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Tisztelt Elnök Úr!

А Fenntartható fejlődés bizottsága — а HHSZ. 45. § (5) bekezdése alapján — az ENSZ

Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX, törvény és az
üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és a z
erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történ ő részvételről
szóló 2012. évi CCXVII . törvény jogharmonizációs célú módosításáról
szóló T/2083. számú törvényjavaslathoz az alábbi, részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő :

i. А bizottság а törvényjavaslat i. § (2) bekezdésének а következő módosítását
javasolja :

i. § (2) Az Éhvt . 2. §-a а következő 23. ponttal egészül ki :

(E törvény és а végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)

»23. kiímavédelmi bírság : а fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolato s
jogszabály, az Európai Unió általános hatályú,közvetlenül alkalmazandó [nniбs]
aktusa vagy hatósági határozat előírásainak megsértése esetére az е törvény
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott mértékű bírság а
fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységek végzése, valamint az
ilyen fajta gázokkal működtetett berendezések és létesítmények üzemeltetése
kapcsán.„



2. Аbizottság а törvényjavaslat 3 . §-ának а következő módosítását javasolja:

3. § Az Ehvt. 9. § (7) és (8) bekezdése helyébe а következő rendelkezések lépnek :

„(7) А kibocsátható mennyiségi egységek kincstári vagyonkörbe való kerüléséne k
tényéről és azok teljes mennyiségéről а forgalmi jegyzékbe[n] való bejegyzésüket
követő 21 napon belül az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatja а minisztert
és а kincstári vagyon kezeléséért felelős szervet.
(8) А kibocsátható mennyiségi egységek kincstári vagyonkörből történő kikerüléséről
és törléséről az államháztartásért felelős miniszter évente tájékoztatja а minisztert és а
kincstári vagyon kezeléséért felel ős szervet . ”

3.Аbizottság а törvényjavaslat 4 . §-ának а következő módosításátjavasolja:

4. § Az Éhvt. а következő alcímekkel és 1o/A-1o/I . §-sa1 egészül ki :

„A fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó általános szabályok

iо/A. § (i) Valamennyi fluortartalmú üvegházhatású gázzal kapcsolatos tevékenysé g
végzése során törekedni kell а fluortartalmú üvegházhatású gázok minél
hatékonyabban történő használatára és а fluortartalmú üvegházhatású gázok
mennyiségének csökkentésére.
(2) Valamennyi fluortartalmú üvegházhatású gázzal kapcsolatos tevékenység végzése
során törekedni kell megfelelő alternatív megoldások alkalmazására, amennyiben azo k
rendelkezésre állnak, műszakilag és biztonságilag alkalmazhatóak és alkalmazásu k
nem jár aránytalan költségekkel .
(3) А fluortartalmú üvegházhaftlású gázok minél nagyobb mennyiségben történő
újrahasznosítása, ártalmatlanítása érdekében törekedni kell а fluortartalmú
üvegházhatású gáz, továbbá az azt tartalmazó termék és berendezés lehet ő legnagyobb
arányú újrahasznosításra való előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint а
fluortartalmú üvegházhatású gáz és az azt tartalmazó termék és berendezés alternatív
megoldással történő helyettesítésére.
(4) А fluortartalmú üvegházhatású gázok gyártóinak meg kell tenniük minden olyan
intézkedést, amely alkalmasa fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyiségéne k
lehető legnagyobb arányú csökkentésére.

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységek
és az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek

io/B. § (i) А fluortartalmú üvegházhatású gázzal kapcsolatos tevékenységek végzésé t
[külön] jogszabály igazoláshoz, képesítéshez kötheti .
(2) А fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységet végz ő
vállalkozások kёpzési, képesítési és vizsgáztatási feladatokat а klímavédelemért felelős
hatóság látja e1 .
(3) А vállalkozások csak а klímavédelemért felelős hatóság által kiadott igazolá s
birtokában jogosultak bármilyen, fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolato s
tevékenységet végezni .
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10/C. § (1) А fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó vagy azzal működtetett
termékeknek, berendezéseknek és létesítményeknek az е törvény végrehajtására
kiadott kormányrendeletben meghatározott tulajdonosai, üzemeltet ői, valamint az е
gázokkal tevékenységet folytató vállalkozások kötelesek а tevékenység során kezelt
fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyiségér ől nyilvántartást vezetni,. és azokról а
fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 	 az Európai Unió általános hatályú,
közvetlenül alkalmazandó [uniós] jogi aktusában (a továbbiakban : uniós jogi aktus )
előírtak szerint jelentést tenni az Európai Bizottság és az е törvény végrehajtására
kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint а klímavédelemért felelős
hatóság részére .
(2) Minden olyan vállalkozás, amely fluortartalmú üvegházhatású gázokkal
kapcsolatos tevékenységet végez, köteles а klímavédelemért felelős hatóság által
üzemeltetett [adatbázisban] adatbázishoz fűződő regisztrációs, adatszolgáltatási é s
jelentéstételi kötelezettségének eleget tenni а 10/G. §-ban és az е törvény
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalommal é s
módon.
(3) Azon üzemeltetőkkel, tп1ааоnosokkal és vállalkozásokkal szemben, amelye k
regisztrációs, adatszolgáltatási és jelentéstételi köteleze ttségüknek nem vagy nem
megfelelően tesznek eleget, а 10/11 . §-ban és а 1o/I. §-ban, valamint az е törvény
végrehajtására kiadott kormányrendeletben megállapított jogkövetkezmények
alkalmazásának van helye .

