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részére 

a földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az 

erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -

elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 

keretbe történő beillesztéséről, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az 

éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és 

bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 

javaslatról 

(COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)) 

A vélemény előadója: Marisa Matias 
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RÖVID INDOKOLÁS 

2015 decemberében az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye (UNFCCC) 

részes feleinek 21. konferenciáján elfogadásra került a Párizsi Megállapodás. E megállapodás 

globális szinten mérföldkő a közös fellépés erősítése és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

és az éghajlatváltozásnak ellenálló társadalom irányába történő globális átalakulás 

felgyorsítása szempontjából, és fel fogja váltani az 1997-es Kiotói Jegyzőkönyv 

megközelítését. Meghatározza az ahhoz szükséges politikákat, hogy 2030-ig az 1990-es évhez 

képest az Unión belül kötelezően legalább 40%-kal csökkenjen az üvegházhatású gázok 

kibocsátása. A megállapodás hosszú távú célkitűzést tartalmaz, és kimondja, hogy a 

földhasználat és az erdők általi hozzájárulás kritikus fontosságú az éghajlatváltozás 

mérséklésére irányuló hosszú távú célok megvalósítása szempontjából. 

E javaslat célja annak meghatározása, hogyan kerüljön sor 2021-től a földhasználatnak, a 

fölhasználat megváltozásának és az erdőgazdálkodásnak (a LULUCF-ágazatnak) az uniós 

éghajlat-politikai keretbe való beillesztésére. Addig az időpontig a (2020 végén lejáró) Kiotói 

Jegyzőkönyv korlátozza az EU és a tagállamok mozgásterét, mert biztosítaniuk kell, hogy az 

LULUCF-ágazat ne eredményezzen többletkibocsátást. Ezért az EU-ban a LULUCF-ágazatra 

vonatkozóan tovább kell fejleszteni az irányítást.  

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát. Úgy véli, hogy ez egy nagyratörő javaslat, amely 

támogatja egy erősebb elszámolási rendszer kialakítását, amely a tervek szerint hozzá fog 

járulni azon cél teljesítéséhez, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása 2030-ig 40%-kal 

csökkenjen.  

Az előadó aggódik amiatt, hogy a Bizottság határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 3., 

az 5., a 8., a 10. és a 13. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. 

Az előadó javasolja, hogy csökkentsék 5 évre ezt az időt, összhangban a 2021–2025-ös és a 

2026–2030-as jelentéstételi időszakkal.  

A földhasználat és az erdőgazdálkodás egyedüli helyzetben van az eredményes éghajlat-

politikához való hozzájárulás tekintetében, mivel ez az ágazat nem csak kibocsát 

üvegházhatású gázokat, hanem meg is tud kötni szén-dioxidot a légkörből. Az erdészeti 

ágazat hozzájárulása és az általa kínált lehetőségek alapvető fontosságúak a körforgásos 

gazdaság létrehozásához.  

Javaslatában az előadó a területnek az ITRE bizottság hatáskörébe tartozó fő kérdéseivel 

foglalkozik, többek között az alábbiakkal: 

a) az erdészeti kutatások és fejlesztések finanszírozásának növelése, tekintettel a földrajzi 

eltérésekre; 

b) az uniós űrprogramok, például a Copernicus Föld-megfigyelő műholdrendszer 

használata, amely értékes támogatást nyújt a LULUCF-tevékenységek nyomon 

követéséhez;  

c) élelmezésbiztonság és biológiai sokféleség; 

d) nemzetközi megállapodások és az uniós jogszabályoknak való megfelelés; 

e) a tagállami és uniós számviteli rendszerekre gyakorolt hatás; 
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f) rugalmasság; 

g) hosszú élettartamú fa és a nem faalapú erdészeti termékek; 

h) az erdők referenciaszintjei. 

 

MÓDOSÍTÁSOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 

módosításokat: 

Módosítás   1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a bevezető hivatkozás (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésnek a nemzeti parlamentek 

Európai Unióban betöltött szerepéről 

szóló 1. jegyzőkönyvére, 

Módosítás   2 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 b bevezető hivatkozás (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésnek a szubszidiaritás és az 

arányosság elvének alkalmazásáról szóló 

2. jegyzőkönyvére, 

Módosítás   3 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság 2016. június 10-én 

javaslatot terjesztett elő annak érdekében, 

hogy az Európai Unió megerősítse a 

Párizsi Megállapodást. E jogalkotási 

javaslat az ENSZ Éghajlat-változási 

Keretegyezménye (UNFCCC) 

(3) A Párizsi Megállapodást a Tanács 

– az Európai Parlament 2016. október 4-i 

egyetértését követően – 2016. október 5-én 

ratifikálta, és 2016. november 4-én lépett 

hatályba. E jogalkotási javaslat az ENSZ 

Éghajlat-változási Keretegyezménye 
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Titkárságának 2015. március 6-án az Unió 

és a tagállamok vonatkozásában bejelentett 

tervezett nemzeti csökkentési 

kötelezettségvállalásban megerősített, az 

Uniónak a gazdaság teljes egészére 

kiterjedő vállalása teljesítését szolgálja.10 

(UNFCCC) Titkárságának 2015. március 

6-án az Unió és a tagállamok 

vonatkozásában bejelentett tervezett 

nemzeti csökkentési 

kötelezettségvállalásban megerősített, az 

Uniónak a gazdaság teljes egészére 

kiterjedő vállalása teljesítését szolgálja.10 

__________________ __________________ 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

Módosítás   4 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Párizsi Megállapodás egyebek 

mellett egy olyan hosszú távú célkitűzést is 

meghatároz, amelynek értelmében az 

iparosodás előtti szinthez viszonyított 

globális hőmérséklet-emelkedést jóval 2 °C 

fok alatt kell tartani, és törekedni kell arra, 

hogy az iparosodás előtti szinthez 

viszonyított globális hőmérséklet-

emelkedés 1,5 °C fokra korlátozódjon. E 

cél elérése érdekében a megállapodás 

részes feleinek egymást követő nemzeti 

hozzájárulásokat kell kidolgozniuk, 

közzétenniük és fenntartaniuk. A Párizsi 

Megállapodás az 1997. évi Kiotói 

Jegyzőkönyvben meghatározott 

megközelítést váltja fel, amelynek 

alkalmazása 2020-ban megszűnik. A 

Párizsi Megállapodás továbbá felszólít az 

üvegházhatású gázok forrásokból való 

emberi eredetű kibocsátása és nyelők általi 

elnyelése közötti egyensúly elérésére az 

évszázad második felében, és felkéri a 

részes feleket, hogy hozzanak 

intézkedéseket az üvegházhatású gázok 

nyelői és tározói, többek között az erdők 

megóvása és – adott esetben – 

továbbfejlesztése érdekében. 

