC alapján az üvegházhatást okozó 
gázok emberi eredetű kibocsátásának 
korlátozására és csökkentésére tett hosszú 
távú kötelezettségvállalások teljesítése 
terén tett tényleges és tervezett – többek 
között az uniós intézkedések hatására elért 
– tagállami előrelépések átlátható és pontos 
nyomon követéséhez;

Or. en

Módosítás 64
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a tagállamok által a 406/2009/EK 
határozat alapján az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak a csökkentésére tett 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez és az 
összes szektorban megvalósított hosszú 
távú kibocsátáscsökkentéshez és a nyelők 
általi eltávolítás továbbfejlesztéséhez, 
összhangban azzal a célkitűzéssel, hogy az 

(b) a tagállamok által a 406/2009/EK 
határozat alapján az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak a csökkentésére tett 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez és az 
összes szektorban megvalósított további
hosszú távú kibocsátáscsökkentéshez és a 
nyelők általi eltávolítás 
továbbfejlesztéséhez, összhangban azzal a 
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Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
szerint a fejlődő országok részéről – mint 
csoport részéről – szükséges 
kibocsátáscsökkentésekkel összefüggésben 
az Unió a kibocsátását 2050-ig az 1990. évi 
szinthez képest 80–95 %-kal csökkenti.

célkitűzéssel, hogy az Éghajlat-változási 
Kormányközi Testület szerint a fejlődő 
országok részéről – mint csoport részéről –
szükséges kibocsátáscsökkentésekkel 
összefüggésben az Unió a kibocsátását 
2050-ig az 1990. évi szinthez képest 80–95 
%-kal csökkenti.

Or. it

Módosítás 65
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a tagállamok által a 406/2009/EK 
határozat alapján az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak a csökkentésére tett 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez és az 
összes szektorban megvalósított hosszú 
távú kibocsátáscsökkentéshez és a nyelők 
általi eltávolítás továbbfejlesztéséhez, 
összhangban azzal a célkitűzéssel, hogy az 
Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
szerint a fejlődő országok részéről – mint 
csoport részéről – szükséges 
kibocsátáscsökkentésekkel összefüggésben 
az Unió a kibocsátását 2050-ig az 1990. 
évi szinthez képest 80–95 %-kal csökkenti.

(b) a tagállamok által a 406/2009/EK 
határozat alapján az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak a csökkentésére tett 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez.

Or. it

Módosítás 66
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a tagállamok által a 406/2009/EK 
határozat alapján az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak a csökkentésére tett 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez és az 
összes szektorban megvalósított hosszú 
távú kibocsátáscsökkentéshez és a nyelők 
általi eltávolítás továbbfejlesztéséhez,
összhangban azzal a célkitűzéssel, hogy az 
Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
szerint a fejlődő országok részéről – mint 
csoport részéről – szükséges 
kibocsátáscsökkentésekkel összefüggésben
az Unió a kibocsátását 2050-ig az 1990.
évi szinthez képest 80–95 %-kal csökkenti.

(b) a tagállamok által a 406/2009/EK 
határozat alapján az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak a csökkentésére tett 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez és az 
összes szektorban megvalósított további
hosszú távú kibocsátáscsökkentéshez és a 
nyelők általi eltávolítás 
továbbfejlesztéséhez, az Éghajlat-változási 
Kormányközi Testület szerint a fejlődő 
országok részéről – mint csoport részéről –
szükséges kibocsátáscsökkentésekkel 
összefüggésben.

Or. it

Módosítás 67
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a tagállamok által a 406/2009/EK 
határozat alapján az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak a csökkentésére tett 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez és az 
összes szektorban megvalósított hosszú 
távú kibocsátáscsökkentéshez és a nyelők 
általi eltávolítás továbbfejlesztéséhez, 
összhangban azzal a célkitűzéssel, hogy az 
Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
szerint a fejlődő országok részéről – mint 
csoport részéről – szükséges 
kibocsátáscsökkentésekkel összefüggésben 
az Unió a kibocsátását 2050-ig az 1990. évi 
szinthez képest 80–95 %-kal csökkenti.

(b) az összes szektorban megvalósított 
hosszú távú kibocsátáscsökkentéshez és a 
nyelők általi eltávolítás 
továbbfejlesztéséhez, összhangban azzal a 
célkitűzéssel, hogy az Éghajlat-változási 
Kormányközi Testület szerint a fejlődő 
országok részéről – mint csoport részéről –
szükséges kibocsátáscsökkentésekkel 
összefüggésben az Unió a kibocsátását 
2050-ig az 1990. évi szinthez képest 80–95 
%-kal csökkenti.

Or. en
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Módosítás 68
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a tagállamok által a 406/2009/EK 
határozat alapján az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak a csökkentésére tett 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez és az 
összes szektorban megvalósított hosszú 
távú kibocsátáscsökkentéshez és a nyelők 
általi eltávolítás továbbfejlesztéséhez,
összhangban azzal a célkitűzéssel, hogy az 
Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
szerint a fejlődő országok részéről – mint 
csoport részéről – szükséges 
kibocsátáscsökkentésekkel összefüggésben
az Unió a kibocsátását 2050-ig az 1990.
évi szinthez képest 80–95 %-kal csökkenti.

(b) a tagállamok által a 406/2009/EK 
határozat alapján az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak a csökkentésére tett 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez és az 
összes szektorban megvalósított hosszú 
távú kibocsátáscsökkentéshez és a nyelők 
általi eltávolítás továbbfejlesztéséhez, az 
Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
szerint a fejlődő országok részéről – mint 
csoport részéről – szükséges 
kibocsátáscsökkentésekkel 
összefüggésben.

Or. pl

Módosítás 69
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a tagállamok által a 406/2009/EK 
határozat alapján az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak a csökkentésére tett 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez és az 
összes szektorban megvalósított hosszú 
távú kibocsátáscsökkentéshez és a nyelők 
általi eltávolítás továbbfejlesztéséhez, 
összhangban azzal a célkitűzéssel, hogy az 
Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
szerint a fejlődő országok részéről – mint 
csoport részéről – szükséges 
kibocsátáscsökkentésekkel összefüggésben 
az Unió a kibocsátását 2050-ig az 1990. 

(b) a tagállamok által a 406/2009/EK 
határozat alapján az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak a csökkentésére tett 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez és az 
összes szektorban megvalósított hosszú 
távú kibocsátáscsökkentéshez és a nyelők 
általi eltávolítás továbbfejlesztéséhez, 
összhangban azzal a célkitűzéssel, hogy az 
Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
szerint a fejlődő országok részéről – mint 
csoport részéről – szükséges 
kibocsátáscsökkentésekkel összefüggésben 
az Unió belső kibocsátását 2050-ig az 
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évi szinthez képest 80–95 %-kal csökkenti. 1990. évi szinthez képest 80–95 %-kal 
csökkenti.

Or. en

Módosítás 70
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a tagállamok által a 406/2009/EK 
határozat alapján az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak a csökkentésére tett 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez és az 
összes szektorban megvalósított hosszú 
távú kibocsátáscsökkentéshez és a nyelők 
általi eltávolítás továbbfejlesztéséhez, 
összhangban azzal a célkitűzéssel, hogy az 
Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
szerint a fejlődő országok részéről – mint 
csoport részéről – szükséges 
kibocsátáscsökkentésekkel összefüggésben 
az Unió a kibocsátását 2050-ig az 1990. 
évi szinthez képest 80–95 %-kal csökkenti.

(b) a tagállamok által a 406/2009/EK 
határozat alapján az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak a csökkentésére tett 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez és az 
összes szektorban megvalósított hosszú 
távú kibocsátáscsökkentéshez és a nyelők 
általi eltávolítás továbbfejlesztéséhez, 
összhangban azzal a célkitűzéssel, hogy az 
Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
szerint a fejlődő országok részéről – mint 
csoport részéről – szükséges 
kibocsátáscsökkentésekkel összefüggésben 
az Unió belső kibocsátását 2050-ig az 
1990. évi szinthez képest 80–95 %-kal 
csökkenti.

