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a B6-0000/2009 számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján

előterjesztette: Magor Imre Csibi és Péter Olajos

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
nevében

az erdőirtás és az erdőpusztulás okozta kihívások kezeléséről az 
éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése elleni küzdelemben



PE418.411v01-00 2/3 RE\764590HU.doc

HU

B6-0000/2009

az Európai Parlament állásfoglalása az erdőirtás és az erdőpusztulás okozta kihívások 
kezeléséről az éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése elleni küzdelemben

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának küldött, „Az erdőirtás és az 
erdőpusztulás okozta kihívások kezelése az éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség 
csökkenése elleni küzdelemben” című közleményére (COM(2008)645),

– az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel az EU a globális felmelegedés mértékét 2 °C-ra kívánja korlátozni és felére kívánja 
csökkenteni a biológiai sokféleség csökkenését, 

B. mivel az erdőirtás a globális széndioxid (CO2) kibocsátások mintegy 20%-ért felelős és a 
biológiai sokféleség csökkenésének egyik fő kiváltó oka,

C. mivel az erdőirtás riasztó méreteket ölt, évente 13 millió hektár erdőt – többségében  
trópusi esőerdőket – érint, ugyanakkor bizonyos mértékben Európát, különösen Közép- és 
Kelet-Európát is érinti, 

D. mivel az erdőpusztulás különféleképp mehet végbe és fogalmát nehéz meghatározni, 
ugyanakkor jelentős hatással van az éghajlatra, a biológiai sokféleségre, valamint a 
különböző árucikkekre és szolgáltatásokra is,

1. hangsúlyozza az erdők megőrzése, a fenntartható gazdálkodási politikák és az EU egyéb 
belső és külső politikái közötti fokozott koherencia fontosságát; az EU-politikák, például 
az energetika (különösen a bioüzemanyagok), a mezőgazdaság, a fenntartható termelés és 
fogyasztás, a beszerzések, a kereskedelem és a fejlesztési együttműködés terén 
alkalmazott politikák erdőkre kifejtett hatásának mennyiségi értékelésére szólít fel;

2. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatokat a Parlamentnek és a Tanácsnak az 
erdőkből kitermelt faanyag és a faipari termékek tekintetében szigorúbb közösségi 
fenntarthatósági követelmények létrehozása céljából; 

3. üdvözli a környezetbarát közbeszerzési politikákat és az olyan eszközök népszerűsítését, 
mint az öko-címkék és az erdőtanúsítási rendszerek; felszólít a környezetbarát 
közbeszerzési politikák gyors elfogadására és végrehajtására a faipari termékek 
tekintetében EU-szerte; felszólítja a tagállamokat, hogy alapozzák közbeszerzési 
politikájukat szigorú fenntarthatósági követelményekre és ennek megfelelően ezen 
követelmények tekintetében reális célokat határozzanak meg;

4. támogatja egy új globális erdészeti széndioxid-mechanizmus létrehozását az ENSZ 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye (UNFCCC) keretében; felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák elkötelezettségüket a globális erdőirtás megakadályozása terén azáltal, hogy 
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az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerből (ETS) származó aukciós bevételek egy részét a 
fejlődő országokban történő erdőirtásból eredő károsanyag-kibocsátások csökkentésére 
különítik el;  

5. megjegyzi, hogy a széndioxid-piacon az erdőkvóták közép- és hosszú távon az erdőirtás 
kezelését szolgáló politikák csoportjának részét képezhetik; hangsúlyozza, hogy az 
erdőkvótáknak az ETS-be történő belefoglalásával kapcsolatos végső döntést az összes 
lehetséges finanszírozási mechanizmus kivitelezhetőségének szigorú elemzését és a felek 
koppenhágai konferenciája eredményeinek és a kísérleti projektek következtetéseinek 
értékelését követően kell meghozni;

6. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a közlemény a címével ellentétben nem foglalkozik az 
erdőpusztulás kérdésével; felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre cselekvési terveket és 
kísérleti projekteket, továbbá az erdők talajával és biomasszájával kapcsolatos megfelelő 
adatok megszerzését célzó megfelelő ellenőrző rendszerek létrehozásával és 
alkalmazásával mutasson elkötelezettséget saját erdészeti politikáiban nem csak az 
erdőirtás, hanem az erdőpusztulás (az Európai Unióban is) megállítására is; 

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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