(4) A Párizsi Megállapodás egyebek 

mellett egy olyan hosszú távú célkitűzést is 

meghatároz, amelynek értelmében az 

iparosodás előtti szinthez viszonyított 

globális hőmérséklet-emelkedést jóval 2 °C 

fok alatt kell tartani, és törekedni kell arra, 

hogy az iparosodás előtti szinthez 

viszonyított globális hőmérséklet-

emelkedés 1,5 °C fokra korlátozódjon, 

amihez a tudósok egybehangzó véleménye 

szerint az szükséges, hogy a világ a 

kibocsátáscsökkentés és a negatív 

kibocsátás korszakába lépjen. E cél 

elérése érdekében a megállapodás részes 

feleinek fokozniuk kell az éghajlatváltozás 

enyhítésére és a globális felmelegedés 

korlátozására irányuló közös 

erőfeszítéseiket. Az Uniónak továbbra is jó 

példával kell elöl járnia, és a Párizsi 

Megállapodás célkitűzésével összhangban 

levő szintekre kell növelnie éghajlattal 

kapcsolatos erőfeszítéseit. A megállapodás 

részes feleinek egymást követő nemzeti 

hozzájárulásokat kell kidolgozniuk, 

közzétenniük és fenntartaniuk. A Párizsi 

Megállapodás az 1997. évi Kiotói 

Jegyzőkönyvben meghatározott 

megközelítést váltja fel, amelynek 

alkalmazása 2020-ban megszűnik. A 



 

PE592.164v03-00 6/30 AD\1126632HU.docx 

HU 

Párizsi Megállapodás továbbá felszólít az 

üvegházhatású gázok forrásokból való 

emberi eredetű kibocsátása és nyelők általi 

elnyelése közötti egyensúly elérésére az 

évszázad második felében, és felkéri a 

részes feleket, hogy hozzanak 

intézkedéseket az üvegházhatású gázok 

nyelői és tározói, többek között az erdők 

megóvása és – adott esetben – 

továbbfejlesztése érdekében. A Párizsi 

Megállapodás hangsúlyozza a 

fenntartható erdőgazdálkodás szerepét az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás és -elnyelés 

közti egyensúly célkitűzésének 

megvalósítása és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás javítása terén. 

Módosítás   5 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) E rendeletnek hozzá kell járulnia 

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaságra való átálláshoz és a Párizsi 

Megállapodásban rögzített célok 

eléréséhez, továbbá biztosítania kell az 

Unió biológiai sokféleségének és 

ökoszisztémáinak megfelelő védelmét, 

akár alkalmazkodási intézkedések révén 

is. Ennek érdekében biztosítani kell az 

uniós kibocsátás-kereskedelmi 

rendszerrel, az erőfeszítések 

megosztásáról szóló határozattal, a 

biológiai sokféleséggel kapcsolatos és az 

erdészeti stratégiákkal, valamint a 

madárvédelmi irányelvvel és az 

élőhelyvédelmi irányelvvel való 

összhangot. 

Módosítás   6 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(6) A LULUCF-ágazat több módon is 

hozzájárulhat az éghajlatváltozás 

mérsékléséhez, különösen a kibocsátás 

csökkentése, valamint a nyelők és a 

szénkészlet megtartása és megerősítése 

révén. Annak érdekében, hogy a 

szénmegkötés növelését célzó intézkedések 

hatékonyak legyenek, alapvető fontosságú 

a széntárolók hosszú távú stabilitása és 

alkalmazkodóképessége. 

(6) A LULUCF-ágazat több módon is 

hozzájárulhat az éghajlatváltozás 

mérsékléséhez, különösen a kibocsátás 

csökkentése, valamint a nyelők és a 

szénkészlet megtartása és megerősítése 

révén, továbbá olyan tartós bioanyagok 

rendelkezésre bocsátásával, amelyek 

ideiglenes szén-dioxid-raktárként és -

helyettesítőként szolgálhatnak. Annak 

érdekében, hogy a szénmegkötés növelését 

célzó intézkedések hatékonyak legyenek, 

alapvető fontosságú a széntárolók hosszú 

távú stabilitása és alkalmazkodóképessége. 

Hosszú távon az erdő megkötött szén-

dioxid-készletének fenntartására vagy 

növelésére irányuló fenntartható 

erdőgazdálkodási stratégia biztosítja a 

legnagyobb fenntartható mérséklést, az 

erdőkből származó anyagok éves szinten 

fenntartható hozamának előállítása 

mellett. 

Módosítás   7 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Az éghajlatváltozással foglalkozó 

kutatások finanszírozásának előtérbe 

helyezése erősítené a LULUCF-ágazat 

szerepét az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítésében és az ahhoz való 

alkalmazkodásban. Az EU 2021–2028 

közötti kutatási és innovációs 

programjának erősítése  

a LULUCF-ágazatban többek között 

hozzájárulna a tudományos és helyi 

közösségeknek az ágazat teljesítményével 

kapcsolatos ismereteinek elmélyítéséhez és 

terjesztéséhez, meggyorsítva a 

fenntartható innovációt, támogatva a 

digitális korszakba való átmenetet, 

modernizálva a képzést és az oktatást, 

erősítve az LULUCF-ágazat ellenálló 

képességét és nyomon követve a biológiai 

sokféleséget és az emberi tevékenységeket. 
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Módosítás   8 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az 529/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi határozat11 első 

lépésként meghatározta az üvegházhatású 

gázoknak a LULUCF-ágazathoz 

kapcsolódó kibocsátására és elnyelésére 

alkalmazandó elszámolási szabályokat, és 

ezáltal hozzájárult a LULUCF-ágazatnak 

az uniós kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségvállalásba való bevonását 

célzó szakpolitika kidolgozásához. E 

rendeletnek célszerű a meglévő 

elszámolási szabályokon alapulnia, és 

azokat a 2021–2030-as időszak 

tekintetében naprakésszé tennie és 

javítania. Helyénvaló megállapítani a 

tagállamoknak az említett elszámolási 

szabályok végrehajtásával kapcsolatos 

kötelezettségeit, valamint az annak 

biztosítására vonatkozó kötelezettséget, 

hogy a LULUCF-ágazat összességében ne 

idézzen elő nettó kibocsátást. E rendelet 

magánfelek számára nem írhat elő 

elszámolási vagy jelentéstételi 

kötelezettségeket. 

(7) Az 529/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi határozat11 első 

lépésként meghatározta az üvegházhatású 

gázoknak a LULUCF-ágazathoz 

kapcsolódó kibocsátására és elnyelésére 

alkalmazandó elszámolási szabályokat, és 

ezáltal hozzájárult a LULUCF-ágazatnak 

az uniós kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségvállalásba való bevonását 

célzó szakpolitika kidolgozásához. E 

rendeletnek célszerű a meglévő 

elszámolási szabályokon alapulnia, és 

azokat a 2021–2030-as időszak 

tekintetében naprakésszé tennie és 

javítania. Helyénvaló minden 

körülmények között megállapítani a 

tagállamoknak az említett elszámolási 

szabályok végrehajtásával kapcsolatos 

kötelezettségeit, valamint az annak 

biztosítására vonatkozó kötelezettséget, 

hogy a LULUCF-ágazat összességében ne 

idézzen elő nettó kibocsátást. E rendelet 

magánfelek számára nem írhat elő 

elszámolási vagy jelentéstételi 

kötelezettségeket, és az ilyen 

kötelezettségeket a tagállamoknak is 

kerülniük kell e rendelet végrehajtása 

során. 

_________________ _________________ 

11 A Európai Parlament és a Tanács 2013. 

május 21-i 529/2013/EU határozata az 

üvegházhatású gázoknak a 

földhasználatból, a földhasználat-

változtatásból és az erdőgazdálkodási 

tevékenységekből eredő kibocsátására és 

elnyelésére vonatkozó elszámolási 

szabályokról és az e tevékenységekhez 

kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó 

információkról (HL L 165., 2013.6.18., 80. 

o.). 

11 A Európai Parlament és a Tanács 2013. 

május 21-i 529/2013/EU határozata az 

üvegházhatású gázoknak a 

földhasználatból, a földhasználat-

változtatásból és az erdőgazdálkodási 

tevékenységekből eredő kibocsátására és 

elnyelésére vonatkozó elszámolási 

szabályokról és az e tevékenységekhez 

kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó 

információkról (HL L 165., 2013.6.18., 80. 

o.). 
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Indokolás 

A LULUCF-ágazatra vonatkozó szabályok most először kerülnek bele jogi kötelezettségekkel 

együtt az uniós éghajlat-politikai keretbe. Fontos biztosítani arról a magánfeleket, hogy őket 

a javaslat nem fogja adminisztratív szempontból érinteni. Ezért az is fontos, hogy a 

tagállamok minden tőlük telhetőt tegyenek meg annak elkerülése érdekében, hogy további 

terhet rójanak magánfelekre. 