Or. en

Módosítás 71
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a tagállamok által a 406/2009/EK 
határozat alapján az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak a csökkentésére tett 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez és az 
összes szektorban megvalósított hosszú 

(b) a tagállamok által a 406/2009/EK 
határozat alapján az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak a csökkentésére tett 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez és az 
összes szektorban megvalósított hosszú 
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távú kibocsátáscsökkentéshez és a nyelők 
általi eltávolítás továbbfejlesztéséhez, 
összhangban azzal a célkitűzéssel, hogy az 
Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
szerint a fejlődő országok részéről – mint 
csoport részéről – szükséges 
kibocsátáscsökkentésekkel összefüggésben 
az Unió a kibocsátását 2050-ig az 1990. évi 
szinthez képest 80–95 %-kal csökkenti.

távú kibocsátáscsökkentéshez és a nyelők 
általi eltávolítás továbbfejlesztéséhez, 
összhangban azzal a célkitűzéssel, hogy az 
Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
szerint a fejlődő országok részéről – mint 
csoport részéről – szükséges 
kibocsátáscsökkentésekkel összefüggésben 
az Unió a kibocsátását 2050-ig az 1990. évi 
szinthez képest 80–95 %-kal csökkenti
azon célkitűzés részeként, amely 2050-re 
az 1990. évi szinthez képest a globális 
kibocsátás legalább 50%-os csökkentését 
írja elő.

Or. en

Módosítás 72
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok az alacsony szén-dioxid-
kibocsátást célzó fejlesztési stratégiáikat 
ezen rendelet hatálybalépésétől számított 
egy éven belül vagy az UNFCCC-eljárás 
keretében elfogadott bármilyen 
ütemezésnek megfelelően elküldik a 
Bizottságnak.

2. A tagállamok az alacsony szén-dioxid-
kibocsátást célzó fejlesztési stratégiáikról
az UNFCCC-eljárás keretében elfogadott 
bármilyen ütemezésnek megfelelően
jelentést tesznek a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 73
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok az alacsony szén-dioxid-
kibocsátást célzó fejlesztési stratégiáikat 

2. A tagállamok az alacsony szén-dioxid-
kibocsátást célzó fejlesztési stratégiáikat 
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ezen rendelet hatálybalépésétől számított 
egy éven belül vagy az UNFCCC-eljárás 
keretében elfogadott bármilyen 
ütemezésnek megfelelően elküldik a 
Bizottságnak.

ezen rendelet hatálybalépésétől számított 
18 hónapon belül vagy az UNFCCC-
eljárás keretében elfogadott bármilyen 
ütemezésnek megfelelően elküldik a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 74
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok – az ezen rendelet I. 
mellékletében foglalt üvegházhatást okozó 
gázok forrásokból való, emberi eredetű 
kibocsátásának és nyelők általi 
eltávolításának becslése és az 
üvegházhatást okozó gázok jegyzéke 
időszerűségének, átláthatóságának, 
pontosságának, konzisztenciájának, 
összehasonlíthatóságának és teljességének 
biztosítása érdekében – nemzeti 
nyilvántartási rendszereket hoznak létre, 
működtetnek és azok folyamatos 
fejlesztésére törekednek.

1. A tagállamok – az ezen rendelet I. 
mellékletében foglalt üvegházhatást okozó 
gázok forrásokból való, emberi eredetű 
kibocsátásának és nyelők általi 
eltávolításának becslése és az 
üvegházhatást okozó gázok jegyzéke 
időszerűségének, átláthatóságának, 
pontosságának, konzisztenciájának, 
összehasonlíthatóságának és teljességének 
biztosítása érdekében – a nemzeti 
rendszerekre vonatkozó UNFCCC-
előírásoknak megfelelően nemzeti 
nyilvántartási rendszereket hoznak létre, 
működtetnek és azok folyamatos 
fejlesztésére törekednek.

Or. en

Módosítás 75
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) felhasználják a 842/2006/EK rendelet 6. 
cikkének (4) bekezdése alapján létesített 

(a) adott esetben felhasználják a 
842/2006/EK rendelet 6. cikkének (4) 
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jelentéstételi rendszereket annak 
érdekében, hogy az üvegházhatást okozó 
gázok nemzeti jegyzékekben javítsák a 
fluortartalmú gázokra vonatkozó 
becsléseket,

bekezdése alapján létesített jelentéstételi 
rendszereket annak érdekében, hogy az 
üvegházhatást okozó gázok nemzeti 
jegyzékekben javítsák a fluortartalmú 
gázokra vonatkozó becsléseket,

Or. en

Módosítás 76
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet – az üvegházhatást okozó 
gázok uniós jegyzéke tekintetében – a 
nemzeti jegyzékek időszerűségének, 
átláthatóságának, pontosságának, 
konzisztenciájának,
összehasonlíthatóságának és teljességének
biztosítása érdekében uniós nyilvántartási 
rendszert hoz létre. A Bizottság felügyeli 
és fenntartja ezt a rendszert, valamint 
annak folyamatos fejlesztésére törekszik, 
ami a következőket foglalja magában:

Ez a rendelet – az üvegházhatást okozó 
gázok uniós jegyzéke tekintetében – a 
nemzeti jegyzékek időszerűségének, 
átláthatóságának, pontosságának, 
konzisztenciájának és
összehasonlíthatóságának biztosítása 
érdekében uniós nyilvántartási rendszert 
hoz létre. A Bizottság felügyeli és 
fenntartja ezt a rendszert, valamint annak 
folyamatos fejlesztésére törekszik, ami a 
következőket foglalja magában:

Or. en

Módosítás 77
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az érintett tagállammal konzultálva a 
nemzeti jegyzékből hiányzó adatok 
meghatározására szolgáló eljárást;

törölve

Or. en
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Módosítás 78
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a üvegházhatást okozó gázok tagállami 
jegyzékének éves szakértői 
felülvizsgálatát.

törölve

Or. en

Módosítás 79
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok minden év (X. év) január 15-
ig meghatározzák a saját kibocsátásukat az 
alábbiak szerint és azokról jelentést 
küldenek a Bizottságnak:

A tagállamok meghatározzák a 
következőket, és erről minden második év
(X. év) január 15-ig, vagy amikor az 
információ frissül, jelentést küldenek a 
Bizottságnak:

Or. sv

Módosítás 80
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az ezen rendelet I. mellékletében 
felsorolt, valamint a 406/2009/EK 
határozat 2. cikkének (1) bekezdésében 
említett üvegházhatást okozó gázok emberi 

(a) az ezen rendelet – az UNFCCC és a 
Kiotói Egyezmény keretében elfogadott 
határozatoknak megfelelően frissített – I. 
mellékletében felsorolt, valamint a 
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eredetű kibocsátását az X–2. évet illetően; 
az ezen rendelet I. mellékletében felsorolt 
üvegházhatást okozó gázokra vonatkozó 
jelentéstétel sérelme nélkül a 406/2009/EK 
határozat 3. cikkének és 7. cikke (1) 
bekezdésének alkalmazásában az Éghajlat-
változási Kormányközi Testület jelentése 
szerinti „1.A. 3. Polgári légi közlekedés” 
forrásból származó szén-dioxid-kibocsátást 
nullával egyenértékűnek kell tekinteni;

406/2009/EK határozat 2. cikkének (1) 
bekezdésében említett üvegházhatást okozó 
gázok emberi eredetű kibocsátását az X–2. 
évet illetően; az ezen rendelet I. 
mellékletében felsorolt üvegházhatást 
okozó gázokra vonatkozó jelentéstétel 
sérelme nélkül a 406/2009/EK határozat 3. 
cikkének és 7. cikke (1) bekezdésének 
alkalmazásában az Éghajlat-változási 
Kormányközi Testület jelentése szerinti 
„1.A. 3. Polgári légi közlekedés” forrásból 
származó szén-dioxid-kibocsátást nullával 
egyenértékűnek kell tekinteni;

Or. en

Módosítás 81
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a Kiotói Jegyzőkönyv alapján a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységből származó üvegházhatást 
okozó gázok forrásokból való, emberi 
eredetű kibocsátását és a szén-dioxid 
nyelők általi eltávolítását, – a Kiotói 
Jegyzőkönyv 3. cikkének (3) bekezdésével 
és, amennyiben a tagállamok 
alkalmazzák, a 3. cikkének (4) 
bekezdésével, illetve az ezek alapján hozott 
határozatokkal összhangban – a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -
eltávolításnak az elszámolására vonatkozó 
információkat 2008 és az X–2. év közötti 
éveket illetően; Azok a tagállamok, 
amelyek a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikkének 
(4) bekezdése értelmében a művelt 
területek gazdálkodását, a 