1о/D. § (1) 2015. január 1 . napjától csak azon, az Európai Unó területén letelepedett
gyártók és importőrök jogosultak fluorozott szénhidrogéneket tartalmazó
berendezéseket és termékeket forgalomba hozni Magyarország területén, amelye k
eleget tesznek az [fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló közvetlenül
alkalmazandó] uniós jogi aktusban meghatározott nyilatkozattételi és
nyilvántartásba_ vételi kötelezettségüknek és azEurópai Bizottság által kiosztott
forgalomЬahozatali kvótában részesülnek.
(2) Magyarország területén az [fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló
közvetlenül alkalmazandó] uniós jogi aktusban meghatározott termékeket és
berendezéseket az ott rögzítettek szerint lehet forgalomba bocsátani és az ott
meghatározott adattartalommal rendelkező címkével kell ellátni .
(3) Az [fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló közvetlenü l
alkalmazandó] uniós jogi aktusban rögzített tilalmak alá eső termékek és
berendezések esetében а klímavédelemért felelős hatóság útján az Európai Bizottság
felé forgalombahozatali mentességi kérelem nyújtható be . А kérelem benyújtásának
részletes szabályait az е törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet határozza
meg.
(4) Azon vállalkozásokkal szemben, amelyek а forgalomba hozatalra, címkézésre
vonatkozó, а fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló uniós [rendeletben] jogi
aktusban meghatározott kötelezettségeket megszegik, annak nem vagy nem
megfelelően tesznek eleget, а 1o/H. §-ban és a 1o/I. §-ban, valamint az е törvény
végrehajtására kiadott kormányrendeletben megállapított jogkövetkezménye k
alkalmazásának van helye .
(5 ) Vállalkozás Magyarország területén fluortartalmú üvegházhatású gázokkal
kereskedelmi [export és import tevékenységet] export- és importtevékenységet
az Európai Unión kívüli harmadik országgal és az Európai Unió tagállamával kizárólag
megfelelő képesítés birtokában, fluorozott szénhidrogénekkel el őtöltött berendezése k
tekintetében pedig az [fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló
közvetlenül alkalmazandó] uniós jogi aktusban meghatározottak szerint folytathat
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а klímavédelemért felelős hatóság által vezetett adatbázisban történt regisztrációt é s
adatszolgáltatást követően а i0/G. §-ban és az е törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben meghatározott adattartalommal és módon .

10/E. § (i) А fluortartalmú üvegházhatású gázokkal töltött termékek és berendezések
Magyarország területén való gyártása és Magyarország területére történ ő behozatala
során а gyártóknak és az importőröknek az [fluortartalmú üvegházhatású
gázokról szóló közvetlenül alkalmazandó] uniós jogi aktusban előírtak szerint
kell eljárniuk azzal, hogy а klímavédelemért felelős hatóság által üzemeltetett
adatbázisban regisztrációs, adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségüknek
kötelesek eleget tenni а iо/G. §-ban és az е törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben meghatározott adattartalommal és módon .
(2) А Magyarország területén folytatott gyártói és importőri tevékenységet végző
vállalkozásokkal szemben, amennyiben nem vagy nem megfelel ően tesznek eleget az
[fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló közvetlenül alkalmazandó ]
uniós jogi aktusban és а 1о/G. §-ban, valamint az е törvény végrehajtására kiado tt
kormányrendeletben meghatározo ttaknak, а 1о/H. §-ban és a 10/1 . §-ban, valamint az
е törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben megállapított
jogkövetkezmények alkalmazásának van helye .

10/E. § (1) А fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések általáno s
szivárgás_e11enőrzési követelményeit, annak gyakoriságát, а szivárgásészlel ő
rendszerekre vonatkozó feltételeket az [fluortartalmú üvegházhatású gázokról
szóló közvetlenül alkalmazandó] uniós jogi aktusban és az általános szivárgás=
ellenőrzési követelmények megállapításáról szóló európai uniós rendeletben
meghatározott szerint kell teljesíteni .
(2) Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések
szivárgásvizsgálatát kizárólag az [fluortartalmú üvegházhatású gázokról szól ó
közvetlenül alkalmazandó] uniós jogi aktusban meghatározott képesítéssel
rendelkező vállalkozás folytathat.
(3) Szivárgásvizsgálat esetén az [fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló
közvetlenül alkalmazandó] uniós jogi aktusban és az е törvény végrehajtására
kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint és módon kell eljárni . А
szivárgásvizsgálatról aklímavédelemért felelős hatóság részére а 1о/G. §-ban és az е
törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalommal
és módon kell jelentést tenni .
(4)Magyarország területén fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó terméke k
és berendezések visszanyerése, újrahasznosítása és regenerálása során kizárólag a z
[fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló közvetlenül alkalmazandó ]
uniós jogi aktusban meghatározott képesítéssel és képzettséggel rendelkező
vállalkozások járhatnak e1 . A visszanyerés, újrahasznosítás és regenerálás során az eze n
tevékenységet végző vállalkozásoknak és üzemeltetőknek, tulajdonosoknak az е
törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározo ttak szerint kell
eljárni . А visszanyerésről, újrahasznosításról és regenerálásról а klímavédelemért
felelős hatóság részére а 1o/G. §-ban és az е törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben meghatározo tt adattartalommal és módon kell jelentést é s
adatszolgáltatást tenni .
(5)Amennyiben а visszanyerést, újrahasznosítást és regenerálást végz ő vállalkozások,
továbbá а termékek, berendezések és létesítmények tulajdonosai, üzemeltetői nem
vagy nem megfelelően tesznek eleget az [fluortartalmú üvegházhatású gázokról
szóló közvetlenül alkalmazandó] uniós jogi aktusban és а 1o/G. §-ban, valamint
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az е törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottaknak, úgy
velük szemben а 10/11 . §-ban és lо/I. §-ban, valamint az е törvény végrehajtására
kiadott kormányrendeletben megállapíto tt jogkövetkezmények alkalmazásának va n
helye.

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolato s
egyes hatósági tevékenységek

io/G. § (1) А fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről
szóló kormányrendeletben kijelölt klímavédelemért felelős hatóság [nyilvántartást
vezet] а kormányrendeletben meghatározott tevékenységet végz ő vállalkozásokról =
vállalkozásonként F-Gáz ügyfёlazonosító alkalmazásával – а (2) bekezdésbe n
meghatározott adatokkal nyilvántartást vezet [– F-Gáz ügyгёlаzonosító
alkalmazásával –] а végzett tevékenység megszűnésének, megszüntetésének
időpontjáig az е törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott
adatbázis[baп] részeként az alábbi célok érdekében :
а) а fluortartalmú üvegházhatású gázokkal végz ett tevékenységekre vonatkozó jogok
és kötelezettségek teljesülésének ellen őrzése,
b) regisztrációs, nyilvántartási, képesítési, valamint adatszolgáltatási és tájékoztatás i
kötelezettségek teljesítése ,
c) а fluortartalmú üvegházhatású gázokkal végzett tevékenységgel kapcsolatos fizetés i
kötelezettségek megállapítása, ellenőrzése. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott célra
az F-Gáz ügyfélаzonosító alatt az adatbázisban nyilvántartható :
[a )] .') természetes személy esetében :
аа) név,
ab) születési hely, idő , állampolgárság ,
ас) anyja neve,
ad) személyi azonosító ,
ae) lakcím és értesítési cím[ ;],
аf)telefonszám, e-maii cím ;

b) gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, valamint egyéni cég esetében а cég vagy
egyéni vállalkozó

ba) neve,
bb) székhelye ,
bc) [cégjegyzék száma] cégiegyzékszáma,
bd) adószáma,
N) statisztikai számjele, ennek. hiányában az egyéni vá11a1kozői nyilvántartási szám,
f foglalkoztatottak száma ,
ba) а cég nevében nyilatkozattételre jogosult személy megnevezése ,
NI) telefonszáma, e-maii címe ;

c) az а) és b) pontokhoz kapcsolódóan а klímavédelemért felelős hatóság döntéseinek
rendelkezései, valamint а [külön] jogszabály[ok]ban meghatározott képesítési,
adatszolgáltatási adatok :
са) hatósági döntés iktatószáma,
cb) jogerősen kiszabott bírság összege, megfizetésének ténye, behajtás állapota ,
сс) а bírság kiszabása mellőzésének ténye, figyelmeztetés ténye,
[сс)] cd) а regisztrációs és felügyeleti díj összege és megfizetésének ténye, behajtás
állapota ,
[cd)] се) a természetes személy[ek és gazdálkodó szervezet] képesítését,
képzettség[e]ét igazoló kártya száma, kiállítás dátuma, gazdálkodó szervezete k

5



esetében megfelelő képesítéssel rendelkező munkatársaknak	 az a) pontban rögzített
adatai és képesítést, képzettséget igazoló kártya száma [is] ,
[се)] cf) természetes személy esetében legmagasabb iskolai végzettség, OKJ_
bizonyítvány száma, OKJ_végzettség kódja ,
[cf)] cg) természetes személy esetében munkakör,
[cg)] ch) természetes személy esetében szakmai gyakorlati idő , gyakorlat megszerzés
helye,
[ch)] ci bármely, fluortartalmú üvegházhatású gáz érintettségével járó tevékenység
esetében а gáz mennyisége tömegben és [CO2] szén-dioxid-egyenértékben kifejezve ,
fajtája, ipari megnevezése, annak hiányában kémiai neve,
[сi)] W а fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó terméket, berendezést és
létesítményt érintő telepítés, karbantartás, szivárgásvizsgálat címe, iárшű esetén
forgalmi rendszám és üzemben tartó megnevezése, az intézkedéssel érintett
berendezés vagy létesítmény megnevezése, funkciója, típusszáma ,
[cj)] ck) minden egyéb olyan adat, amelynek jelentésére és nyilvántartására az F-Gáz
ügyfélazonosítöval rendelkező vállalkozás az [fluortartalmú üvegházhatású
gázokról szóló közvetlenül alkalmazandó] uniós jogi aktus rendelkezései
folytán köteles.

(3)А (2) bekezdés szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célr a
— személyazonosításra alkalmatlan módon —átadhatók.
(4)А klímavédelemért felelős hatóság az F-Gáz ügyfélazonosítóуаl rendelkező ügyfelek
számára biztosítja az elektronikus kapcsol attartást és ügyintézést, amelynek részletes
szabályait [az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály] miniszteri rendelet
állapítja meg.

10/H. § (i) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az [fluortartalmú
üvegházhatású gázokról szóló közvetlenül alkalmazandó] uniós jogi aktus
vagy hatósági határozat előírásait megsérti, vagy а tevékenységet nyilvántartásba vétel
nélkül vagy attól eltérően vёgzi, azt а klímavédelemért felelős hatóság klímavédelmi
bírság megfizetésére kötelezi .
(2) А klímavédelmi bírság kiszabására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 21
пар .
(3) А klímavédelmi bírság kiszabására а klímavédelemért fe1e16s hatóságnak az (1 )

bekezdésben meghatározott cselekményről való tudomásszerzésétől számított 1 éven

túl nincs lehetősége. A[z] cselekmény elkövetésétől számított 5 éven túl nem szabható
Ici klímavédelmi bírság, kivéve ha а cselekmény jogszerűtlen állapot fenntartásával
valósul meg. Ebben az esetben az elévülés mindaddig [nem kez1ádik meg ]
nyugszik, amíg a jogszerűtlen állapot fennáll . Ha jogerős másodfokú hatósági határozat
vagy jogerős bírói ítélet az eljárt klímavédelemért felelős hatóságot új eljárás
lefolytatására utasítja, az egyéves határidőt а másodfokú határozat vagy bírói ítélet
jogerőre emelkedésétől kell számítani, de öt éven túl ebben az esetben sincs hely e

klímavédelmi bírság kiszabásának.
(4) А klímavédelmi bírság összegét а klímavédelemért felel ős hatóság az eset összes
körülményeire – így különösen а jogsértés súlyára, időtartamára, а mulasztás
körülményeire, а kötelezettségszegés időtartamára és ismétlődésére, а jogsértő
magatartás konkrét veszélyességére vagy károsító hatására, а jogsértéssel szerzett

előnyre, továbbá а termékekben és berendezésekben használt fluortartalmú
üvegházhatású gázok mennyiségére és annak а klímavédelemmel összefüggésbe n

kitűzött célok megvalósítására való veszélyességére – tekintettel határozza meg .
(5) Ha а jogsértés а tevékenység vagy mulasztás súlyára, az elkövetés vagy
kötelezettségszegés következményeire tekintettel annyira csekély, hogy bírság
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alkalmazása szükségtelen, а klímavédelemért felelős hatóság mérlegelési jogkörbe n
eljárva dönthet а klímavédelmi bírság kiszabásának mellőzéséről, egyidejűleg
figyelmeztetve az elkövetőt az ismételt jogsértés jogkövetkezményeire .
(6) А klimavédelemért felelős hatóság – figyelemmel az eset összes körülményére –
méltányosságь61, ha а klímavédelmi bírság célja csökkent ett összeggel is elérhető , az е
törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott bírság mértékének
csökkentéséről is dönthet, egyidejűleg figyelmeztetve az elkövetőt az ismételt jogsértés
jogkövetkezményeire.
(7) Ismételt jogsértés esetén az е törvény végrehaj 'sírva kiadott kormányrendeletben
meghatározo ttak szerint kell а klímavédelmi bírság összegét megállapítani .

