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Kijelölt bizottság

А Fenntarthatö fejládés biz+ottsága ^elentése

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007 . évi LX. törvény és az üvegházhatású

gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszftés-megosztási
határozat végrehajtásában történő részуёtсlrбl szóló 2012 . évi CCXVII . törvény

jogharmonizációs célú módosftásáról szóló törvényjavaslat (T/2о83. szám)

részletes vitájáról

Kövér László úr,

az Országgyűlés eInöke részére

7`isztelt Elnök úr !

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága — az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban : HHSZ.) 32. § (1) bekezdése alapján, kijelölt

bizottságként — а 2014. december 2-аi ülésén lefolytatta az ENSZ Éghajl аtváltozási Keretegyezménye és

annak kiotói Jegyz őkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi I.X. 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 T/2о83. számú törvényjavaslat részletes vitáját .

А bizottsága törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel а HHSZ. 44. § (1)

bekezdésében foglalt követelményekne k

А bizottsága részletes vita során — а HHSZ. 45. § (1) bekezdése alapján — megtárgyalta а jelentés

mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben аzt is, hogy azok megfelelnek-e а
HHSZ. 42. §-ában foglalt követelményeknek

А bizottság nem támogatta а benyújtott képviselői módosító javaslatokat, de saját módosítási szandéko t

fogalmazott meg, így — а HHSZ. 45. § (5) bekezdése alapján — részletes vitát lezáró bizottsági módosít ó

javaslatot nyújtott be.

Sallai R. Benedek
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Melléklet

ÁLLÁSFOGLALÁS

Az ENSZ Éghajlatváltozása Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyz őkönyve

végrehajtása keretrendszeréről szóló 2007 . évi I Х. törvény és az üvegházhatású gázok

közösségi kereskedelmi rendszerében és az erбfeszftés-megosztási határozat

végrehajtásában történő részvételrбl szóló 2012. évi CCXVII. törvényjogharmonizációs

célú módosításáról szóló, T/2о83. számú törvényjavaslathoz benyújtott,

аbizottság által megtárgyalt képviseld módosító javaslatokról

Аdokumentumban használt rövidítés :

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az er őfeszítés -
megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012 . éи~ CCXVII .
törvény

1. Heringes Anata képselő а törvényjavaslat э~.4. § (g) bekezdésének а következő
módosítását javasolja :

(3) Az Ügkr. 15 . §-a а következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki^

„(6) А térítésmentes kibocsátási-egység kiosztás több lépésben is végrehajtható .

(7)А tárgyévi ingyenesen kiosztásra kerül ő ÜHG egységmennyiségeket а kibocsátási egységek
állam általi, árverés útján való értékesítésébd származó bevételek közzétételével egyidejűleg а
miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közleményben teszi közzé és gondoskodik annak
Hivatalos ÉrtesitóЪen való közzétételéről.

(8) А СО2 kibocsátás -áthelyezés kockázatának jelent ős mértékben kitett ágazatok és
alаgazatok listájának módosulása esetén а miniszter а Kormány által az е törvény végrehajtására
kiadott rendeletben foglaltaknak megfelelően módosítja а Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket .”

Indokolás : Lásd а 172083/211. számú módosító javaslat indokolását .

V2083/2/1 . és Т/2о 83/2/2 . sz .

Megjegyzés: А következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmila g
összefüggnek: 1 . és 2.

Megjegyzés: А módosító indítvány az azt benyújtó képи~selővel történő egyeztetésnek

megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került .

Ügkr.^
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А módosító javaslatot(tal) : – аbizottság nem támogatja

– az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Heringes Anita képviselő а törvényjavaslatot új 22. §-sa1 kiegészíteni javasolja :

22. §Аz Ügkr. 26. § (i) bekezdése helyébeа következő rendelkezés léр _

„(i)а miniszter az államháztartásról szóló 20 11 . évi CXCV. törvény (a továbbiakban : Ált.)А .
§ (2) bekezdésében foglaltaktól eltérőenа kibocsátási egységeek állam általi, árverés útján való
értékesítéséből származó bevétel 100 %-ának, valamintа légiközlekedési kibocsátási egységek állam
általi, árverés útján való értékesítéséből származó bevételnek

a) az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és az éghajlatváltozás hatásaihoz val ó
alkalmazkodást célzó hazai és nemzetközi tevékenységek támogatására

b) а magyar klímapolitikaés zöldяazdaság-feilesztéshatékonymegvalósítására ,

c) az üvegházhatású gáz nyelők általi eltávolításának növelésére

fordított,а Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer el őirányzat keretében való felhasználásáról az Áht .

felhatalmazása alapján kiadott rendelet szerint gondoskodik. ”

Indokolás : Lásd а T/2083/2/2. számú módosító javaslat indokolását .

Т /2о83/2 /1 . és Т/2083/2/2 . sz .

Megjegyzés: А következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag
összefüggnek : 1. és 2 .

Megjegyzés: А módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került .

Megjegyzés аHHSZ 42. § b) pontja alapján:
1.А módosító javaslat kiterjed а törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítássa l

nem érinte tt részére .

2. А módosító javaslat akkor felel meg а házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamel y
szabályszerű módosító javaslat tartalmával való összefüggése vagy а HHSZ 44. § (1)

bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges .

А módosító javaslatot(tal) : – аbizottság nem támogatja

– az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Budapest, 2014. december 2.
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