(d) a földhasználatbból, a földhasználat 
megváltozásából és az erdőgazdálkodásból 
eredő kibocsátást források szerint és a 
szén-dioxid nyelők általi eltávolítását a
Kiotói Jegyzőkönyv 7. cikkében előírt 
információk előkészítésére vonatkozó 
iránymutatások szerint;
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legelőgazdálkodást vagy az újratelepítést 
választják, kiegészítő beszámolót 
készítenek minden egyes választott 
tevékenységből eredő üvegházhatást okozó 
gázok forrásokból való kibocsátásairól és 
nyelők általi eltávolításáról az 1990-es 
évet illetően;

Or. en

Módosítás 82
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) az X–2. év mutatóira vonatkozó 
információkat;

törölve

Or. sv

Módosítás 83
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(k) a 2003/87/EK irányelv alapján a 
létesítmények és az üzemeltetők által 
bejelentett hitelesített kibocsátás tényleges 
vagy becsült eloszlását az üvegházhatást 
okozó gázok nemzeti jegyzékében szereplő 
forráskategóriák között, valamint az ilyen 
hitelesített kibocsátásnak a bejelentett 
összes ÜHG-kibocsátáshoz viszonyított 
arányát ezekben a forráskategóriákban az 
X–2. évet illetően;

törölve

Or. en
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Módosítás 84
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – l pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(l) az üvegházhatást okozó gázok 
jegyzékében bejelentett kibocsátás 
konzisztencia-ellenőrzésének eredményeit 
az X–2. évet illetően az alábbiakkal együtt:

(l) az üvegházhatást okozó gázok 
jegyzékében bejelentett kibocsátás 
minőségi konzisztencia-ellenőrzésének 
eredményeit az X–2. évet illetően az 
alábbiakkal együtt:

Or. en

Módosítás 85
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(m) az üvegházhatást okozó gázok 
jegyzékének elkészítése érdekében a 
kibocsátás becsléséhez felhasznált 
tevékenységek, háttéradatok és feltevések 
konzisztencia-ellenőrzésének eredményeit 
az X–2. évet illetően az alábbiakkal 
együtt:

törölve

i. a légköri szennyező anyagokra 
vonatkozó jegyzékek 2001/81/EK irányelv 
alapján történő elkészítéséhez felhasznált 
adatok és feltevések;
ii. a 842/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) 
bekezdése alapján bejelentett adatok;
iii. az 1099/2008/EK rendelet 4. cikke és 
B. melléklete alapján bejelentett 
energiaadatok;

Or. en
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Módosítás 86
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – m pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a légköri szennyező anyagokra 
vonatkozó jegyzékek 2001/81/EK irányelv 
alapján történő elkészítéséhez felhasznált 
adatok és feltevések;

törölve

Or. en

Módosítás 87
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – m pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a 842/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) 
bekezdése alapján bejelentett adatok;

törölve

Or. en

Módosítás 88
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – m pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az 1099/2008/EK rendelet 4. cikke és 
B. melléklete alapján bejelentett 
energiaadatok;

törölve

Or. en
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Módosítás 89
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(n) a nemzeti nyilvántartási rendszerben 
bekövetkező bármely változás ismertetése;

(n) a nemzeti nyilvántartási rendszerben 
bekövetkező változás ismertetése;

Or. en

Módosítás 90
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(o) a nemzeti kibocsátásiegység-forgalmi 
jegyzékben bekövetkező bármely változás 
ismertetése;

(o) a nemzeti kibocsátásiegység-forgalmi 
jegyzékben bekövetkező változás 
ismertetése;

Or. en

Módosítás 91
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamoknak ezen cikk (2) 
bekezdésével összhangban minden év 
április 15-ig el kell küldeniük az UNFCCC 
titkárságára azokat a nemzeti jegyzékeket, 
amelyek a Bizottságnak benyújtott
jelentéseikkel megegyező információkat 
tartalmaznak.

3. A tagállamoknak minden év április 15-ig 
el kell küldeniük az UNFCCC titkárságára
az e cikk (2) bekezdésével összhangban a 
Bizottságnak benyújtott nemzeti 
jegyzékeket.
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Or. en

Módosítás 92
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) anyagok felvétele az ezen rendelet I. 
mellékletében szereplő üvegházhatást 
okozó gázok listájába, illetve anyagok 
törlése a listából;

(a) az UNFCCC és a Kiotói Jegyzőkönyv 
keretében elfogadott határozatoknak 
megfelelően anyagok felvétele az ezen 
rendelet I. mellékletében szereplő 
üvegházhatást okozó gázok listájába, 
illetve anyagok törlése a listából;

Or. en

Módosítás 93
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) bármely új nemzetközi 
megállapodásnak vagy a 406/2009/EK 
határozat 9. cikkével összhangban 
elfogadott jogi aktusnak megfelelő 
nyomon követési és jelentéstételi 
követelmények megállapítására a 
földhasználattal, a földhasználat-
megváltoztatással és az 
erdőgazdálkodással kapcsolatban.

törölve

Or. en

Módosítás 94
Oreste Rossi
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk – Bizottsági eljárás törölve
Üvegházhatást okozó gázok becsült 
kibocsátására vonatkozó jegyzékek
A tagállamok minden év (X. év) július 31-
ig benyújtják a Bizottsághoz az 
üvegházhatást okozó gázok X–1. évi 
becsült kibocsátására vonatkozó 
jegyzékeiket. A Bizottság a tagállamok 
üvegházhatást okozó gázok becsült 
kibocsátására vonatkozó jegyzékei, illetve 
szükség esetén a saját becslései alapján 
évente elkészíti az üvegházhatást okozó 
gázok becsült kibocsátására vonatkozó 
uniós jegyzéket. A Bizottság ezeket az 
információkat a nyilvánosság számára 
minden év szeptember 30-ig 
hozzáférhetővé teszi.

Or. it

Módosítás 95
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság a tagállamok által az ezen 
rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében 
foglaltak szerint bejelentett adatokat – azok 
teljességének vizsgálata és az esetleges 
problémák megállapítása érdekében –
előzetesen ellenőrzi. Az ellenőrzés 
eredményét a benyújtási határidőtől 
számított 6 héten belül elküldi a 
tagállamoknak. A tagállamok az X–2. évre 
vonatkozó jegyzékük március 15-ig történő 
végleges benyújtásával együtt válaszolnak 
az előzetes ellenőrzés során esetleg 

1. A Bizottság a tagállamok által az ezen 
rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében 
foglaltak szerint bejelentett adatokat – azok 
teljességének vizsgálata és az esetleges 
problémák megállapítása érdekében –
előzetesen ellenőrzi. Az ellenőrzés 
eredményét a benyújtási határidőtől 
számított 6 héten belül elküldi a 
tagállamoknak. A tagállamok az X–2. évre 
vonatkozó jegyzékük március 15-ig történő 
végleges benyújtásával együtt válaszolnak 
az előzetes ellenőrzés során esetleg 
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felmerült kérdésekre. felmerült releváns kérdésekre.

Or. en

Módosítás 96
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben egy tagállam nem válaszol 
a Bizottság kérdéseire vagy március 15-ig 
nem küldi el az uniós jegyzék 
elkészítéséhez szükséges becsléseket 
tartalmazó teljes jegyzéket, úgy a Bizottság 
a tagállam jegyzékében szereplő becslések
helyett saját becsléseket készít. Ebből a 
célból az üvegházhatást okozó gázok 
nemzeti jegyzékének az elkészítéséhez 
alkalmazandó iránymutatásokkal 
megegyező módszereket használ.

2. Amennyiben egy tagállam március 15-ig 
nem küldi el az uniós jegyzék 
elkészítéséhez szükséges becsléseket 
tartalmazó teljes jegyzéket, úgy a Bizottság
segítséget nyújt az érintett tagállamnak a 
jegyzékében szereplő becslések
elkészítésében. Ebből a célból az 
üvegházhatást okozó gázok nemzeti 
jegyzékének elkészítéséhez alkalmazandó
iránymutatásokat használja.