mo/I. § (1) А klímavédelmi bírság [a klímavédelemért felеlбs hatóság és] а
központi költségvetés bevétele[, аmelуъёl 50% illeti meg а hatóságot, 50%
pedigаközponti költségvetést illeti meg bevétele] .
(2) А klímavédelmi bírságot а határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon
belül kell megfizetni . А klímavédelmi bírság kiszabásáról szóló határozatban
rendelkezni kell arról а számlaszámról is, amelyre а klímavédelmi bírságot meg kell
fizetni.
(3) A jogerősen kiszabott klímavédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.
(4) Amennyiben а jogsértő а klímavédelmi bírság kiszabását követő 3о napon belül
nem tesz eleget а bírságot megállapító határozat rendelkezésének, ismételt bírság
kiszabásának van helye .
(5)А klímavédelmi bírság kiszabásával egyidejűleg а klímavédelemért felelős hatóság
kezdeményezheti [az illetékes] а hatáskörrel rendelkez ő engedélyező hatóságnál а
jogszabálysértő tevékenysége folytatásának felülvizsgálatát .
(б) А klímavédelmi bírság jogerős kiszabása nem mentesít а büntetőjogi, polgári jogi
és közigazgatási jogi felelősség alól . "

4. A bizottság a törvényjavaslat 5. § (2)–(3) bekezdésének а következő
módosítását javasolja :

5. § (2) Az Ehvt.14. § (б) bekezdése а következő c)-f) ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kapa miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg :)

„c) а klímavédelemért felelős hatósággal való elektronikus kapcsolattartás szabályait ;
d) az elektronikus ügyintézés, így különösen а díjakra, befizetésekre és elszámolásokra
vonatkozó részletes szabályokat ;
e) а fluortartalmú üvegházhatású gázokra 	 vonatkozó adatbázis részét képező, 10/G.§
szerinti nyilvántartás részére történő adatközlés formájának és módjának ,
tartalmának, kezelésének, üzemeltetésének és fenntartásának, felügyeletének ,
valamint az adatközlés és adatszolgáltatás rendjének részletes szabályait ;
f) а fluortartalmú üvegházhatású gázokra 	 vonatkozó adatbázis F-Gáz
ügyfélazonosítóval rendelkez ő ügyfelek általi igénybevételének és használatának, az
abban való regisztráció és nyilvántartásba vétel részletes szabályait .”

(3) Az Éhvt. 14. §-a а következő (8) bekezdéssel egészül ki :

,,(8) Felhatalmazást kapa miniszter, hogy [az oktatásért felelбs miniszter
egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg] az üvegházhatású gázokkal
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kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésére, képesítésére é s

vizsgáztatására vonatkozó tananyagra, szakmai és vizsgakövetelményekre, а szerzett

tudás elismerésére, а vizsgáztatás és képesítés rendjére, rendszerére, а vállalkozások

képesítési rendszerére, valamint а képesítések nyilvántartására vonatkozó részlete s

szabályokat az oktatásért felelős miniszterrel egyetértésben állapítsameg."

5. A bizottság а törvényjavaslatot új 6. §-sa1 kiegészíteni javasolja :

6. § Az Éhvt.а következő 16. §-sal egészül ki :

„16. § (г)А fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységet végez ő
vállalkozások	 а 	 10/C.	 §	 (2)	 bekezdésében	 meghatározott	 regisztráció s

kötelezettségüknek 2015 . március 31-ig kötelesek eleget tenni .
(2) 2015. január 3i . napiáig az ózonrétezet lebontó anyagokkal és egyes fluortartalm ú

üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenyséz еkгбl szóló kormányrendelet szerint i
nyilvántartási, regisztrációs és jelentéseik kezelésével kapcsolatos feladatok elvégzésére

kijelölt szervezeteknekа rendelkezésükre álló adatokat, adatbázist, valamintа
földművelésügyi	 miniszternek	 az	 Országos	 Környezetvédelmi	 Információs

Rendszerben а fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatban rendelkezésre álló

valamennyi adatot át kell adnia miniszter részére .
(3) Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006 . május 17-i

842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban : 842/2006/EK

rendelet) szerintа vállalkozások számára előírt jelentéstételi kötelezettségetа 2014.

évre vonatkozóanа 842/2006/EK rendeletben előírtak szerint kell teljesíteniа
Bizottság ésа klímavédelemért felelős hatóság részére.

(4) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve

végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi IХ . törvény és az üvegházhatású gázok

közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat

végrehajtásában	 történő 	 részvételről	 szóló	 2012.	 évi	 CCXVII .	 törvény

jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2014 . évi. . . . törvény hatályba lépése előtt а
10. § (2) bekezdése szerint értékesítés céljából mezkötött szerz ődések módosításaа
miniszter kizárólagos hatáskörébe tartozik.”

6 . A bizottság а törvényjavaslat 6 . §-ának а következő módosítását javasolja :

6. § Az Éhvt .17. § (2) bekezdése а következő c) ponttal egészül ki :

(E törvény – а végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt –)

„c) а fluortartalmú üvegházhatású gázokról és а 842/2006/ЕК rendelet hatályon kívül

helyezéséről szóló, 2014 . április 16-i 517/2014 [E]euгбраi [P]paг lаmenti és [T]tanácsi

rendelet”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg .)

7. Аbizottság а törvényjavaslat 10. §-ának а következő módosítását javasolja:

10. § Az Ügkr. 4. §-a а következő (3a) bekezdéssel egészül ki :
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„(3a) А hatósága kibocsátási engedélyben végrehajtott módosításról, illetve az
engedély visszavonásáról tájékoztatja az államháztartásé rt felelős minisztert (a
továbbiakban : miniszter) . А miniszter tájékoztatja а hatóságot minden olyan, az
üzemeltetők és а légi jármű üzembentartók működésével kapcsolatos adatról, amely
adatot közvetlenül а miniszterhez nyújtottak be, és az adat megismerése а hatóság е
törvény és а végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti feladat- és hatáskörébe
tartozik.”