Módosítás   9 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az Éghajlat-változási Kormányközi 

Testület (IPCC) által az üvegházhatású 

gázok kibocsátásának nemzeti jegyzékei 

tekintetében 2006-ban kiadott 

iránymutatásnak (IPCC-iránymutatás) 

megfelelően a kibocsátás és az elnyelés 

pontos elszámolásának meghatározása 

céljából az 525/2013/EU rendelet 

alkalmazásában földhasználati kategóriákra 

és a földhasználati kategóriák közötti 

változásra vonatkozóan évente bejelentett 

értékeket helyénvaló használni, ami 

biztosítja az UNFCCC és a Kiotói 

Jegyzőkönyv szerinti megközelítésmódok 

összehangolását. A másik földhasználati 

kategóriára változott területeket az IPCC-

iránymutatás szerinti 20 éves 

alapértelmezett érték lejártáig helyénvaló a 

szóban forgó kategóriába való átalakítás 

alatt lévő területnek tekinteni. 

(8) Az Éghajlat-változási Kormányközi 

Testület (IPCC) által az üvegházhatású 

gázok kibocsátásának nemzeti jegyzékei 

tekintetében 2006-ban kiadott 

iránymutatásnak (IPCC-iránymutatás) 

megfelelően a kibocsátás és az elnyelés 

pontos elszámolásának meghatározása 

céljából az 525/2013/EU rendelet 

alkalmazásában földhasználati kategóriákra 

és a földhasználati kategóriák közötti 

változásra vonatkozóan évente bejelentett 

értékeket helyénvaló használni, ami 

biztosítja az UNFCCC és a Kiotói 

Jegyzőkönyv szerinti megközelítésmódok 

összehangolását. A másik földhasználati 

kategóriára változott területeket az IPCC-

iránymutatás szerinti 20 éves 

alapértelmezett érték lejártáig helyénvaló a 

szóban forgó kategóriába való átalakítás 

alatt lévő területnek tekinteni. Tekintettel 

azonban a tagállamok eltérő természeti és 

ökológiai körülményeire, és nem 

utolsósorban a különböző földrajzi és 

időjárási viszonyokra, amelyek hatással 

vannak a szénkészletben bekövetkező 

változásokra vonatkozó átmeneti időszak 

hosszára, engedélyezni kell az ettől az 

alapértelmezett értéktől való, az IPCC-

iránymutatás által indokolt eltéréseket. 

Módosítás   10 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az erdőterületekhez kapcsolódó 

kibocsátás és elnyelés különböző 

természeti körülményektől, az erdők 

korosztályszerkezetétől, valamint a 

múltbeli és a jelenlegi erdőgazdálkodási 

gyakorlattól is függ. A referenciaév 

alkalmazása nem teszi lehetővé e tényezők, 

valamint az azok eredményeképpen a 

kibocsátásra és az elnyelésre kifejtett 

ciklikus hatások vagy a kibocsátás és az 

elnyelés évenkénti ingadozásainak 

figyelembevételét. A vonatkozó 

elszámolási szabályokban ehelyett indokolt 

olyan referenciaszintek használatáról 

rendelkezni, amelyekkel kizárhatóak a 

természeti és az országspecifikus tényezők 

hatásai. Az UNFCCC és a Kiotói 

Jegyzőkönyv szerinti nemzetközi 

felülvizsgálat hiányában az e kategóriára 

vonatkozó elszámolás átláthatósága és 

minőségének javítása érdekében létre kell 

hozni egy felülvizsgálati eljárást. 

(9) Az erdőterületekhez kapcsolódó 

kibocsátás és elnyelés különböző 

természeti körülményektől, az erdők 

korosztályszerkezetétől, valamint a 

múltbeli és a jelenlegi erdőgazdálkodási 

gyakorlattól is függ, és ezeket a 

tagállamok közötti különbségeket 

tiszteletben kell tartani. A referenciaév 

alkalmazása nem teszi lehetővé e tényezők, 

valamint az azok eredményeképpen a 

kibocsátásra és az elnyelésre kifejtett 

ciklikus hatások vagy a kibocsátás és az 

elnyelés évenkénti ingadozásainak 

figyelembevételét. A vonatkozó 

elszámolási szabályokban ehelyett indokolt 

olyan referenciaszintek használatáról 

rendelkezni, amelyekkel kizárhatóak a 

természeti és az országspecifikus tényezők 

hatásai. Az UNFCCC és a Kiotói 

Jegyzőkönyv szerinti nemzetközi 

felülvizsgálat hiányában az e kategóriára 

vonatkozó elszámolás átláthatósága és 

minőségének javítása érdekében létre kell 

hozni egy felülvizsgálati eljárást. 

Módosítás   11 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Amennyiben a Bizottság úgy dönt, 

hogy a C(2016) 3301 bizottsági 

határozottal összhangban a nemzeti 

erdőgazdálkodási tervek felülvizsgálata 

során igénybe veszi szakértői felülvizsgáló 

csoport közreműködését, célszerű, hogy az 

UNFCCC keretében végzett szakértői 

felülvizsgálatok bevált módszereire és 

tapasztalataira támaszkodjon, különös 

tekintettel a nemzeti szakértők részvételére 

és az ajánlásokra, valamint kielégítő számú 

tagállami szakértőt válasszon ki. 

(10) Ha és amennyiben a Bizottság úgy 

dönt, hogy a C(2016) 3301 bizottsági 

határozottal összhangban a nemzeti 

erdőgazdálkodási tervek felülvizsgálata 

során igénybe veszi szakértői felülvizsgáló 

csoport közreműködését, célszerű, hogy az 

UNFCCC keretében végzett szakértői 

felülvizsgálatok bevált módszereire és 

tapasztalataira támaszkodjon, különös 

tekintettel a nemzeti szakértők részvételére 

és az ajánlásokra, valamint kielégítő számú 

tagállami szakértőt válasszon ki. 

Módosítás   12 
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Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A nemzetközileg elfogadott IPCC-

iránymutatás szerint a biomassza 

elégetéséből származó kibocsátást az 

energiaágazatban nulla értékként lehet 

elszámolni azzal a feltétellel, hogy ugyanez 

a kibocsátás a LULUCF-ágazat esetében 

elszámolásra kerül. Az EU-ban a 

biomassza elégetéséből származó 

kibocsátás a 601/2012/EU rendelet 38. 

cikke és az 525/2013/EU rendeletben 

meghatározott rendelkezések alapján nulla 

értékként kerül elszámolásra, ezért az 

IPCC-iránymutatással való összhangot 

csak úgy lehetne biztosítani, ha e rendelet 

hatálya pontosan kiterjedne a szóban forgó 

kibocsátásokra. 

(11) A nemzetközileg elfogadott IPCC-

iránymutatás szerint a biomassza 

elégetéséből származó kibocsátást az 

energiaágazatban nulla értékként lehet 

elszámolni azzal a feltétellel, hogy ugyanez 

a kibocsátás a LULUCF-ágazat esetében 

elszámolásra kerül. Az EU keretein belül a 

biomassza elégetéséből származó 

kibocsátás a 601/2012/EU rendelet 38. 

cikke és az 525/2013/EU rendeletben 

meghatározott rendelkezések alapján nulla 

értékként kerül elszámolásra, ezért az 

IPCC-iránymutatással való összhangot 

csak úgy lehetne biztosítani, ha e rendelet 

hatálya pontosan kiterjedne a szóban forgó 

kibocsátásokra. E rendelet elszámolási 

szabályainak nem szabad akadályozniuk a 

fenntartható biomassza felhasználását az 

energiaágazatban a LULUCF-ágazatban 

keletkező kibocsátás révén. 