Or. en

Módosítás 97
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tengeri szállításból származó szén-
dioxid-kibocsátás bejelentése

A tengeri szállításból származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás bejelentése

Or. pl

Módosítás 98
Elisabetta Gardini
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság ezen rendelet 29. cikkének 
megfelelően jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására annak 
érdekében, hogy meghatározza a 
tagállamok kikötőit érintő tengeri hajóktól 
származó szén-dioxid-kibocsátásra 
vonatkozó nyomon követési és 
jelentéstételi követelményeket. Az 
elfogadott nyomon követési és 
jelentéstételi követelményeknek meg kell 
egyezniük az UNFCCC által elfogadott 
követelményekkel, valamint – amennyiben 
lehetséges – a Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezet (IMO) által a hajók 
vonatkozásában megállapított 
követelményekkel, illetve a tengeri 
szállításból származó üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátására vonatkozó uniós 
jogszabályokkal. A nyomon követési és 
jelentéstételi követelmények – a 
központosított adatgyűjtés és -
karbantartás révén – lehetőség szerint 
minimális terheket rónak a tagállamokra.

1. A tengeri szállításból származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás kezelésére 
irányuló bármilyen uniós jogszabály 
elfogadását követően a tagállamok az adott 
uniós jogszabályban előírt 
rendelkezéseknek megfelelően 
meghatározzák a tengeri szállításból eredő 
szén-dioxid-kibocsátásukat, és arról 
jelentést tesznek a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 99
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság ezen rendelet 29. cikkének 
megfelelően jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására annak 
érdekében, hogy meghatározza a 
tagállamok kikötőit érintő tengeri hajóktól 
származó szén-dioxid-kibocsátásra 
vonatkozó nyomon követési és 

1. A Bizottság ezen rendelet 29. cikkének 
megfelelően jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására annak 
érdekében, hogy meghatározza a 
tagállamok kikötőit érintő tengeri hajóktól
származó szén-dioxid-kibocsátásra 
vonatkozó nyomon követési és 
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jelentéstételi követelményeket. Az 
elfogadott nyomon követési és 
jelentéstételi követelményeknek meg kell 
egyezniük az UNFCCC által elfogadott 
követelményekkel, valamint – amennyiben 
lehetséges – a Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezet (IMO) által a hajók 
vonatkozásában megállapított 
követelményekkel, illetve a tengeri 
szállításból származó üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátására vonatkozó uniós 
jogszabályokkal. A nyomon követési és 
jelentéstételi követelmények – a 
központosított adatgyűjtés és -karbantartás 
révén – lehetőség szerint minimális 
terheket rónak a tagállamokra.

jelentéstételi követelményeket. Az 
elfogadott nyomon követési és 
jelentéstételi követelményeknek meg kell 
egyezniük az UNFCCC által elfogadott 
követelményekkel, valamint a Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezet (IMO) által a hajók 
vonatkozásában megállapított 
követelményekkel, illetve a tengeri 
szállításból származó üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátására vonatkozó uniós 
jogszabályokkal. A nyomon követési és 
jelentéstételi követelmények – a 
központosított adatgyűjtés és -karbantartás 
révén – minimális terheket rónak a 
tagállamokra.

Or. en

Módosítás 100
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben az (1) bekezdés szerint jogi 
aktus elfogadására kerül sor, úgy a 
tagállamok az adott jogi aktus alapján 
minden év január 15-ig („X. év”) az X–2. 
év vonatkozásában meghatározzák a 
tengeri szállításból származó szén-dioxid-
kibocsátásukat.

törölve

Or. en

Módosítás 101
Elisabetta Gardini

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



AM\897512HU.doc 29/56 PE486.140v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A nyomon követési és jelentéstételi 
követelmények – többek között a 
központosított adatgyűjtés és 
adatkarbantartás, valamint (amennyiben 
erről megegyeztek) az UNFCCC és az 
IMO előírásainak való megfelelés révén –
lehetőség szerint minimális terheket rónak 
a tagállamokra.

Or. en

Módosítás 102
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az a céljuk, hogy az ezen rendelet 14. és
15. cikkében említett előírások szerint 
biztosítsák a szakpolitikákkal és 
intézkedésekkel, valamint az üvegházhatást 
okozó gázok forrásokból való, emberi 
eredetű kibocsátására és nyelők általi 
eltávolítására vonatkozó előrejelzésekkel 
összefüggésben bejelentett információk 
időszerűségét, átláthatóságát, pontosságát, 
konzisztenciáját, összehasonlíthatóságát és 
teljességét, ideértve az adatok, módszerek 
és modellek használatát és alkalmazását, 
valamint a minőségbiztosítási és minőség-
ellenőrzési tevékenységek, továbbá az 
érzékenységi elemzések elvégzését.

2. Az a céljuk, hogy az ezen rendelet 14. és 
15. cikkében említett előírások szerint 
biztosítsák a szakpolitikákkal és 
intézkedésekkel, valamint az üvegházhatást 
okozó gázok forrásokból való, emberi 
eredetű kibocsátására és nyelők általi 
eltávolítására vonatkozó előrejelzésekkel 
összefüggésben bejelentett információk 
időszerűségét, átláthatóságát, pontosságát, 
konzisztenciáját, összehasonlíthatóságát és 
teljességét, ideértve adott esetben az 
adatok, módszerek és modellek használatát 
és alkalmazását, valamint a 
minőségbiztosítási és minőség-ellenőrzési 
tevékenységek, továbbá az érzékenységi 
elemzések elvégzését.

Or. en

Módosítás 103
Elisabetta Gardini
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok minden év („X. év”) 
március 15-ig a Bizottság rendelkezésére 
bocsátják az alábbiakat:

1. A tagállamok minden második év
(„X+1. év”) március 15-ig a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 104
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok elektronikus formában a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátják a 
nemzeti szakpolitikák és intézkedések 
költségeire és hatásaira vonatkozó 
értékeléseket, valamint az üvegházhatást 
okozó gázok forrásokból való kibocsátását 
korlátozó vagy csökkentő, illetve a nyelők 
általi eltávolítását elősegítő uniós 
szakpolitikák és intézkedések 
végrehajtására vonatkozó információkat, 
továbbá az ezen értékelések 
alátámasztására szolgáló technikai 
jelentéseket. Ezeknek tartalmazniuk kell 
az alkalmazott modellek és módszertani 
megközelítések ismertetését, a 
fogalommeghatározásokat és az 
alapfeltevéseket.

2. A tagállamok elektronikus formában a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátják a 
nemzeti szakpolitikákat és intézkedéseket, 
valamint az üvegházhatást okozó gázok 
forrásokból való kibocsátását korlátozó 
vagy csökkentő, illetve a nyelők általi 
eltávolítását elősegítő uniós szakpolitikák 
és intézkedések végrehajtására vonatkozó 
információkat.

Or. en

Módosítás 105
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok minden év („X. év”) 
március 15-ig elküldik a Bizottságnak az 
üvegházhatást okozó gázok forrásokból 
való, emberi eredetű kibocsátására és 
nyelők általi eltávolítására vonatkozó –
gázonkénti és ágazatonkénti bontásban 
elkészített – nemzeti előrejelzéseiket.
Ezekben az előrejelzésekben mennyiségi 
becsléseket kell megadni az X. évet 
közvetlenül követő négy egymás utáni 
évre, amelyekben az utolsó év nullára vagy 
ötre végződik. A nemzeti előrejelzéseknek 
figyelembe kell venniük az uniós szinten 
elfogadott valamennyi szakpolitikát és 
intézkedést és a következőket kell 
tartalmazniuk:

1. A tagállamok minden második év
(„X+1. év”) március 15-ig elküldik a 
Bizottságnak az üvegházhatást okozó 
gázok forrásokból való, emberi eredetű 
kibocsátására és nyelők általi eltávolítására 
vonatkozó – gázonkénti és ágazatonkénti 
bontásban elkészített – nemzeti 
előrejelzéseiket. Ezekben az 
előrejelzésekben mennyiségi becsléseket 
kell megadni az X. évet közvetlenül követő 
négy egymás utáni évre, amelyekben az 
utolsó év nullára vagy ötre végződik. A 
nemzeti előrejelzéseknek figyelembe kell 
venniük az uniós szinten elfogadott 
valamennyi szakpolitikát és intézkedést és 
a következőket kell tartalmazniuk:

Or. en

Módosítás 106
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok minden év („X. év”) 
március 15-ig elküldik a Bizottságnak az 
üvegházhatást okozó gázok forrásokból 
való, emberi eredetű kibocsátására és 
nyelők általi eltávolítására vonatkozó –
gázonkénti és ágazatonkénti bontásban 
elkészített – nemzeti előrejelzéseiket.
Ezekben az előrejelzésekben mennyiségi 
becsléseket kell megadni az X. évet 
közvetlenül követő négy egymás utáni 
évre, amelyekben az utolsó év nullára vagy 
ötre végződik. A nemzeti előrejelzéseknek 
figyelembe kell venniük az uniós szinten 
elfogadott valamennyi szakpolitikát és 
intézkedést és a következőket kell 
tartalmazniuk:

1. A tagállamok minden második év
(„X+1. év”) március 15-ig elküldik a 
Bizottságnak az üvegházhatást okozó 
gázok forrásokból való, emberi eredetű 
kibocsátására és nyelők általi eltávolítására 
vonatkozó – gázonkénti és ágazatonkénti 
bontásban elkészített – nemzeti 
előrejelzéseiket. Ezekben az 
előrejelzésekben mennyiségi becsléseket 
kell megadni az X. évet közvetlenül követő 
négy egymás utáni évre, amelyekben az 
utolsó év nullára vagy ötre végződik. A 
nemzeti előrejelzéseknek figyelembe kell 
venniük az uniós szinten elfogadott 
valamennyi szakpolitikát és intézkedést és 
a következőket kell tartalmazniuk:
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Or. en

Módosítás 107
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) Előrejelzéseket arra vonatkozóan, 
hogy a hulladék-újrahasznosításból 
származó üvegházhatású gázok milyen 
hatással lesznek az éghajlatváltozásra.

Or. en

Módosítás 108
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(eb) A tagállamok valamely harmadik 
országból származó energiabehozatalának 
következményeképpen az adott országban 
kibocsátott üvegházhatású gázokra 
vonatkozó előrejezéseket.

Or. en

Módosítás 109
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ec) Előrejelzéseket arra vonatkozóan, 
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hogy a szélsőséges időjárási körülmények 
milyen mértékű hatást gyakorolhatnak az 
erdők, a mezőgazdaság és a vizek azon 
képességére, hogy szén-dioxidot és 
üvegházhatású gázokat kössenek meg.

Or. en

Módosítás 110
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben a tagállamok március 15-ig
nem küldik el a Bizottságnak a teljes 
előrejelzési becslésüket, úgy a Bizottság 
készítheti el az uniós előrejelzések 
összeállításához szükséges becsléseket.

2. A tagállamok a lehető legnaprakészebb 
előrejelzéseket kell benyújtaniuk. 
Amennyiben a tagállamok nem küldenek 
minden második év március 15-ig
előrejelzési becslést a Bizottságnak, vagy 
amennyiben az előrejelzések nem felelnek 
meg az (1) bekezdésnek, a Bizottság 
készítheti el az uniós előrejelzések 
összeállításához szükséges becsléseket.

Or. en

Módosítás 111
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok minden év március 15-ig 
jelentést küldenek a Bizottságnak az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
irányuló végrehajtott és tervezett 
fellépéseikről, különösen a nemzeti és 
regionális alkalmazkodási stratégiákról és 
intézkedésekről. Ezeknek az 
információknak tartalmazniuk kell a 

A tagállamok minden év március 15-ig 
jelentést küldenek a Bizottságnak az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
irányuló végrehajtott és tervezett 
fellépéseikről, különösen a nemzeti és 
regionális alkalmazkodási stratégiákról és 
intézkedésekről. Ezeknek az 
információknak tartalmazniuk kell a 
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költségvetés szakpolitikai ágazatonként 
történő felosztását és minden egyes 
adaptációs intézkedés legfontosabb 
célkitűzését, az eszköz típusát, a 
végrehajtás állását és az éghajlatváltozásra 
gyakorolt hatás kategóriáját (például árvíz, 
tengerszint-emelkedés, szélsőséges 
hőmérsékleti értékek, aszályok és 
rendkívüli időjárási jelenségek).

költségvetés szakpolitikai ágazatonként 
történő felosztását és minden egyes 
adaptációs intézkedés legfontosabb 
célkitűzését, az eszköz típusát, a 
végrehajtás állását és az éghajlatváltozásra 
gyakorolt hatás kategóriáját (például árvíz, 
tengerszint-emelkedés, szélsőséges 
hőmérsékleti értékek, aszályok, viharok, 
orkánok és egyéb rendkívüli időjárási 
jelenségek).

Or. en

Módosítás 112
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok minden év március 15-ig 
jelentést küldenek a Bizottságnak az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
irányuló végrehajtott és tervezett 
fellépéseikről, különösen a nemzeti és 
regionális alkalmazkodási stratégiákról és 
intézkedésekről. Ezeknek az 
információknak tartalmazniuk kell a 
költségvetés szakpolitikai ágazatonként 
történő felosztását és minden egyes 
adaptációs intézkedés legfontosabb 
célkitűzését, az eszköz típusát, a 
végrehajtás állását és az éghajlatváltozásra 
gyakorolt hatás kategóriáját (például árvíz, 
tengerszint-emelkedés, szélsőséges 
hőmérsékleti értékek, aszályok és 
rendkívüli időjárási jelenségek).

A tagállamok minden második év március 
15-ig jelentést küldenek a Bizottságnak az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
irányuló végrehajtott és tervezett 
fellépéseikről, különösen a nemzeti és 
regionális alkalmazkodási stratégiákról és 
intézkedésekről. Ezek az információk 
tartalmazhatják a költségvetés 
szakpolitikai ágazatonként történő 
felosztását és minden egyes adaptációs 
intézkedés legfontosabb célkitűzését, az 
eszköz típusát, a végrehajtás állását és az 
éghajlatváltozásra gyakorolt hatás 
kategóriáját (például árvíz, tengerszint-
emelkedés, szélsőséges hőmérsékleti 
értékek, aszályok és rendkívüli időjárási 
jelenségek).

Or. en

Módosítás 113
Jolanta Emilia Hibner
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. pl

Módosítás 114
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a rendelkezésükre álló 
legjobb adatok alapján minden év („X. 
év”) március 15-ig jelentést küldenek a 
Bizottságnak az alábbiakról:

A tagállamok együttműködnek a
Bizottsággal annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a harmadik országok 
számára nyújtott pénzügyi és technológiai 
támogatásról szóló uniós jelentéstételt, 
amelyben – amennyiben azok 
rendelkezésre állnak – információkat 
tartalmaz a következőkről:

Or. en

Módosítás 115
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a rendelkezésükre álló 
legjobb adatok alapján minden év („X. év”)
március 15-ig jelentést küldenek a 
Bizottságnak az alábbiakról:

A tagállamok a rendelkezésükre álló 
legjobb adatok alapján és az UNFCCC 
keretében elfogadott valamely egységes 
mintát alkalmazva minden második év
(„X. év”) december 31-ig jelentést 
küldenek a Bizottságnak az alábbiakról:

Or. en
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Módosítás 116
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) Az UNFCCC alapján a fejlődő
országok felé az X–1. évre vonatkozóan 
vállalt és teljesített pénzügyi támogatással, 
az X. évre vállalt pénzügyi 
támogatásokkal és a támogatás tervezett 
biztosításával kapcsolatos információkat. 
A bejelentett információknak az 
alábbiakat kell tartalmazniuk:

(a) Az UNFCCC értelmében a fejlődő
országoknak nyújtott pénzügyi támogatás.