8. А bizottság а törvényjavaslat 14. § (1) bekezdésének а következő módosítását
avasolja :

14. § (i) Az Ügkr. tg. § (1)-(2) bekezdése helyébe а következő rendelkezések lépnek:

„(1) А kibocsátási egységek kiosztását а harmadik kereskedési időszakban а
2о11/278/EU bizottsági határozat VI . mellékletében meghatározott referenciaértékek
és kisegítő szabályok alapján kell elvégezni .

(2) А térítésmentesen kiosztható mennyiség az (1) bekezdésben foglaltak alapjá n
kiszámított egységmennyiség 100%-a azon létesítmények számára, amelyek а [СО2
kibocsátás-áthelyezés] szén-dioxid-kibocsátásáthelуеzés kockázatának jelentős
mértékben kitett ágazatok és alаgazatok listáját meghatározó, 	 az Európai Unió kötelező
[uniós] jogi [jogszabályban] aktusában felsorolt ágazatakta ta rtoznak. ”

А bizottság а törvényjavaslat 14. § (3) bekezdésének а következő módosítását
avasolja :

14. § (3) Az Ügkr. 15. §-a а következő (б)-(8) bekezdéssel egészül ki :

„(б) А térítésmentes kibocsátási-egység kiosztása több lépésben is végrehajtható.
(f) А tárgyévi ingyenesen kiosztásra kerülő ÜHG=egységmennyiségeket а miniszter az
általa vezetett minisztérium honlapján közleményben teszi közzé és gondoskodik
annak Hivatalos ÉrtesítóЪen való közzétételéről.
(8) А [CO2 kibocsátás-áthelyezés] szén-dioxid-kiЬocsátásáthelуеzés kockázatának
elentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok listájának módosulása esetén а
miniszter а Kormány által az е törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben
foglaltaknak megfe1e16en módosítja а Nemzeti Végrehajtási Intézkedés [eke]t.”

10. Аbizottság а törvényjavaslat 15 . § (2) bekezdésének а következő módosítását
avasolja :

15. § (2) Az Ügkr. 16. § (4)-(5) bekezdése helyébe а következő rendelkezések lépnek, és
а § а következő (б) bekezdéssel egészül ki :
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„(4) Ha egy létesítmény beszünteti működését, аműködés beszüntetésének évét követő
évtói nem részesülhet térítésmentes kibocsátási egységben. А jelentős
kapacitáscsökkentésen,

	

а

	

részleges

	

[m " ödés-beszüntetésen]
működésbeszüntetésen és а részleges [m " ödés-beszüntetést]
m” ödésbeszüntetést követő újraindításon átesett létesítmény számára történő
kibocsátási egységkiosztást az е törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet
szerint ki kell igazítani .
(5)А (2)-(4) bekezdés szerinti módosításokat követően а miniszter elkészíti а nemzeti
kiosztási táЪára vonatkozó javaslatát, és megküldi az Európai Bizottságnak . Az
Európai Bizottság jóváhagyása esetén, а nemzeti kiosztási táЬa bevitelét vagy
módosítását а központi tisztviselő végzi e1 az európai uniós ügyleti jegyzólcönyvben .
(6) А jelentős kapacitáscsökkentésen, részleges [m" ödés-beszüntetésen]
működésbeszüntetésen és а részleges [m" ödés-beszüntetést]
működésbeszüntetést követő újraindításon átesett létesítményeknek а (4) bekezdés
szerinti kibocsátási egységkiigazítás elvégzéséhez а miniszter részére benyújtandó
adatszolgáltatаst akkreditált hitelesítő szervezet által hitelesít[tet]ve kell benyújtani а
Kormány által az е törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltaknak megfelelő
határidőben és módon. "

11. A bizottság а törvényjavaslat 20. §-ának а következő módosítását javasolja:

20 . § Az Ügkr. 22. § (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés léр :

„(2) А bejelentés tartalmazza а bejelentés alapjául szolgáló esemény bekövetkezésének
időpontját és az annak igazolására alkalmas dokumentumokat . А hatóság а
bejelentéstől számított 20 munkanapon belül írásban tájékoztatja а minisztert a
bejelentés megtételéről . Аminiszter а bejеlentésról értesíti az Európai Bizottságot és а
központi tisztviselőt. ”

12. А bizottság а törvényjavaslat 21. §-ának а következő módosítását javasolja :

21. § (1) Az Ügkr . 24. § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(1) Az üzemeltető köteles а nyomon követett és hitelesített tárgyévi kibocsátásának
megfelelő mennyiségű kibocsátási egységet а tárgyévet követő év április 3o-ig
visszaadnia [m]Magyar [á]Á11ат részére . Аvisszaadási kötelezettség teljesítéséhez az
üzemeltető а más tagállam [illetékes] hatáskörrel rendelkező hatósága által kiadott
kibocsátási egységet is felhasználhatja. А visszaadott kibocsátási egységeket а
jegyzékkezelő а forgalmi jegyzékből törli .”

(2) Az Ügkr . 24. § (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(3) Ha
а) az üzemeltető és а légi jármű üzembentartó nem adott le hitelesített jelentést, vagy
b) a leadott hitelesítési jelentésben а hitelesítő szervezet azt állapítja meg, hogy

ba) а kibocsátás nem а jogszabályoknak, valamint а kibocsátass engedélynek
megfelelően történt, vagy
bb) а nyomon követés nem felelt meg az előírásoknak,
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akkora részükre а nemzeti kiosztási táЬában és а nemzeti légiközlekedési kiosztási
táЬában szereplő adatok és а forgalmi jegyzékben szereplő adatok alapján – az
üzemeltető vagy а légi jármű üzembentartó költségére bevont hitelesítő útján – а
hatóság állapítja meg а tárgyévi kibocsátást, amelynek megfelelő mennyiségű
kibocsátási egységet, légi jármű üzembentartó esetében ÜHG-egységet а hatóság
felszólítására vissza kell adniuk az állam részére ."