Módosítás   13 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A faipari termékek fenntarthatóbb 

felhasználásával jelentősen korlátozható az 

üvegházhatású gázok légkörbe való 

kibocsátása, és fokozható azok légkörből 

való elnyelése. Az elszámolási 

szabályokban a tartós faipari termékek 

használatára való ösztönzés érdekében elő 

kell írni, hogy a tagállamok pontosan 

rögzítsék elszámolásukban a faipari 

termékek készletének változásait azok 

bekövetkeztekor. A Bizottságnak 

helyénvaló útmutatást nyújtania a faipari 

termékek elszámolásával kapcsolatos 

módszertani kérdésekben. 

(12) A faipari termékek fenntarthatóbb 

felhasználásával jelentősen korlátozható az 

üvegházhatású gázok légkörbe való 

kibocsátása, és fokozható azok légkörből 

való elnyelése. Az elszámolási 

szabályokban a tartós faipari termékek 

használatára való ösztönzés érdekében elő 

kell írni, hogy a tagállamok pontosan 

rögzítsék elszámolásukban a faipari 

termékek készletének változásait azok 

bekövetkeztekor. A kedvező helyettesítő 

hatás további előmozdítása és 

figyelembevétele érdekében a 

Bizottságnak felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus révén több terméket kell 

bevonnia a faipari termékekre vonatkozó 
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számítások körébe. A Bizottságnak 

helyénvaló útmutatást nyújtania a faipari 

termékek elszámolásával kapcsolatos 

módszertani kérdésekben. 

Módosítás   14 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A természetes bolygatás – például 

erdőtüzek, rovarkárok és betegségek, 

szélsőséges időjárási viszonyok és 

geológiai események –, amelyek a 

tagállamoktól függetlenül következnek be, 

és amelyeket a tagállamok érdemben nem 

befolyásolhatnak, a LULUCF-ágazatban 

ideiglenes jellegű üvegházhatásúgáz-

kibocsátáshoz vezethetnek, illetve a 

korábbi elnyelési folyamatok 

visszafordulását eredményezhetik. Mivel 

az elnyelési folyamatok visszafordulását 

gazdálkodási (például a fakitermeléssel és 

a faültetéssel kapcsolatos) döntések is 

okozhatják, e rendeletnek gondoskodnia 

kell arról, hogy az elnyelés emberi 

beavatkozás hatására való visszafordulása 

mindig pontosan megjelenjen a LULUCF-

ágazatra vonatkozó elszámolásokban. 

Indokolt továbbá, hogy a rendelet 

korlátozott mértékben lehetőséget 

biztosítson a tagállamok számára ahhoz, 

hogy LULUCF-nyilvántartásukból 

kizárhassák az olyan bolygatásból eredő 

kibocsátást, amelyre nincs ráhatásuk. Az 

elszámolásból való kizárás lehetőségével 

azonban oly módon kell élniük a 

tagállamoknak, hogy az ne vezessen az 

elszámolt mennyiségek indokolatlan 

csökkentéséhez. 

(13) A természetes bolygatás – például 

erdőtüzek, rovarkárok és betegségek, 

szélsőséges időjárási viszonyok és 

geológiai események –, amelyek a 

tagállamoktól függetlenül következnek be, 

és amelyeket a tagállamok érdemben nem 

befolyásolhatnak, a LULUCF-ágazatban 

ideiglenes jellegű üvegházhatásúgáz-

kibocsátáshoz vezethetnek, illetve a 

korábbi elnyelési folyamatok 

visszafordulását eredményezhetik. 

Tekintve, hogy az elnyelési folyamatok 

visszafordulását gazdálkodási (például a 

fakitermeléssel és a faültetéssel 

kapcsolatos) döntések is okozhatják, e 

rendeletnek gondoskodnia kell arról, hogy 

az elnyelés emberi beavatkozás hatására 

való visszafordulása mindig pontosan 

megjelenjen a LULUCF-ágazatra 

vonatkozó elszámolásokban. Indokolt 

továbbá, hogy a rendelet korlátozott 

mértékben lehetőséget biztosítson a 

tagállamok számára ahhoz, hogy 

LULUCF-nyilvántartásukból kizárhassák 

az olyan bolygatásból eredő kibocsátást, 

amelyre nincs ráhatásuk. Az elszámolásból 

való kizárás lehetőségével azonban oly 

módon kell élniük a tagállamoknak, hogy 

az ne vezessen az elszámolt mennyiségek 

indokolatlan csökkentéséhez, illetve ne 

térítse el a tagállamokat attól, hogy 

megelőző intézkedéseket hozzanak, 

ideértve a természetes bolygatás 

előfordulási kockázatának csökkentésére 

irányuló beruházásokat. 
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Módosítás   15 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Annak érdekében, hogy az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás és -elnyelés, 

valamint a tagállamok 

kötelezettségvállalásainak teljesítésére 

vonatkozó értékeléshez szükséges más 

információk bejelentése és ellenőrzése 

hatékony, átlátható és költséghatékony 

módon legyen végrehajtható, e rendelettel 

bejelentési követelményeket kell az 

525/2013/EU rendeletbe belefoglalni, 

valamint az e rendelet szerinti megfelelés-

ellenőrzéseknek figyelembe kell venniük 

ezeket a bejelentéseket. Az 525/2013/EU 

rendeletet ezért ennek megfelelően 

módosítani kell. A szóban forgó 

rendelkezéseket tovább lehet 

egyszerűsíteni a Bizottság 

munkaprogramja szerint 2016 végére 

előirányzott javaslat tárgyát képező, az 

energiaunió integrált irányításával 

összefüggő releváns módosítások 

figyelembevétele céljából. 

(15) Annak biztosítása és rögzítése 

érdekében, hogy az üvegházhatásúgáz-

kibocsátás és -elnyelés, valamint a 

tagállamok kötelezettségvállalásainak 

teljesítésére vonatkozó értékeléshez 

szükséges más információk bejelentése és 

ellenőrzése hatékony, átlátható és 

költséghatékony módon legyen 

végrehajtható, e rendelettel bejelentési 

követelményeket kell az 525/2013/EU 

rendeletbe belefoglalni, valamint az e 

rendelet szerinti megfelelés-

ellenőrzéseknek figyelembe kell venniük 

ezeket a bejelentéseket. Az 525/2013/EU 

rendeletet ezért ennek megfelelően 

módosítani kell. A szóban forgó 

rendelkezéseket tovább lehet 

egyszerűsíteni a Bizottság 

munkaprogramja szerint 2016 végére 

előirányzott javaslat tárgyát képező, az 

energiaunió integrált irányításával 

összefüggő releváns módosítások 

figyelembevétele céljából. 

Módosítás   16 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) Az Unió és tagállamai az 

UNFCCC alapján kötelesek arra, hogy – 

a Felek Konferenciája által jóváhagyott 

összehasonlítható módszerek 

felhasználásával – kidolgozzák, 

rendszeresen frissítsék, közzétegyék és a 

Felek Konferenciája számára jelentsék 

üvegházhatást okozó gázok emberi 

eredetű, forrásonkénti kibocsátásaira és 

elnyelőnkénti eltávolítására vonatkozó 

nemzeti jegyzékeket. Az 
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üvegházhatásúgáz-jegyzékek alapvető 

fontosságúak a dekarbonizáció 

kiterjesztésének végrehajtása 

folytatásának engedélyezésében, és az 

éghajlati jogszabályok betartásának 

értékelésében. A tagállamok nemzeti 

jegyzék létrehozására és vezetésére 

vonatkozó kötelességét (az energiaunió 

irányításáról szóló, COM(2016)0759) 

rendelet állapítja meg. 

Módosítás   17 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökségnek – adott esetben éves 

munkaprogramjával összhangban – 

segítenie kell a Bizottság munkáját az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás és -elnyelés 

éves bejelentési rendszere, a politikákra és 

intézkedésekre, valamint a tagállami 

előrejelzésekre vonatkozó információk 

értékelése, a tervezett további politikák és 

intézkedések értékelése, valamint a 

Bizottság által e rendelet alapján elvégzett 

megfelelés-ellenőrzések terén. 