Or. en

Módosítás 117
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) Az UNFCCC alapján a fejlődő 
országok felé az X–1. évre vonatkozóan 
vállalt és teljesített pénzügyi támogatással, 
az X. évre vállalt pénzügyi támogatásokkal
és a támogatás tervezett biztosításával
kapcsolatos információkat. A bejelentett 
információknak az alábbiakat kell 
tartalmazniuk:

(a) Az UNFCCC rendelkezéseinek 
megfelelően a fejlődő országok felé az X–
1. évre vonatkozóan vállalt és teljesített 
pénzügyi támogatással, az X. évre
elkülönített pénzügyi támogatásokkal, 
valamint – amennyiben rendelkezésre 
állnak – a következő évekre tervezett
pénzügyi támogatással kapcsolatos 
információkat. A bejelentett 
információknak az alábbiakat kell 
tartalmazniuk:

Or. en
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Módosítás 118
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a tagállamok által a fejlődő 
országoknak biztosított pénzügyi források 
az UNFCCC keretében új és kiegészítő 
források-e és ezeket hogyan számolták ki;

törölve

Or. en

Módosítás 119
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a tagállamok által a fejlődő országoknak 
biztosított pénzügyi források az UNFCCC 
keretében új és kiegészítő források-e és 
ezeket hogyan számolták ki;

i. a tagállamok által a fejlődő országoknak 
biztosított vagy elkülönített pénzügyi 
források hány százaléka új és kiegészítő
forrás az UNFCCC-nek megfelelően a 
hivatalos fejlesztéstámogatásnak a bruttó 
nemzeti jövedelem 0,7%-ára való 
növelésére vonatkozó célkitűzéshez képest,
és ezeket hogyan számolták ki;

Or. en

Indokolás

Az ODA/GNI 0,7%-os arányára annak biztosítása érdekében kell hivatkozni, hogy az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalásokat betartsák, és oly módon 
garantálják, hogy a nemzetközi közpénzeket nem csoportosítják át a különböző országok 
fejlődésének támogatására vonatkozó hosszú távú kötelezettségvállalásoktól.

Módosítás 120
Elisabetta Gardini
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a tagállamok által az UNFCCC 
végrehajtásával összefüggésben 
elkülönített pénzügyi forrásokra 
vonatkozó információkat a csatornák 
típusa, azaz kétoldalú, regionális vagy 
egyéb többoldalú csatornák szerint;

törölve

Or. en

Módosítás 121
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a tagállamok által az UNFCCC 
végrehajtásával összefüggésben 
elkülönített pénzügyi forrásokra vonatkozó 
információkat a csatornák típusa, azaz 
kétoldalú, regionális vagy egyéb 
többoldalú csatornák szerint;

ii. a tagállamok által az UNFCCC 
végrehajtásával összefüggésben 
elkülönített pénzügyi forrásokra vonatkozó 
információkat a csatornák típusa, azaz 
kétoldalú, regionális vagy egyéb 
többoldalú csatornák szerint, adott esetben 
a következőket is beleértve:
a) a Globális Környezetvédelmi Alap, a 
legkevésbé fejlett országok alapja, a 
rendkívüli éghajlat-változási alap, az 
Alkalmazkodási Alap, az Éghajlat-
változási Alap, valamint a kiegészítő 
tevékenységek vagyonkezelő alapja;
b) egyéb többoldalú éghajlat-változási 
alapok;
c) multilaterális pénzintézetek, ideértve a 
regionális fejlesztési bankokat is;
d) az ENSZ szakosított szervei;
(e) kétoldalú, regionális és egyéb 
csatornákon megvalósuló hozzájárulások;

Or. en
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Módosítás 122
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó 
mennyiségi információkat az OECD 
Development Assistance Group által „az 
éghajlatváltozás mérséklésével összefüggő 
támogatás és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással összefüggő támogatás 
kapcsán bevezetett ún. Rio-markerek” 
(„Rio-markerek”) alapján, valamint az 
éghajlatváltozással összefüggő Rio-
markerek alkalmazási módjára vonatkozó 
módszertani információkat;

törölve

Or. en

Módosítás 123
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó 
mennyiségi információkat az OECD 
Development Assistance Group által „az 
éghajlatváltozás mérséklésével összefüggő 
támogatás és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással összefüggő támogatás 
kapcsán bevezetett ún. Rio-markerek” 
(„Rio-markerek”) alapján, valamint az 
éghajlatváltozással összefüggő Rio-
markerek alkalmazási módjára vonatkozó 
módszertani információkat;

törölve

Or. en
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Módosítás 124
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó 
mennyiségi információkat az OECD 
Development Assistance Group által „az 
éghajlatváltozás mérséklésével összefüggő 
támogatás és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással összefüggő támogatás 
kapcsán bevezetett ún. Rio-markerek”
(„Rio-markerek”) alapján, valamint az 
éghajlatváltozással összefüggő Rio-
markerek alkalmazási módjára vonatkozó 
módszertani információkat;

iii. az akár projekt-, akár költségvetési 
támogatás révén történő pénzügyi 
tranzakciókra vonatkozó mennyiségi 
információkat az OECD Development 
Assistance Group által „az éghajlatváltozás 
mérséklésével összefüggő támogatás és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással 
összefüggő támogatás kapcsán bevezetett 
ún. Rio-markerek” („Rio-markerek”) 
alapján, valamint az éghajlatváltozással 
összefüggő Rio-markerek alkalmazási 
módjára vonatkozó módszertani 
információkat, megkülönböztetve az 
erdőirtás és az erdőpusztulás 
következtében keletkező kibocsátás 
csökkentésére (REDD+) irányuló 
tevékenységek és az éghajlatváltozás 
mérséklésével összefüggő támogatás 
kapcsán bevezetett Rio-markerekhez 
kapcsolódó egyéb, az éghajlatváltozás 
mérséklését szolgáló tevékenységek 
finanszírozását;

Or. en

Módosítás 125
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. adott esetben az állami és a 
magánszféra által, az éghajlatváltozás 
hatásai szempontjából különösen 

törölve
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sebezhető fejlődő országoknak az ezekhez 
a hatásokhoz való alkalmazkodása 
érdekében nyújtott támogatásról közzétett 
részletes információkat;

Or. en

Módosítás 126
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv alpont

A 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. az éghajlatváltozás hatásai 
szempontjából különösen sebezhető fejlődő 
országoknak az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás elősegítése érdekében 
nyújtott vagy elkülönített támogatásról
szóló részletes információkat;

Or. en

Módosítás 127
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv alpont

A 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. a tagállamok által a fejlődő 
országokban az éghajlatváltozás 
mérséklésére és az ahhoz való 
alkalmazkodásra irányuló tevékenységek 
számára nyújtott pénzügyi támogatásról 
szóló részletes információkat, beleértve a
pénzügyi források összegét, a támogatás 
forrását, az alkalmazott eszközök –
például segélyek és kedvezményes 
kölcsönök – típusát, valamint az ágazatot;
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Or. en

Módosítás 128
Elisabetta Gardini

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

A 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.

törölve

Or. en

Módosítás 129
Marita Ulvskog

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

A 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.

v. az üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak a 
csökkentése céljából a fejlődő országoknak 
biztosított vagy elkülönített támogatásra 
vonatkozó részletes információkat.

Or. en

Módosítás 130
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – v alpont
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A 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.

v. lehetőség szerint a fejlődő országokban 
az éghajlatváltozás mérséklésére és az 
ahhoz való alkalmazkodásra irányuló 
tevékenységek számára nyújtott kétoldalú 
éghajlati támogatásokból fedezett, 
magánszférából származó finanszírozásra, 
valamint az UNFCCC részes felei közé 
tartozó fejlődő országokban az 
éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz 
való alkalmazkodásra irányuló 
tevékenységekbe történő befektetések 
fellendítését előmozdító politikákra és 
intézkedésekre vonatkozó információkat;

Or. en

Módosítás 131
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – v a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va. a tagállamok által mozgósított új és 
kiegészítő magánfinanszírozásra 
vonatkozó részletes információkat, 
beleértve az összegekre, a 
finanszírozásnak az alkalmazkodásra, 
mérséklésre vagy REDD+-ra történő 
felhasználására, a kedvezményezett 
országra, az ágazatra és a tevékenység 
típusára, valamint a támogatás típusára 
vagy az ilyen támogatás mozgósítására 
vagy fedezésére irányuló eszközök 
típusára vonatkozó információkat;

Or. en

Módosítás 132
Elisabetta Gardini
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) Az UNFCCC alapján a tagállamok által 
a fejlődő országokba irányuló 
technológiatranszferrel összefüggésben 
végzett tevékenységekre és az X–1. évben 
átadott technológiákra vonatkozó 
információkat, az UNFCCC alapján a 
fejlődő országokba irányuló 
technológiatranszferrel összefüggésben 
tervezett tevékenységekre, valamint az X. 
évben, illetve a további években átadásra 
kerülő technológiákra vonatkozó 
információkat. Fel kell tüntetni, hogy az 
átvett technológiát az éghajlatváltozás 
hatásainak mérséklésére vagy a 
hatásokhoz való alkalmazkodás érdekében 
használták-e fel, meg kell jelölni a 
technológiát átvevő országot, a biztosított 
támogatás összegét és az átvett 
technológia típusát.