(3) Az Uglu. 24. § (4) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép:

„(4) А légiközlekedési kibocsátási egységeket kizárólag а légiközlekedési kibocsátás i
egységek visszaadásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére lehet felhasználni . А
légi jármű üzembentartó а visszaadási kötelezettség teljesítéséhez felhasználhat
kibocsátási egységet, továbbá а más tagállam [illetékes] hatáskörrel rendelkező
hatósága által kiadott UHG-egységet is . ”

13. А bizottság а törvényjavaslat 22. §-ának а következő módosítását javasolja:

22. § Az Ügkr . 10. alcíme helyébe а következő alcím lép :

»10. А kibocsátás-csökkentési egység és az igazolt kibocsátás-csökkentési egység
felhasználása а harmadik kereskedési időszakban

29. § (1) А 2013-2020 közötti kereskedési időszakban az üzemeltető és а légi jármű
üzembentartó az ENSZ Égьаftаtváltozási Keretegyezménye és annak Kiotó i
Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvényben (a
továbbiakban: Éhvt .) meghatározott kibocsátás-csökkentési egységet (a továbbiakban :
ERU) és az igazolt kibocsátás-csökkentési egységet (a továbbiakban: CER[,])	 (ERU és
CERа továbbiakban együtt: nemzetközi jóváírási jogosultságok) felhasználhatja а (2)-
(5) bekezdésben meghatározottak szerint .
(2) Az üzemeltetők és légi jármű üzembentartók 2015. március 31-ig kérhetik а [2008-
2o12-ig terjedő] 2008 és 2012 közötti időszak során а közösségi rendszerben
felhasználható projekttípusok tekintetében а 2012-ig elért kibocsátáscsökkentén
alapján kiadott nemzetközi jóváírási jogosultságok üHG-egységre történ ő átváltását az
alábbiak [figyelembe vételével] figyelembevételével, mindiga magasabb érté k
szerint :

a) а 2008 és 2012 közötti időszakra vonatkozóan а részükre felhasználásra
engedélyezett, de fel nem használt nemzetközi jóváírási jogosultságok erejéig, vag y
b) а 2008 és 2012 közötti időszakban а számukra kiosztott kibocsátási egység erejéig,
amelynek aránya nem lehet magasabb 11%-nál .

(3) Az üzemeltetők és légi jármű üzembentartók 2020 . december 31-ig kérhetik а
2o08461 2012-ig terjedő időszak során а közösségi rendszerben felhasználható
projekttípusok tekintetében а 2013 előtt bejegyzett projektek [tekintetében]
esetében 2013461 elérendő kibocsátáscsökkentén alapján kiadott nemzetközi jóváírás i
jogosultságok ÜHG-egységre történő átváltását :

a) а 2008 és 2012 közötti időszakra vonatkozóan а részükre felhasználásra
engedélyezett, de fel nem használt nemzetközi jóváírási jogosultságok erejéig, vagy

b)а 2008 és 2012 közötti időszakban а számukra kiosztott kibocsátási egység erejéig,
amelynek aránya nem lehet magasabb 11%-nál .
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(4) Az üzemeltetők és légi jármű üzembentartók kérhetik а 2008[461] és 2012[-ig]

közötti [terjedő] időszak során а közösségi rendszerben felhasználhat ó

projekttípusok esetébenftekintetében — mindaddig, de legkésőbb 2o2o-ig,]

ameddig az érintett országok erre vonatkozó megállapodást nem ratifikálnak а
Közösséggel,	 de 1egkésóЪb 202o-ig — а legkevésbé fejlett országokban 2013 után

megkezdendő projektek [tekintetében] esetében 2013461 elért kibocsátáscsökkentén

alapján kiadott CЕR-ek UHG-egységre történő átváltását 2020 . december 31-ig :

a) а 2008 és 2012 közötti időszakra vonatkozóan а részükre felhasználásra

engedélyezett, de fel nem használt nemzetközi jóváírási jogosultságok erejéig, vagy

b)а 2008 és 2012 közötti időszakban а számukra kiosztott kibocsátási egység erejéig ,

amelynek aránya nem lehet magasabb 11%-nál .
(5) Az Európai Bizottság által ellenőrzött és jóváhagyott nemzetközi jóváírás i

jogosultságok (1)-(4) bekezdés szerinti felhasználására vonatkozó jogosultsági táblájá t

а nemzeti tisztviselő kezeli . "

~4. A bizottsága törvényjavaslat 23 . §-ának а következő módosítását javasolja :

23 . § Az Ügkr. 32. § és 33 . §-a helyébe а következő rendelkezések lépnek:

,,32. § (1) Ha az üzemeltető а kibocsátási engedély megszerzésére, а kibocsátások

nyomon követésére, jelentésére és а jelentés hitelesítésére, а kibocsátási egység

visszaadására, valamint а hatóság vagy miniszter [érium] felé történő változások

bejelentésére irányuló kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, а
hatóság vagy — а miniszter [éгium] felé fennálló [változás-bejelentési]

változásbфlеntési kötelezettség elmulasztása esetén — а miniszter az üzemeltetőt az е
törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott mértékű bírság

megfizetésére kötelezi .
(2)А bírságot а határozat jogerőre emelkedését követő 3о napon belül kell megfizetni .

Amennyiben а határidő eredménytelenül telik e1, úgy а hatóság а bírság behajtása

érdekében soron kívül megkeresi az állami adóhatóságot .

(3) А bírság mértékének meghatározásakor figyelemmel kell lenni а
kötelezettségszegés súlyára, az általa elérhető gazdasági előny nagyságára, valamint az

üzemeltetőnek [egyébként] térítésmentesen járó kibocsátási egységek számára.

(4) Ismételt kötelezettségszegés esetén, annak súlyára figyelemmel а hatóság а
tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy а kibocsátási engedélyt visszavonja .

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság alkalmazása céljából, amennyibe n

a) az üzemeltető nem nyújtott be hitelesített éves kibocsátási jelentést az е törvényben

előírt határidőre,
b) а hitelesített éves kibocsátási jelentés nincs összhangban е törvény

rendelkezéseivel, vagy
c) az üzemeltető kibocsátási jelentését пет hitelesítették а бО0/2012/EU bizottsági

rendeletnek megfelelően

а hatósága б01/2o12/ЕU bizottsági rendelet 70 . cikke alapján konzervatív becslést

készít а létesítmény kibocsátásáról, amely becslésnek megfe1e16 kibocsátási egységet

köteles az üzemeltető а 24. § (1) bekezdésének megfelelően visszaadni .

33• § (1) Ha а légi jármű üzembentartó а nyomon követési terv jóváhagyásának

megszerzésére, а kibocsátások nyomon követésére, jelentésére és а jelentés

hitelesítésére, а légiközlekedési kibocsátási egység visszaadására, valamint а hatóság
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vagy аminiszter [éгium] felé а 22. § (1) bekezdésében foglalt változások bejelentésére

irányuló kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, а hatóság vagy – а
miniszter	 [érium] felé fennálló [változás-bejelentési] változásbejelentési

kötelezettség elmulasztása esetén – а minisztere törvény végrehajtására kiadot t

kormányrendeletben meghatározott mértékű bírság megfizetésére kötelezi.

