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_____________________________________________________________ 
 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 a preambulumbekezdés (új) 
 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az e rendelettel összhangban 
elfogadandó, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokban a Bizottság a Kiotói 

Jegyzıkönyv elsı kötelezettségvállalási 

idıszakában alkalmazott egységkezelési 

folyamatokhoz hasonlóan idıszakos nettó 

elszámolásról rendelkezik, amelynek 

keretében a kibocsátható mennyiségi 

egységek átruházásainak tükrözniük kell 

az uniós kibocsátási egységek nettó 

átruházásait, beleértve a kibocsátási 

egységeknek az EU ETS-ben részt vevı 

olyan harmadik országokkal folytatott 

átruházásait is, amelyek nem részes felei a 

közös teljesítésrıl szóló megállapodásnak 

(például Norvégia és Liechtenstein). 
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Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) A kibocsátások elszámolására és a 

kötelezettségvállalások teljesítése terén 

elért elırelépésekre vonatkozó nemzetközi 

szabályokat a következı, 2014 

decemberében, Limában szervezett 

éghajlat-változási konferencián kell 

elfogadni. A Bizottságnak ezért a 

tagállamokkal és a harmadik országokkal 

együtt azon kell dolgoznia, hogy 

támogassa a Kiotói Jegyzıkönyv 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 

tükrözıdnie. 

Indokolás 

Az elıadó módosítja/helyettesíti az 5. módosítást (5b preambulumbekezdés). 

 
 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 c preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5c) Az éghajlat-változási politikák, illetve 

a gazdasági körülmények eredményeként 

az üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak az 

Unióban tapasztalható jelentıs 

csökkenése miatt a Kiotói Jegyzıkönyv 

második kötelezettségvállalási 

idıszakában az Unió és a tagállamok 

jelentıs kibocsátható mennyiségi egység- 

(AAU), igazolt kibocsátáscsökkentési 

egység- és (CER), kibocsátáscsökkentési 

egység-többlettel rendelkeznek majd. Az 

1/CMP.8 határozat értelmében, amely 
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elıírja, hogy a felek 2014-re vizsgálják 

felül a második kötelezettségvállalási 

idıszakra vállalt csökkentési 

kötelezettségeiket, az Uniónak és a 

tagállamoknak számos egységet törölniük 

kell, hogy igazodjanak az elıirányzott 

tényleges kibocsátásokhoz, illetve legalább 

a 2050-es uniós éghajlati célkitőzés 

teljesítését célzó költséghatékony belsı 

kibocsátási menetrendhez. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 preambulumbekezdés 
 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Annak érdekében, hogy következetes 
szabályok biztosítsák a Kiotói 
Jegyzıkönyv 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 
mőködésével való összhangját, az EUMSZ 
290. cikkével összhangban a Bizottságnak 
felhatalmazást kell kapnia felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elıkészítése 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, 

(6) Annak érdekében, hogy következetes 
szabályok biztosítsák a Kiotói 
Jegyzıkönyv 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 
mőködésével való összhangját, az EUMSZ 
290. cikkével összhangban a Bizottságnak 
felhatalmazást kell kapnia felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elıkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell az idevágó 
dokumentumok Európai Parlament és 

Tanács számára való egyidejő, kellı 

idıben történı és megfelelı 

továbbításáról, valamint arról, hogy e jogi 
aktusok összhangban legyenek a 
nemzetközileg elfogadott elszámolási 
követelményekkel, a 
kötelezettségvállalások közös 
teljesítésének a Kiotói Jegyzıkönyv dohai 
módosításának megerısítésérıl szóló 

tanácsi határozatban rögzített feltételeivel 
és az uniós jogszabályokkal, 
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