(b) Az UNFCCC alapján a tagállamok által 
a fejlődő országokba irányuló 
technológiatranszferrel összefüggésben 
végzett tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 133
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) Az UNFCCC alapján a tagállamok 
által a fejlődő országokba irányuló 
technológiatranszferrel összefüggésben 
végzett tevékenységekre és az X–1. évben 
átadott technológiákra vonatkozó
információkat, az UNFCCC alapján a 
fejlődő országokba irányuló 
technológiatranszferrel összefüggésben 
tervezett tevékenységekre, valamint az X. 
évben, illetve a további években átadásra 

(b) a tagállamok által a fejlődő országok 
érdekében hozott, a környezetbarát 
technológiák átadásának, az azokhoz való 
hozzáférésnek és az azok alkalmazásának 
előmozdítására, támogatására és 
finanszírozására irányuló, valamint a 
fejlődő országok endogén kapacitásainak 
és technológiáinak fejlesztését és bővítését 
támogató intézkedésekről szóló
információkat, valamint adott esetben a 
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kerülő technológiákra vonatkozó
információkat. Fel kell tüntetni, hogy az 
átvett technológiát az éghajlatváltozás 
hatásainak mérséklésére vagy a 
hatásokhoz való alkalmazkodás érdekében 
használták-e fel, meg kell jelölni a 
technológiát átvevő országot, a biztosított 
támogatás összegét és az átvett
technológia típusát.

sikerekről és a kudarcokról szóló
információkat.

Or. en

Módosítás 134
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) Az X-2. és az X-1. év vonatkozásában 
a tagállamok által végrehajtott vagy 
tervezett technológiaátadással kapcsolatos 
intézkedésekről és tevékenységekről szóló 
információkat. Ezeknek – amennyire 
lehetséges – tartalmazniuk kell a 
kedvezményezett országra, a mérséklés 
vagy alkalmazkodás célterületére, az 
érintett ágazatra, valamint a 
technológiaátadás magán- vagy állami 
szférából származó forrásaira vonatkozó 
tájékoztatást is, továbbá különbséget kell 
tenniük a magán- és az állami szféra által 
felvállalt tevékenységek között.

Or. en

Módosítás 135
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok minden év március 15-ig
(„X. év”) elküldik a Bizottságnak az X–1. 
évről szóló alábbi információkat:

1. A tagállamok minden második év 
március 15-ig („X+1. év”) elküldik a 
Bizottságnak az X–1. és az X. évről szóló 
alábbi információkat:

Or. en

Módosítás 136
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) A tagállamok által a kibocsátási 
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.

(b) A tagállamok által a kibocsátási 
egységeik 2003/87/EK irányelv 10. 
cikkének (1) bekezdése szerinti árverezése 
révén szerzett bevételeik X-1. és X. 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.

Or. en

Módosítás 137
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) A tagállamok által a kibocsátási 
egységeik 2003/87/EK irányelv 10. 
cikkének (1) bekezdése szerinti árverezése 

(b) A tagállamok által a kibocsátási 
egységeik 2003/87/EK irányelv 10. 
cikkének (1) bekezdése szerinti árverezése 
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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.

révén szerzett bevételeik X–1. évben 
történő felhasználására vonatkozó 
információkat.

Or. pl

Módosítás 138
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – d pont

A 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 
részletes információkat – beleértve az 
egységazonosító kódokat – és azt, hogy a 
kibocsátási egységek megvásárlására 
vonatkozó politikáik hogyan segítik elő az 
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi 
megállapodás létrejöttét.

Or. en

Módosítás 139
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság a 2013-as évre vonatkozóan 
bejelentett adatok felülvizsgálatával 
kezdődően szakértői felülvizsgálatot végez 
a tagállamok által ezen rendelet 7. 
cikkének (2) bekezdése alapján elküldött 

2. A Bizottság a 2013-as évre vonatkozóan 
bejelentett adatok felülvizsgálatával 
kezdődően időközi és végső szakértői 
felülvizsgálatot végez a tagállamok által 
ezen rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 
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nemzeti jegyzék adatai vonatkozásában 
annak érdekében, hogy nyomon kövesse a 
406/2009/EK határozat 3. cikkében és az 
ÜHG-kibocsátás csökkentésére vagy 
korlátozására vonatkozó bármely uniós 
jogszabályban foglalt célkitűzések
teljesítését.

alapján elküldött nemzeti jegyzék adatai 
vonatkozásában annak érdekében, hogy 
nyomon kövesse a 406/2009/EK határozat 
3. cikkében és az ÜHG-kibocsátás 
csökkentésére vagy korlátozására 
vonatkozó bármely uniós jogszabályban 
foglalt célkitűzések teljesítése irányába 
történő előrelépéseket.

Or. en

Módosítás 140
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság a 2013-as évre vonatkozóan 
bejelentett adatok felülvizsgálatával 
kezdődően szakértői felülvizsgálatot végez 
a tagállamok által ezen rendelet 7. 
cikkének (2) bekezdése alapján elküldött 
nemzeti jegyzék adatai vonatkozásában 
annak érdekében, hogy nyomon kövesse a 
406/2009/EK határozat 3. cikkében és az 
ÜHG-kibocsátás csökkentésére vagy 
korlátozására vonatkozó bármely uniós 
jogszabályban foglalt célkitűzések 
teljesítését.

2. A Bizottság a 2013-as évre vonatkozóan 
bejelentett adatok felülvizsgálatával 
kezdődően szakértői felülvizsgálatot végez 
a tagállamok által ezen rendelet 7. 
cikkének (2) bekezdése alapján elküldött 
nemzeti jegyzék adatai vonatkozásában 
annak érdekében, hogy nyomon kövesse a 
406/2009/EK határozat 3. cikkében és az 
ÜHG-kibocsátás csökkentésére vagy 
korlátozására vonatkozó bármely uniós 
jogszabályban foglalt célkitűzések 
teljesítését. A tagállamokat teljes 
mértékben be kell vonni ebbe a 
folyamatba.

Or. en

Módosítás 141
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az előzetes és az éves szakértői 
felülvizsgálat a következőkre terjed ki:

3. Az előzetes, az időközi és a végső
szakértői felülvizsgálat a következőkre 
terjed ki:

Or. en

Módosítás 142
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) adott esetben a szükséges technikai 
korrekciók kiszámítására.

(c) adott esetben a tagállamokkal való 
konzultációt követően a szükséges 
technikai korrekciók kiszámítására.

Or. en

Módosítás 143
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) adott esetben a szükséges technikai
korrekciók kiszámítására.

(c) adott esetben a tagállamok 
jegyzékeinek javítását szolgáló technikai
korrekciókra irányuló ajánlások 
kibocsátására.

Or. en

Módosítás 144
Elisabetta Gardini
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság az ezen cikk (1) és (2) 
bekezdésében említett szakértői 
felülvizsgálat lefolytatására, többek között 
az ezen cikk (3) bekezdésében előírt 
feladatok elvégzésére vonatkozó szabályok 
megállapítása érdekében az ezen rendelet 
29. cikkének megfelelően jogosult 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

4. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el az ezen cikk (1) és (2) 
bekezdésében említett szakértői 
felülvizsgálat lefolytatására, többek között 
az ezen cikk (3) bekezdésében előírt 
feladatok elvégzésére vonatkozó szabályok 
megállapítására. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 30. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 145
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A Bizottság gondoskodik egy olyan 
következetes módszertan kidolgozásáról, 
amely mind a jegyzékek e cikk értelmében 
végrehajtott szakértői felülvizsgálatára, 
mind pedig az UNFCCC által végzett 
felülvizsgálatra alkalmazható.
Az e cikkben meghatározott felülvizsgálat
kizárólag a 406/2009/EK határozatban 
előírt információkra összpontosít.