(2) Аbírságot а határozat jogerőre emelkedését követő 3o napon belül kell megfizetni .

Amennyiben а határidő eredménytelenül telik e1, úgy а hatóság а bírság behajtása

érdekében soron kívül megkeresi az állami adóhatóságot. Ismételt kötelezettségszegé s

esetén а hatósága (4) bekezdésben foglalt intézkedés megtételét kezdeményezi .

(3) А bírság mértékének meghatározásakor figyelemmel kell lenni а
kötelezettségszegés súlyára, az általa elérhető gazdasági előny nagyságára, valamint а
légi jármű üzembentartónak [egyébként] térítésmentesen kiosztott kibocsátási

egységek számára.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság alkalmazása céljából, amennyiben а légi

jármű üzembentartónak [egyébként] térítésmentesen járó kibocsátási egységek

száma azért nem állapítható meg, mert
a) а légi jármű üzembentartó nem nyújtott be hitelesített éves kibocsátási jelentést é s

tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentést az е törvényben előírt határidőre,

b) а hitelesített éves kibocsátási jelentés nincs összhangban е törvény

rendelkezéseivel, vagy
c)а légi jármű üzembentartó kibocsátási jelentését nem hitelesítették а6004012/ЕU

bizottsági rendeletnek megfelelően,

а hatósága 6о 1/2о12/EU bizottsági rendelet 70. cikke alapján konzervatív becslés t

készít а légi jármű üzembentartó kibocsátásáról, amely alapjául szolgál a[z

egyébként] térítésmentesen járó kibocsátási egységek számána k

megállарításá[hoz]nak. Az е körben megbecsült kубtarnenпyiség ugyanakkor nem

adhat alapot későbbi térítésmentes kiosztáshoz .

(5) Amennyiben а légi jármű üzembentartó nem tesz eleget az е törvényben vagy az е
törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt követelményeknek, és az е
törvényben meghatározott egyéb jogkövetkezmény alkalmazása sem vezet

eredményre, а miniszter kérelemmel fordul az Európai Bizottsághoz, hogy az érintet t

légi jármű üzembentartóra vonatkozóan m űködési tilalmat állapítson meg. Ha az

Európai Bizottság határozatot hoz az érintett légi járm ű üzembentartóra vonatkozó

működési tilalom bevezetéséről, а miniszter gondoskodik ennek végrehajtásáról ,

melynek során tájékoztatja az Európai Bizottságot а határozat végrehajtása céljából

hozott bármely intézkedésről.
(б ) А 32. § és е §alapján jogerősen kiszabott bírság adók módjára behajtandó

köztartozás ."

15. Аbizottság а törvényjavaslat 24. § (2) bekezdésének а következő módosítását

javasolja:

24. § (2) Az igkr. 35 . § (б) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép, és а § а
következő (7) bekezdéssel egészül ki :

,,(б) Ha az üzemeltető vagy а légi jármű üzembentartó а felügyeleti díjat határidóЬел
nem fizeti meg, а hatósága határidő lejártát követő 8 napon belül fizetési kötelezettség

teljesítésének elmulasztását megállapító és а felügyeleti díj megfizetésére kötelező
határozatot [bocsát ki] Ь . Afelёuеleti díjat esedékességétől a jegybanki alapkamat
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kétszeresének megfelelő mérték" késedelmi pótlék terheli. А jogerős határozatban

megállapított teljesítési határid ő eredménytelen elteltét követően а hatóság а
felügyeleti díj behajtása érdekében soron kívül megkeresi az állami adóhatóságot . А
felügyeleti díj és а késedelmi pótlék megfizetéséig а hatóság zárolja az üzemeltető vagy

а légi jármű üzembentartó forgalmi jegyzékbeli számláját, és arról tájékoztatást nyújt

а miniszter részére . А számla zárolásának felol	 аsát а jegyzékkezelő а követelés

beérkezését követő 15 napon belül végzi e1.

('7) А (6) bekezdés alapján jogerősen kiszabott és meg nem fizetett felügyeleti díj és az

emiatt ogerősen kiszabott és meg nem fizetett késedelmi pótlék adók módjára

behajtandó köztartozásnak minősül ."

16. A bizottság a törvényjavaslat 25. §-ának а következő módosítását javasolja:

25. § Az Ugkr. 15. alcíme helyébe а következő alcím lép:

„x5. Nemzetközi jelentéstétel
az ÜHGegység kereskedelmi rendszer m űködéséről

36. § (x) А hatóság a miniszter útján évente jelentést nyújt be az Európai Bizottság

számára az IHG-egység kereskedelmi rendszer m” ödéséró'1 .
(2) А elentés tartalmazza az ÜHG-egységek kiosztásával, а forgalmi jegyzék

működésével, а nyomon követéssel és jelentéstétellel, а hitélesítéssel és akkreditálással

kapcsolatos intézkedéseket, а rendszer működésének európai uniós [és belső] jogi

aktusoknak ésа jogszabályoknak való megfelelőségére vonatkozó kérdéseket, valamint

az ÜHG-egységek adózási kérdéseinek összefoglalóját . A jelentést az Európai Bizottság

által megküldött kérdőív vagy vázlat alapján kell elkészíteni .

(3) А jelentést а hatóság az Európai Bizottság által meghatározott határidő előtt
1egkésóЪb 3o nappal megküldi а miniszternek.
(4) А elentést а miniszter az Európai Bizottság által meghatározott határidő ig

továbbítja az Európai Bizottságnak ."

17. Аbizottság а törvényjavaslatot új 26. §-sa1 kiegészíteni javasolja:

26. § Az Ügkr . 37. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) Az Európai Unió 203 о-аs klíma- és energiapolitikai keretrendszerének

végrehajtásáért, alap- és kompenzációs elemeinek szakmai kidolgozásáért é s

megvalósításáért az energiapolitikáért felelős miniszter felel .”