(16) Az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökségnek (EEA) – adott esetben éves 

munkaprogramjával összhangban – 

segítenie kell a Bizottság munkáját az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás és -elnyelés 

éves bejelentési rendszere, a politikákra és 

intézkedésekre, valamint a tagállami 

előrejelzésekre vonatkozó információk 

értékelése, a tervezett további politikák és 

intézkedések értékelése, valamint a 

Bizottság által e rendelet alapján elvégzett 

megfelelés-ellenőrzések terén. 

Módosítás   18 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Az adatgyűjtés és a módszertani 

fejlesztés megkönnyítése érdekében 

gondoskodni kell arról, hogy a 

földhasználat nyilvántartása és bejelentése 

az egyes földterületek földrajzi nyomon 

követésével, a tagállami és uniós 

adatgyűjtési rendszereknek megfelelően 

történjék. Az adatgyűjtés során a lehető 

legjobban ki kell használni a meglévő 

uniós és tagállami programokat és 

felméréseket, többek között a LUCAS 

(17) Az adatgyűjtés és a módszertani 

fejlesztés megkönnyítése érdekében 

gondoskodni kell arról, hogy a 

földhasználat nyilvántartása és bejelentése 

az egyes földterületek földrajzi nyomon 

követésével, kifejezetten a tagállami és 

uniós adatgyűjtési rendszereknek 

megfelelően történjék. Az adatgyűjtés 

során a lehető legjobban ki kell használni a 

meglévő uniós és tagállami programokat és 

felméréseket, többek között a LUCAS 
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földhasználati és földfelszín-borítottsági 

összeírást, valamint az Unió Föld-

megfigyelési programját (Kopernikusz). 

Az adatgazdálkodásnak, többek között a 

bejelentett adatok újrafelhasználását és 

terjesztését célzó adatmegosztásnak meg 

kell felelnie az Európai Közösségen belüli 

térinformációs infrastruktúra kialakításáról 

szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 

rendelkezéseinek. 

földhasználati és földfelszín-borítottsági 

összeírást, valamint az Unió Föld-

megfigyelési programját (Kopernikusz), 

különösen a Sentinel-2 révén és az 

európai navigációs műholdrendszereket 

(Galileo és EGNOS), amelyekkel 

támogatni lehet a földhasználat 

megfigyelését. Az adatgazdálkodásnak, 

többek között a bejelentett adatok 

újrafelhasználását és terjesztését célzó 

adatmegosztásnak meg kell felelnie az 

Európai Közösségen belüli térinformációs 

infrastruktúra kialakításáról szóló, 2007. 

március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv rendelkezéseinek. 

Módosítás   19 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Annak érdekében, hogy megfelelő 

módon elszámolhatók legyenek az e 

rendeletből fakadó ügyletek, ideértve a 

rugalmassági mechanizmusok 

igénybevételével és a megfelelés nyomon 

követésével kapcsolatosakat is, a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 

az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 290. cikke alapján jogi aktusokat 

fogadjon el a fogalommeghatározások, az 

értékek és az üvegházhatású gázokat és 

széntárolókat tartalmazó felsorolások 

technikai kiigazítására, a referenciaszintek 

naprakésszé tételére, az ügyletek 

elszámolására, valamint a módszertan és a 

tájékoztatási kötelezettségek 

felülvizsgálatára vonatkozóan. Ezeknek az 

intézkedéseknek figyelembe kell venniük 

az uniós kibocsátásiegység-forgalmi 

jegyzék létrehozásáról szóló 389/2013/EU 

bizottsági rendelet rendelkezéseit. A 

szükséges rendelkezéseket egyetlen olyan 

jogi aktusba indokolt foglalni, amely a 

2003/87/EK irányelvvel, az 525/2013/EU 

rendelettel, a stabil és alkalmazkodóképes 

energiaunió megvalósítása érdekében a 

(18) Annak érdekében, hogy megfelelő 

módon elszámolhatók legyenek az e 

rendeletből fakadó ügyletek, ideértve a 

rugalmassági mechanizmusok 

igénybevételével és a megfelelés nyomon 

követésével kapcsolatosakat is, a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 

az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSZ) 290. cikke alapján 

jogi aktusokat fogadjon el a 

fogalommeghatározások, az értékek és az 

üvegházhatású gázokat és széntárolókat 

tartalmazó felsorolások technikai 

kiigazítására, a referenciaszintek 

naprakésszé tételére, az ügyletek 

elszámolására, valamint a módszertan és a 

tájékoztatási kötelezettségek 

felülvizsgálatára vonatkozóan. Ezeknek az 

intézkedéseknek figyelembe kell venniük 

az uniós kibocsátásiegység-forgalmi 

jegyzék létrehozásáról szóló 389/2013/EU 

bizottsági rendelet rendelkezéseit. A 

szükséges rendelkezéseket egyetlen olyan 

jogi aktusba indokolt foglalni, amely a 

2003/87/EK irányelvvel, az 525/2013/EU 

rendelettel, a stabil és alkalmazkodóképes 
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tagállamok által 2021-től 2030-ig 

kötelezően teljesítendő éves 

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 

meghatározásáról szóló [] rendelettel és az 

e rendelettel kapcsolatos elszámolási 

tárgyú rendelkezéseket egyaránt 

tartalmazni fogja. Különösen fontos, hogy 

a Bizottság az előkészítő munkája során – 

többek között szakértői szinten – megfelelő 

konzultációkat folytasson, és hogy ezekre a 

konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia 

minden dokumentumot, és szakértőik 

számára biztosítani kell, hogy rendszeresen 

részt vehessenek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein. 

energiaunió megvalósítása érdekében a 

tagállamok által 2021-től 2030-ig 

kötelezően teljesítendő éves 

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 

meghatározásáról szóló [] rendelettel és az 

e rendelettel kapcsolatos elszámolási 

tárgyú rendelkezéseket egyaránt 

tartalmazni fogja. Különösen fontos, hogy 

a Bizottság az előkészítő munkája során – 

többek között szakértői szinten – megfelelő 

konzultációkat folytasson, és hogy ezekre a 

konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia 

minden dokumentumot, és szakértőik 

számára biztosítani kell, hogy rendszeresen 

részt vehessenek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein. 

Módosítás   20 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 E rendelet végső célja, hogy hozzájáruljon 

azon globális kötelezettségvállalás 

teljesüléséhez, amely szerint a 

hőmérséklet kevesebb mint 2°C-kal 

haladhatja meg az iparosodás előtti 

szintet, és további erőfeszítéseket kell 

tenni a felmelegedés 1,5°C-ra korlátozása 

érdekében. 

Módosítás   21 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) gazdálkodás alatt álló vizes 

élőhelyek: vizes élőhelynek maradó vizes 

élőhelyként, beépített területből és egyéb 

földterületből átalakított vizes élőhelyként, 

valamint vizes élőhelyből átalakított 

beépített területként és egyéb 

földterületként bejelentett földhasználat; 

Módosítás   22 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállam úgy dönthet, hogy a 

vizes élőhelynek maradó vizes élőhelyként, 

beépített területből és egyéb földterületből 

átalakított vizes élőhelyként, valamint 

vizes élőhelyből átalakított beépített 

területként és egyéb földterületként 

bejelentett földhasználatként 

meghatározott gazdálkodás alatt álló vizes 

élőhelyet a 4. cikk szerinti 

kötelezettségvállalása hatálya alá vonja. 

Amennyiben a tagállam él ezzel a 

lehetőséggel, a gazdálkodás alatt álló vizes 

élőhelyhez kapcsolódó kibocsátásokat és 

elnyeléseket e rendeletnek megfelelően 

kell elszámolnia. 

