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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II.  24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján –  az egyes klímapolitikai tárgyú
törvények módosításáról szóló  T/5240. számú törvényjavaslathoz az alábbi  összegző módosító
javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

(1) Az Ügkr. tv.
a)  2.  §  2.  pontjában,  32.  §  (5)  bekezdés  c)  pontjában,  33.  §  (4)  bekezdés  c)  pontjában  a
„600/2012/EU  bizottsági  rendeletnek”  szövegrész  helyébe  a  „2018/2067/EU  bizottsági
végrehajtási rendeletnek” szöveg,
b) 2. § 10. pontjában a „600/2012/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe a „2018/2067/EU
bizottsági végrehajtási rendelet” szöveg,
c) 25. § (2) bekezdésében a „tartalékba” szövegrész helyébe a „tartalékba, vagy az uniós jogi
aktussal összhangban nem töröltek” szöveg,
d)  26.  §-ban az  „irányelv” szövegrész  helyébe  az „irányelv  3d.  cikk (4)  bekezdésében és  a”
szöveg,
e)  37.  §  (1)  bekezdésében[,  41.  §  (2)  bekezdésében,  42.  §  (2)  bekezdés  e)  pontjában  a



„közösségi” ] az „a közösségi” szövegrész helyébe az [„uniós” ]„az uniós” szöveg,
f) 41. § (2) bekezdésében és 42. § (2) bekezdés e) pontjában a „közösségi” szövegrész helyébe az
„uniós” szöveg,
f) 41/A. § (2), (3) és (4) bekezdésében a „2016. december 31.” szövegrész helyébe a „2023.
december 31.” szöveg

lép.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 2.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 1. § nyitó szövegrész … [§-a ]§ (1) bekezdése a …

2.
4. § - Ügkr. tv. 15/A. § (1) 
bekezdés

… [öt évenként ]ötévenként újabb …

3.
4. § - Ügkr. tv. 15/A. § (5) 
bekezdés

…szerinti [többlet-kiosztást]többletkiosztást 
Magyarország…

4.
4. § - Ügkr. tv. 15/A. § (7) 
bekezdés

…2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv …

5.
5. § - Ügkr. tv. 15/B. § (1) 
bekezdés

…a [tartalék-]tartalék és…

6.
5. § - Ügkr. tv. 15/B. § (2) 
bekezdés a) pont

a [tartalék-]tartalék és…

7.
5. § - Ügkr. tv. 15/B. § (2) 
bekezdés b) pont

a [tartalék-]tartalék és… 
…t [CO2 értéket ]CO2-értéket nem …

8.
5. § - Ügkr. tv. 15/B. § (5) 
bekezdés

…képező [tartalék-]tartalék és…

9.
5. § - Ügkr. tv. 15/B. § (6) 
bekezdés

…a [tartalék-]tartalék és… 
…a [tartalék-]tartalék és…

10.
5. § - Ügkr. tv. 15/B. § (7) 
bekezdés

…a [tartalék-]tartalék és… 
…kibocsátott [CO2]CO2 mennyiségére…

11.
5. § - Ügkr. tv. 15/B. § (8) 
bekezdés

…megfelel [az (1)]a (2) bekezdés…

12. 6. § - Ügkr. tv. 19. § (1) bekezdés
…2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv …
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

13. 6. § - Ügkr. tv. 19. § (4) bekezdés
…2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv …

14. 3. alcím címe
…biztonsági [készletezésről]készletezéséről 
szóló…

15. 13. § (2) bekezdés …tanácsi [2018/410 ]irányelvnek …

Indokolás

1. Lásd a T/5240/3/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
2. Lásd a T/5240/3/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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