18. Аbizottság а törvényjavaslat 26. §- ának а következő módosítását javasolja :

26. § Az Ügkr. а következő 41/A. §-sal egészül ki :

„41/A. § (x) А 2013. január I -jétől kezdődő kereskedési időszakban а légi jármű
üzembentartók а 2013 . és 20 14. év vonatkozásában együtt, а részükre ingyenesen

kiosztásra került légiközlekedési kibocsátási egységek tekintetében а 10. § (1)-(2)
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bekezdés[ek]ében foglalt jelentéstételi kötelez ettségüket 2015 . március 31-ig, а 24. §
(2) bekezdésében foglalt visszaadási kötelezettségüket 2015 . április 3o-ig teljesítik .

(2) Az EGT-megállapodásban részes államok területén kívül található repülőtérre

irányuló vagy onnan kiinduló repülések 2013 . január i . és 2016. december 31. közötti

kibocsátásai tekintetében а légi jármű üzembentartók mentesülnek а 10. § (1)-(2 )

bekezdésében, továbbá а 24. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségeik teljesítése alól .

(3)А 2013. január 1. és 2016. december 31. közötti időszak vonatkozásában ingyenesen

kiosztásra kerülő légiközlekedési kibocsátási egységek mennyiségének

meghatározásánál а (2) bekezdés szerinti eltérést figyelembe kell venni .

(4)А 2013 . január 1. és 2016. december 31. közötti időszak vonatkozasáЬan ingyenesen
kiosztásra kerülő légiközlekedési egységek mennyiségét а miniszter а hatósággal

együttműködésben ismételten meghatározza és а végleges egységmennyiségeket az
általa vezetett minisztérium honlapján közleményben teszi közzé és gondoskodik
annak Hivatalos Értesítőben való közzétételérő l а 421/2014/EU európai parlamenti é s

tanácsi rendeletben meghatározott időpontig.

(5) А 20. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet nélkül, а 2013. és 2014. évben

térítésmentesen kiosztandó légiközlekedési kibocsátási egységek mennyiségéne k

megállapításáról, továbbá а fenti évekre kiosztott légiközlekedési kibocsátási

egységeknek az üzemЬentartö forgalmi jegyzékben vezetett számláján történő
jóváírásáról а miniszter együttesen, az Európai Bizottság vonatkozó határozatát

követően legkésóЪb 2015. április 3o-ig gondoskodik az arra jogosult légi jármű
üzembentartók esetében .

(6) [A 421/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6)

bekezdésével összhangban,] Amennyiben egy légi jármű üzembentartó összes

éves kibocsátása kevesebb, mint 25 00o tonna [СО2] szén-dioxidi és е kibocsátás

meghatározása а 606/2010/EU bizottsági rendelet által jóváhagyott, az Euгосопtrol

által kifejlesztett eszközzel tö rtént, úgy а légi jármű üzembentartó kibocsátását

hitelesítettnek kell tekinteni."

19. Аbizottsága törvényjavaslat 30. §-ának а következő módosítását javasolja:

„30. § (1) Ez а törvény – а (2) bekezdésben foglalt kivétellel – а kihirdetését követő 8.

napon lép hatályba .
(2) А 4. § és а 23 . § 2015. január 15-[j]én lép hatályba .”

20. A bizottság a törvényjavaslat 3 1. § (1) bekezdésének а következő módosítását

javasolja :

„31. § (1) Ez а törvény а 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázo k

kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének а légi közlekedésre

történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló, 2008. november 19-i

2008/1o1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja .”
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Indokolás

1 . Jogtechnikai pontosítás : а rugalmas hivatkozás pontosítkа érdekében szükséges .

2., 7. és 10 .: Nyelvhelyességi pontosítás érdekében szükséges .

3. Bevezetésre került az uniós jogi aktus rövidítés . А 1o/G. §-Ьап az adatbázis
tekintetében pontosításra került, hogy mely adatok vonatkoznak а természetes
személyre és mely adatok а gazdasági szervezetre . А bírságból keletkező bevétel
megosztása indokolatlanná vált, ugyanis а korábbi koncepcióval ellentétben а hatóság
központi költségvetési szerv lesz . А módosítás emellett jogtechnikai és nyelvhelyesség i
pontosítás érdekében szükséges .

4., 6., 8. és 16. : Jogtechnikai pontosítás érdekében szükséges .

5. Az Éhvt .-ben való átmeneti rendelkezések bevezetésének indoka, hogy azo k
hiányában jogbizonytalanság alakulna ki а jelenleg is fluortartalmú üvegházhatású
gázokkal kapcsolatos tevékenységet végzők körében az eljáró állami szerv felé való
kötelezettségeinek teljesítése tekintetében .
А kormányzati struktúraváltás és szerkezetátalakítás folytán szükséges rögzíten i
továbbá а feladat- és hatáskörváltozást megel őzően végbement jogügyletek jogi sorsát .

9., 12 ., 13. és 14 . : А módosítás nyelvhelyességi és kodifikációs pontosítást tartalmaz .

11 . А bejelentésre való utalással történő kiegészítés а normavilágosság érdekében
szükséges .

15 . Аmódosítás jogtechnikai pontosítás, ugyanakkora kiegészítés а normavilágosság
érdekében szükséges.

17. А 2о15-ös párizsi nemzetközi klímatárgyalásokon képviselt magyar álláspon t
következetes megvalósítása érdekében szükséges az еgyértеlmíf felelősségi kör
kijelölése . А jelenlegi kormányzati struktúra szerint az energiapolitikáért felel ős
miniszter feladatkörébe tartozik az Európai Unió 203o-as klíma- és energiapolitikai
keretrendszerének végrehajtása, alap-és kompenzációs elemeinek szakmai kidolgozása
és megvalósítása .

18. Az Ügkr . 41/A. § (6) bekezdésének első tagmondata olyan jogszabályi helyre mutat,
amely nem rendelkezik normatív tartalommal, ezért annak elhagyása szükséges . А
módosítás kodifikációs pontosításokat is tartalmaz .

19. А törvényjavaslat tárgyalási rendjéből kifolyólag а 30. § (1) bekezdésben
meghatározott főhatály szerinti hatálybalépés várhatóan később következik be, mint а
(2) bekezdésben meghatározott részek hatálybalépése, ezért indokolt а (2)
bekezdésben foglalt időpont kitolása január 1jérő115-re .
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20. Аmódosítás kodifikációs pontosítást tartalmaz .

Budapest, 2014. december 2 .

Tisztelettel :

$аllаi R. Benedek
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