(2) Azon tagállamoknak, amelyekben 

[a hatálybalépés időpontja]-án/-én nem 

létezik külön elszámolási kategória a 

gazdálkodás alatt álló vizes élőhelyekre, öt 

éves átmeneti időszak áll rendelkezésükre 

[a hatálybalépés időpontja]-tól/-től arra, 

hogy megbízható és átlátható adatokat 

gyűjtsenek az ilyen vizes élőhelyekről és 

létrehozzanak egy e rendeletnek megfelelő 

jelentéstételi rendszert. Az adatok és a 

jelentéstételi rendszer megfelelőségét a 12. 

cikkben hivatkozott megfelelőségi 

ellenőrzés részeként kell értékelni. 

Módosítás   23 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2 a) Az erdősített területek, a kiirtott 

erdőterületek és a gazdálkodás alatt álló 

erdőterületek elszámolásaiba a 

tagállamok a 9. cikknek megfelelően 

beillesztenek egy faipari termékekhez 

kapcsolódó elszámolási kategóriát is. 

Módosítás   24 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 14. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy az (1) 

bekezdésben szereplő 

fogalommeghatározásokat hozzáigazítsa a 

tudományos eredményekhez vagy a 

műszaki fejlődéshez, valamint biztosítsa e 

fogalommeghatározások összhangját az 

IPCC üvegházhatású gázok nemzeti 

jegyzékeire vonatkozó 2006. évi 

iránymutatásában (IPCC-iránymutatás) 

szereplő hasonló tárgyú 

fogalommeghatározások esetleges 

módosításaival. 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 14. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy az (1) 

bekezdésben szereplő 

fogalommeghatározásokat hozzáigazítsa a 

tudományos eredményekhez vagy a 

műszaki fejlődéshez, valamint biztosítsa e 

fogalommeghatározások összhangját az 

IPCC üvegházhatású gázok nemzeti 

jegyzékeire vonatkozó 2006. évi 

iránymutatásában és minden vonatkozó 

kiegészítő IPCC-iránymutatásban (IPCC-

iránymutatás) szereplő hasonló tárgyú 

fogalommeghatározások esetleges 

módosításaival. 

Módosítás   25 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2021 és 2025 közötti, valamint a 2026 és 

2030 közötti időszakokra vonatkozóan a 

11. cikk szerinti rugalmasság 

figyelembevétele mellett minden tagállam 

gondoskodik arról, hogy a kibocsátás ne 

haladja meg az elnyelést, ahol kibocsátás 

és elnyelés alatt a tagállam területén 

megvalósuló, a 2. cikkben említett 

területelszámolási kategóriákba sorolható 

teljes kibocsátások és teljes elnyelések 

összegeként meghatározott és e rendelet 

szerint elszámolt mennyiségek értendők. 

A 2021 és 2025 közötti, valamint a 2026 és 

2030 közötti időszakokra vonatkozóan a 

tagállamok minimumszabályként 

gondoskodnak arról, hogy a kibocsátás ne 

haladja meg az elnyelést, ahol kibocsátás 

és elnyelés alatt a tagállam területén 

megvalósuló, a 2. cikkben említett 

területelszámolási kategóriákba sorolható 

teljes kibocsátások és teljes elnyelések 

összegeként meghatározott és e rendelet 

szerint elszámolt mennyiségek értendők. 

Módosítás   26 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 Az Unió által a Párizsi Megállapodásban 

vállalt hosszú távú kötelezettségek 

teljesítése érdekében a tagállamok 

cselekvési tervet nyújtanak be a 

Bizottságnak (az energiaunió 

irányításáról szóló, COM(2016)0759) 

rendeletben megállapított eljárással 

összhangban, amelyben meghatározzák az 

abszorpció növelésével, a szén-dioxid-

készletekkel és a fenntartható 

erdőgazdálkodási gyakorlatokkal 

kapcsolatos hosszú távú célkitűzéseket. 

Módosítás   27 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1 a) A nemzeti elszámolások elkészítése 

során a tagállamoknak gondoskodniuk 

kell arról, hogy a földhasználattal 

összefüggő tevékenységek összhangban 

legyenek a biológiai sokféleséggel és az 

erdőgazdálkodással kapcsolatos uniós 

stratégiákkal.  

Módosítás   28 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az 5. cikk (3) bekezdésében 

meghatározott alapértelmezett érték 

alkalmazására vonatkozó követelménytől 

eltérve a tagállamok dönthetnek úgy, hogy 

a szántóterületet, a gyepterületet, a vizes 

élőhelyet, a beépített területet és az egyéb 

földterületet az erdőterületté átalakított 

szóban forgó területre vonatkozó 

kategóriából az átalakítás időpontját követő 

30 év lejártával teszik át az erdőterületnek 

maradó erdőterületre vonatkozó 

kategóriába. 

(2) Az 5. cikk (3) bekezdésében 

meghatározott alapértelmezett érték 

alkalmazására vonatkozó követelménytől 

eltérve a tagállamok dönthetnek úgy, hogy 

a szántóterületet, a gyepterületet, a vizes 

élőhelyet, a beépített területet és az egyéb 

földterületet az erdőterületté átalakított 

szóban forgó területre vonatkozó 

kategóriából az átalakítás időpontját követő 

30 év lejártával teszik át az erdőterületnek 

maradó erdőterületre vonatkozó 

kategóriába. Minden ilyen derogációra 

vonatkozó döntésnek az IPCC-

iránymutatásokon kell alapulnia, és a 8. 
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cikk (5) bekezdése alapján létrehozott 

felülvizsgálati csoportnak kell 

jóváhagynia azokat. 

Módosítás   29 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Azok a tagállamok, amelyek úgy 

döntöttek, hogy a gazdálkodás alatt álló 

vizes élőhelyet a 2. cikknek megfelelően 

kötelezettségvállalásuk hatálya alá vonják, 

elszámolják a gazdálkodás alatt álló vizes 

élőhelyhez kapcsolódó kibocsátást és 

elnyelést; ebből a célból kiszámolják a 

2021–2025-ös és/vagy a 2026–2030-as 

időszakra eső kibocsátást és elnyelést, 

amelyből kivonják a 2005–2007-es 

referencia-időszakban a tagállam 

gazdálkodás alatt álló vizes élőhelyhez 

kapcsolódó átlagos éves kibocsátásának és 

elnyelésének ötszörösét. 

(4) A tagállamok elszámolják a 

gazdálkodás alatt álló vizes élőhelyhez 

kapcsolódó kibocsátást és elnyelést; ebből 

a célból kiszámolják a 2021–2025-ös 

és/vagy a 2026–2030-as időszakra eső 

kibocsátást és elnyelést, amelyből kivonják 

a 2005–2007-es referencia-időszakban a 

tagállam gazdálkodás alatt álló vizes 

élőhelyhez kapcsolódó átlagos éves 

kibocsátásának és elnyelésének ötszörösét. 

Módosítás   30 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a IV. melléklet A. pontjában 

meghatározott feltételek alapján 

meghatározzák az erdőkre vonatkozó új 

referenciaszintet. A 2021–2025-ös időszak 

tekintetében 2018. december 31-ig, a 

2026–2030-as időszak tekintetében pedig 

2023. június 30-ig benyújtják a 

Bizottságnak nemzeti erdőgazdálkodási 

elszámolási tervüket, amely tartalmazza az 

erdőkre vonatkozó új referenciaszintet. 

A tagállamok a IV. melléklet A. pontjában 

meghatározott feltételek alapján 

meghatározzák az erdőkre vonatkozó új 

referenciaszintet. A 2021–2025-ös időszak 

tekintetében 2018. december 31-ig, a 

2026–2030-as időszak tekintetében pedig 

2023. június 30-ig benyújtják a 

Bizottságnak nemzeti erdőgazdálkodási 

elszámolási tervüket, amely tartalmazza az 

erdőkre vonatkozó új referenciaszintet. A 

tagállamok kérésére a Bizottság 

iránymutatást és technikai 

segítségnyújtást biztosít. 