Or. en

Indokolás

Mivel az uniós felülvizsgálatot az UNFCCC felülvizsgálatával párhzamosan dolgozzák ki, 
fennáll a kockázata annak, hogy két különböző módszertan létezik majd egymás mellett, és így 
a tagállamoknak két eltérő bejelentett kibocsátási szintje lesz. A módosítás a két felülvizsgálat 
közötti összhang biztosítására törekszik.
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Módosítás 146
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amikor a 2020. évre vonatkozó, 
jegyzékben szereplő adatok ezen rendelet 
20. cikke szerint elvégzett éves szakértői 
felülvizsgálata lezárul, a Bizottság az ezen 
rendelet II. mellékletében előírt képlet 
szerint minden egyes tagállamot illetően
újraszámolja az ÜHG-kibocsátás összegét.

1. Amikor az X-2. évre vonatkozó, 
jegyzékben szereplő adatok ezen rendelet 
20. cikke szerint elvégzett éves szakértői 
felülvizsgálata lezárul, a Bizottság a 
406/2009/EK határozat 3. cikke (2) 
bekezdése étrelmében és a jegyzékek X. 
évi, az X-2. év kibocsátásaira vonatkozó 
felülvizsgálata során alkalmazott, 
legújabb módszertannak megfelelően
minden egyes tagállam esetében
újraszámolja az éves üvegázhatásúgáz-
kibocsátás határértékeit.

Or. en

Indokolás

A Bizottság azt javasolja, hogy 2012-ben a 2013–2020 közötti teljes időszakra határozzák 
meg a kibocsátási határértékeket, a bejelentett kibocsátásokat azonban egy folyamatosan 
fejlődő módszertan alapján számítsák ki. A határértékek és a bejelentett kibocsátások közötti 
megfelelés értékelése így eltérő módszereken alapulhat, és meg nem feleléshez vezethet. A 
határértékeket minden évben újra kell számítani a korszerűsített módszertan figyelembe vétele 
érdekében.

Módosítás 147
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság az ezen rendelet 7. cikke 
értelmében a tagállamok által szolgáltatott
kibocsátási adatok alapján kétévente 
értékeli a légi közlekedés globális 
éghajlatra gyakorolt összes hatását, 
ideértve a nem szén-dioxiddal kapcsolatos 

2. A Bizottság az ezen rendelet 7. cikke 
értelmében a tagállamok által szolgáltatott 
kibocsátási adatok alapján kétévente 
értékeli a légi közlekedés globális 
éghajlatra gyakorolt összes hatását, 
ideértve a szén-dioxiddal kapcsolatos 
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kibocsátást, mint például a nitrogén-oxidok 
kibocsátását és a cirrusfelhők 
képződésének elősegítését, valamint a 
tudományos eredményekre, valamint adott 
esetben a légi közlekedés adataira való 
hivatkozás révén javítja ezt a 
számszerűsítést.

kibocsátást, mint például a nitrogén-oxidok 
kibocsátását és a cirrusfelhők 
képződésének elősegítését, valamint a 
tudományos eredményekre, valamint adott 
esetben a légi közlekedés adataira való 
hivatkozás révén javítja ezt a 
számszerűsítést.

Or. pl

Módosítás 148
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) az üvegházhatást okozó gázok becsült 
kibocsátására vonatkozó uniós jegyzék 
ezen rendelet 8. cikke szerinti 
összeállítása;

törölve

Or. it

Indokolás

Összhangban a 8. cikk törlését célzó  módosítással.

Módosítás 149
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) az éves szakértői felülvizsgálat 
lefolytatása;

törölve

Or. en
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Módosítás 150
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) az üvegházhatást okozó gázok becsült 
kibocsátására vonatkozó uniós jegyzék 
összeállítása;

törölve

Or. it

Indokolás

Összhangban a 8. cikk törlését célzó  módosítással.

Módosítás 151
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezen rendelet 29. cikkének 
megfelelően jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására annak 
érdekében, hogy részletes jelentéstételi 
szabályokat határozzon meg többek között 
a tagállamok által az ezen rendelet 4., 5., 
7., 8. és 13–19. cikkében foglalt 
jelentéstétel tartalmára, felépítésére, 
formátumára és a benyújtási eljárásra 
vonatkozóan.

A Bizottság ezen rendelet 29. cikkének 
megfelelően jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására annak 
érdekében, hogy részletes jelentéstételi 
szabályokat határozzon meg többek között 
a tagállamok által az ezen rendelet 4., 5., 7. 
és 13–19. cikkében foglalt jelentéstétel 
tartalmára, felépítésére, formátumára és a 
benyújtási eljárásra vonatkozóan.

Or. it

Indokolás

Összhangban a 8. cikk törlését célzó  módosítással.
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Módosítás 152
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezen rendelet 29. cikkének 
megfelelően jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására annak 
érdekében, hogy részletes jelentéstételi 
szabályokat határozzon meg többek között 
a tagállamok által az ezen rendelet 4., 5.,
7., 8. és 13–19. cikkében foglalt 
jelentéstétel tartalmára, felépítésére, 
formátumára és a benyújtási eljárásra 
vonatkozóan.

A Bizottság ezen rendelet 29. cikkének 
megfelelően jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására annak 
érdekében, hogy részletes jelentéstételi 
szabályokat határozzon meg többek között 
a tagállamok által az ezen rendelet 7., 8. és 
13–19. cikkében foglalt jelentéstétel 
tartalmára, felépítésére, formátumára és a 
benyújtási eljárásra vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 153
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezen rendelet 29. cikkének 
megfelelően jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására annak 
érdekében, hogy meghatározza a 
tagállamok ezen rendelet 5. és 13. cikke 
alapján létesítendő nemzeti rendszereinek 
létrehozására, működésére és 
működtetésére vonatkozó 
követelményeket.

A Bizottság ezen rendelet 29. cikkének 
megfelelően jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására annak 
érdekében, hogy meghatározza a 
tagállamok ezen rendelet 13. cikke alapján 
létesítendő nemzeti rendszereinek 
létrehozására, működésére és 
működtetésére vonatkozó 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 154
Elisabetta Gardini
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezen rendelet 29. cikkének 
megfelelően jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására annak 
érdekében, hogy ezen rendelet 4–7., 10–
12., 14., 15., 17. és 19. cikkét vagy azok 
bármely részét hatályon kívül helyezze, 
illetve azokat módosítsa, amennyiben arra 
a következtetésre jut, hogy a nemzetközi 
vagy egyéb fejlemények hatására olyan 
helyzet alakul ki, amelyben az említett 
cikkekben foglalt kötelezettségek 
előírására már nincs szükség, nem 
arányosak a belőlük származó előnyökhöz 
viszonyítva, nincsenek összhangban az 
UNFCCC szerinti jelentéstételi 
kötelezettségekkel vagy többször írják elő 
ugyanazokat a követelményeket. Az ezen 
cikk alapján elfogadott bármely jogi aktus 
összességében nem róhat az uniós és 
nemzetközi jelentéstételi 
kötelezettségeknél nagyobb terheket a 
tagállamokra.

A Bizottság ezen rendelet 29. cikkének 
megfelelően jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására annak 
érdekében, hogy ezen rendelet 6., 7., 10–
12., 14., 15., 17. és 19. cikkét vagy azok 
bármely részét hatályon kívül helyezze, 
illetve azokat módosítsa, amennyiben arra 
a következtetésre jut, hogy a nemzetközi 
vagy egyéb fejlemények hatására olyan 
helyzet alakul ki, amelyben az említett 
cikkekben foglalt kötelezettségek 
előírására már nincs szükség, nem 
arányosak a belőlük származó előnyökhöz 
viszonyítva, nincsenek összhangban az 
UNFCCC szerinti jelentéstételi 
kötelezettségekkel vagy többször írják elő 
ugyanazokat a követelményeket. Az ezen 
cikk alapján elfogadott bármely jogi aktus 
összességében nem róhat az uniós és 
nemzetközi jelentéstételi 
kötelezettségeknél nagyobb terheket a 
tagállamokra.

Or. en

Módosítás 155
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 7 a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Koromkibocsátás

Or. en
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