Módosítás   31 
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Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti erdőgazdálkodási elszámolási 

terv tartalmazza a IV. melléklet B. 

pontjában felsorolt összes elemet, valamint 

az erdőkre vonatkozó javasolt új, évi CO2-

egyenértékben kifejezett referenciaszintet, 

amely a jelenlegi, a tagállami erdőkre 

vonatkozóan erdőtípusonként és életkor-

kategóriánként az 1990 és 2009 közötti 

időszakban dokumentált erdőgazdálkodási 

gyakorlat és intenzitás fenntartásán 
alapul. 

A nemzeti erdőgazdálkodási elszámolási 

terv tartalmazza a IV. melléklet B. 

pontjában felsorolt összes elemet, valamint 

az erdőkre vonatkozó javasolt új, évi CO2-

egyenértékben kifejezett referenciaszintet, 

amely a jelenlegi, a tagállami erdőkre 

vonatkozóan erdőtípusonként és életkor-

kategóriánként a 2021–2025-ös időszakra 

vonatkozóan 2017-ig, a 2026–2030-as 

időszakra vonatkozóan pedig 2022-ig 
dokumentált erdőgazdálkodási gyakorlatra 

alapul. 

Módosítás   32 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti erdőgazdálkodási elszámolási 

tervet nyilvánosságra kell hozni, és 

nyilvános konzultációra kell bocsátani. 

A nemzeti erdőgazdálkodási elszámolási 

tervet nyilvánosságra kell hozni, többek 

között online módon is, és nyilvános 

konzultációra kell bocsátani. 

Módosítás   33 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 

az összhangot a nemzeti erdőgazdálkodási 

elszámolási tervben az erdőkre vonatkozó 

referenciaszint meghatározásához, 

valamint a gazdálkodás alatt álló 

erdőterületre vonatkozó adatok 

bejelentésével összefüggésben használt 

módszerek és adatok között. A tagállamok 

legkésőbb a 2021–2025-ös vagy a 2026–

2030-as időszak végéig benyújtják a 

Bizottságnak referenciaszintjük technikai 

kiigazítását, ha ez szükséges a 

(4) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 

az összhangot a nemzeti erdőgazdálkodási 

elszámolási tervben az erdőkre vonatkozó 

referenciaszint meghatározásához, 

valamint a gazdálkodás alatt álló 

erdőterületre vonatkozó adatok 

bejelentésével összefüggésben használt 

módszerek és adatok között. Az adatoknak 

a földhasználatra és az erdők állapotára 

vonatkozó legfrissebb ellenőrzött 

elszámolásból kell származniuk. A 

tagállamok legkésőbb a 2021–2025-ös 
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következetesség biztosításához. vagy a 2026–2030-as időszak végéig 

benyújtják a Bizottságnak 

referenciaszintjük technikai kiigazítását, ha 

ez szükséges a következetesség 

biztosításához, valamint az annak 

meghatározása idején hatályban lévő 

fenntartható erdőgazdálkodási politika 

pozitív eredményeiről való beszámoláshoz.  

Módosítás   34 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság felülvizsgálja a 

nemzeti erdőgazdálkodási elszámolási 

terveket és a technikai kiigazításokat, és 

megvizsgálja, hogy az erdőkre vonatkozó 

javasolt új vagy kiigazított 

referenciaszintek meghatározása milyen 

mértékben felel meg a (3) és a (4) 

bekezdésben, valamint az 5. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott elveknek és 

követelményeknek. Amennyiben a (3) és a 

(4) bekezdésben, valamint az 5. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott elveknek és 

követelményeknek való megfelelés azt 

szükségesség teszi, a Bizottság 

újraszámíthatja az erdőkre vonatkozó 

javasolt új vagy kiigazított 

referenciaszinteket. 

(5) A Bizottság és a tagállamok 

kiválasztott szakértőiből álló 

felülvizsgálati csoport felülvizsgálja a 

nemzeti erdőgazdálkodási elszámolási 

terveket és a technikai kiigazításokat, és 

megvizsgálja, hogy az erdőkre vonatkozó 

javasolt új vagy kiigazított 

referenciaszintek meghatározása milyen 

mértékben felel meg a (3) és a (4) 

bekezdésben, valamint az 5. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott elveknek és 

követelményeknek. A tagállamok minden 

kért adatot és információt megadnak a 

felülvizsgálati csoportnak a felülvizsgálat 

és az értékelés elvégzéséhez. Amennyiben 

a (3) és a (4) bekezdésben, valamint az 5. 

cikk (1) bekezdésében meghatározott 

elveknek és követelményeknek való 

megfelelés azt szükségesség teszi, az 

érintett tagállam újraszámítja az erdőkre 

vonatkozó javasolt új vagy kiigazított 

referenciaszinteket. Az átláthatóság 

fokozása érdekében a Bizottságnak össze 

kell állítania és nyilvánosan, többek között 

az interneten is elérhetővé kell tennie egy 

ajánlásokat is tartalmazó összefoglaló 

jelentést. 

Módosítás   35 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 6 bekezdés 

 



 

AD\1126632HU.docx 23/30 PE592.164v03-00 

 HU 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A Bizottság a 14. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogad el a II. mellékletnek az (5) 

bekezdés alapján elvégzett felülvizsgálat 

alapján történő módosítása céljából, hogy a 

benyújtott nemzeti erdőgazdálkodási 

elszámolási tervek és technikai 

kiigazítások, valamint a felülvizsgálat 

keretében végzett újraszámítások alapján 

naprakésszé tegye az erdőkre vonatkozó 

tagállami referenciaszinteket. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

hatálybalépéséig a 2021–2025-ös és/vagy a 

2026–2030-as időszakra továbbra is a II. 

mellékletben megállapított, erdőkre 

vonatkozó tagállami referenciaszintek 

alkalmazandók. 

(6) A Bizottság a 14. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogad el a II. mellékletnek az (5) 

bekezdés alapján elvégzett felülvizsgálat 

alapján történő módosítása céljából, hogy a 

benyújtott nemzeti erdőgazdálkodási 

elszámolási tervek és technikai 

kiigazítások, valamint a felülvizsgálat 

keretében végzett újraszámítások alapján 

naprakésszé tegye az erdőkre vonatkozó 

tagállami referenciaszinteket. A 

tagállamok által a (3) bekezdés szerint 

benyújtott dokumentumokon alapuló első 

ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktust 

legkésőbb 2019. december 31-ig el kell 

fogadni. A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus hatálybalépéséig a 2021–2025-ös 

és/vagy a 2026–2030-as időszakra 

továbbra is a II. mellékletben megállapított, 

erdőkre vonatkozó tagállami 

referenciaszintek alkalmazandók. 

Módosítás   36 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A faipari termékekkel összefüggésben a 6. 

cikk (1) bekezdése és a 8. cikk (1) 

bekezdése értelmében vezetett 

elszámolásaikban a tagállamok az V. 

mellékletben meghatározott elsőrendű 

bomlásfüggvényt, módszereket és 

alapértelmezett felezésiidő-értékeket 

alkalmazva feltüntetik az alábbi 

kategóriákba tartozó faipari termékek 

készletében bekövetkező változásból eredő 

kibocsátást és elnyelést: 

A tagállamok az V. mellékletben 

meghatározott elsőrendű bomlásfüggvényt, 

módszereket és alapértelmezett felezésiidő-

értékeket alkalmazva számolják el az 

alábbi kategóriákba tartozó faipari 

termékek készletében bekövetkező 

változásból eredő kibocsátást és elnyelést: 

Módosítás   37 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság 2019. december 31-ig 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 

el a 14. cikknek megfelelően a faipari 

termékek készletén belüli kategóriák 

további, kedvező helyettesítő hatással járó 

termékekkel való aktualizálása érdekében, 

figyelembe véve a tagállamok 

országspecifikus alkategóriákkal 

kapcsolatos hozzájárulásait. Az 

aktualizálást az IPCC-iránymutatás 

alapján kell elvégezni és biztosítani kell a 

LULUCF-ágazatra vonatkozó uniós 

elszámolás környezeti integritását. 

Módosítás   38 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5 a) Az e cikkben meghatározott 

rugalmassági mechanizmus értékelését 

szerepeltetni kell a 15. cikkben hivatkozott 

jelentésben. 

Módosítás   39 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság a 4. cikknek való 

megfelelés értékelése céljából elvégzi a 

megfelelési jelentés teljes körű 

felülvizsgálatát. 

(2) A Bizottság a 4. cikknek való 

megfelelés értékelése céljából elvégzi a 

megfelelési jelentés teljes körű 

felülvizsgálatát és az esetleges eltéréseket 

megindokolja. 

Módosítás   40 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság minden tagállam (1) A Bizottság minden tagállam 
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esetében területelszámolási kategóriánként 

nyilvántartja a kibocsátások és az 

elnyelések mennyiségét, és gondoskodik az 

525/2013/EU rendelet 10. cikke alapján 

létrehozott uniós kibocsátásiegység-

forgalmi jegyzékben a 11. cikk szerinti 

rugalmassági mechanizmusok 

alkalmazásával összefüggő ügyletek pontos 

elszámolásáról. A központi tisztviselő 

automatikus ellenőrzést hajt végre az e 

rendelet alapján kezdeményezett összes 

ügyleten, és a szabálytalanságok 

megelőzése érdekében letiltja a megfelelő 

ügyleteket. Az erre vonatkozó adatokat 

hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság 

számára. 

esetében területelszámolási kategóriánként 

nyilvántartja a kibocsátások és az 

elnyelések mennyiségét, és gondoskodik az 

525/2013/EU rendelet 10. cikke alapján 

létrehozott uniós kibocsátásiegység-

forgalmi jegyzékben a 11. cikk szerinti 

rugalmassági mechanizmusok 

alkalmazásával összefüggő ügyletek pontos 

elszámolásáról. A központi tisztviselő 

automatikus és kimerítő ellenőrzést hajt 

végre az e rendelet alapján kezdeményezett 

összes ügyleten, és a szabálytalanságok 

megelőzése érdekében letiltja a megfelelő 

ügyleteket. A tagállamnak visszajelzést 

kell adni és jogot kell biztosítani számára 

a válaszolásra. A tagállamok esetleges 

helyesbítési kérelmeit ésszerű határidőn 

belül kell benyújtani. A Bizottság 

nyilvántartásba veszi ezen események 

nyomonkövethetőségét és az erre 

vonatkozó adatokat az 

internetenhozzáférhetővé teszi a 

nyilvánosság számára. 

Módosítás   41 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 3., az 5., a 8., a 

10. és a 13. cikkben említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól, [a hatálybalépés 

napja]-án/-én kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 3., az 5., a 8., a 9., 

a 10. és a 13. cikkben említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 5 

évre szól, [a hatálybalépés napja]-án/-én 

kezdődő hatállyal. 

Módosítás   42 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló 

2016. április 13-i intézményközi 

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló 

2016. április 13-i intézményközi 
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megállapodásban foglalt elveknek 

megfelelően konzultál az egyes tagállamok 

által kijelölt szakértőkkel. 

megállapodásban foglalt elveknek 

megfelelően konzultál és igyekszik közös 

álláspontot kialakítani az egyes 

tagállamok által kijelölt szakértőkkel. 

Módosítás   43 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság 2024. február 28-ig, majd azt 

követően ötévente jelentés formájában 

beszámol az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról, 

valamint arról, hogy az e rendeletben 

foglalt szabályozás mennyiben járult hozzá 

az EU átfogó 2030-as 

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 

céljának és a Párizsi Megállapodás 

céljainak teljesítéséhez, és indokolt esetben 

jogalkotási javaslatokat is előterjeszthet. 

A Bizottság az UNFCCC keretében 2018-

ban összehívandó előmozdító párbeszéd 

időpontjától számított hat hónapon belül, 

2024-ben, majd azt követően ötévente 

jelentés formájában beszámol az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 

végrehajtásáról, valamint arról, hogy az 

mennyiben járult hozzá az EU átfogó 

2030-as üvegházhatásúgázkibocsátás-

csökkentési céljának és a Párizsi 

Megállapodás hosszú távú céljainak 

teljesítéséhez, és indokolt esetben 

javaslatokat is előterjeszthet e rendelet és 

céljai aktualizálása érdekében, 

összhangban az UNFCCC keretében 

összehívott előmozdító párbeszédből adódó 

fejleményekkel és a legújabb tudományos 

megállapításokkal. 

Módosítás   44 

Rendeletre irányuló javaslat 

IV melléklet – A rész – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a referenciaszinteknek emellett 

hozzá kell járulniuk az erdei szénkészletek 

fenntartásához vagy növeléséhez, az 

erdőkből származó faanyag, rost és 

energia éves szinten fenntartható 

hozamának előállítása mellett; 

Módosítás   45 

Rendeletre irányuló javaslat 

IV melléklet – A rész – 1 bekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a referenciaszinteknek biztosítaniuk 

kell az elszámolás megbízhatóságát és 

hitelességét annak érdekében, hogy a 

biomasszához kapcsolódó kibocsátások és 

elnyelések megfelelően elszámolásra 

kerüljenek; 

c) a referenciaszinteknek biztosítaniuk 

kell a gazdálkodás alatt álló erdőterületre 

vonatkozó elszámolás megbízhatóságát és 

hitelességét annak érdekében, hogy a 

biomasszához kapcsolódó kibocsátások és 

elnyelések megfelelően elszámolásra 

kerüljenek; 

Módosítás   46 

Rendeletre irányuló javaslat 

IV melléklet – A rész – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a referenciaszinteknek figyelembe 

kell venniük a faipari termékek 

széntárolóját is, aminek révén lehetővé 

válik az azonnali oxidációt feltételező 

forgatókönyv, valamint az elsőrendű 

bomlás függvénye és a felezésiidő-értékek 

alkalmazása közötti összehasonlítás; 

törölve 

Módosítás   47 

Rendeletre irányuló javaslat 

IV melléklet – A rész – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a referenciaszinteknek figyelembe 

kell venniük a biológiai sokféleség 

megőrzéséhez való hozzájárulásra és a 

természeti erőforrások fenntartható 

használatára vonatkozó célt, amint azt az 

uniós erdőgazdálkodási stratégia, a 

tagállamok nemzeti erdészeti politikái és az 

EU biológiai sokféleséggel kapcsolatos 

stratégiája meghatározza; 

e) a referenciaszinteknek figyelembe 

kell venniük a biológiai sokféleség 

megőrzéséhez való hozzájárulásra és a 

természeti erőforrások fenntartható 

használatára vonatkozó célt, amint azt az 

uniós erdőgazdálkodási stratégia, a 

tagállamok nemzeti erdészeti programjai 

és politikái, valamint és az EU biológiai 

sokféleséggel kapcsolatos és biogazdasági 

stratégiája meghatározza; 

Módosítás   48 

Rendeletre irányuló javaslat 

IV melléklet – A rész – 1 bekezdés – g a pont (új) 

 



 

PE592.164v03-00 28/30 AD\1126632HU.docx 

HU 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) a referenciaszinteknek meg kell 

erősíteniük, hogy a konstrukció nem 

tartalmaz közvetlenül tagállami vagy 

uniós politikákon alapuló feltételezéseket 

vagy becsléseket, illetve tagállami vagy 

uniós politikák vélelmezett jövőbeni 

változásain alapuló feltételezéseket vagy 

becsléseket. 

 

 

 



 

AD\1126632HU.docx 29/30 PE592.164v03-00 

 HU 

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA 
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

Cím A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az 

erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -

elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és 

energiapolitikai keretbe történő beillesztése, valamint az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos 

egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről 
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