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Módosítás 69
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS HATÁROZATA az 
üvegházhatású gázoknak a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátására és 
abszorpciójára vonatkozó elszámolási 
szabályokról és cselekvési tervekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS HATÁROZATA az 
üvegházhatású gázoknak a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátására és 
abszorpciójára vonatkozó elszámolási 
szabályokról

Or. en

Módosítás 70
Gaston Franco, Sophie Auconie

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unión belül a földhasználat, a 
földhasználat-megváltoztatás és az 
erdőgazdálkodás (a továbbiakban: 
LULUCF) ágazata nettó nyelőként 
működik, amely az uniós összkibocsátás 
számottevő hányadával egyenlő 
mennyiségű üvegházhatású gázt von ki a 
légkörből. A növényzetben és a talajban 
megkötött szén mennyiségében 
bekövetkező változások hatással vannak az 
üvegházhatást okozó gázok emberi eredetű 
kibocsátására és abszorpciójára. Az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának a 
2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 
kötelezettségvállalásoknak megfelelő 
szintre történő csökkentésére irányuló 

(1) Az Unión belül a földhasználat, a 
földhasználat-megváltoztatás és az 
erdőgazdálkodás (a továbbiakban: 
LULUCF) ágazata nettó nyelőként 
működik, amely az uniós összkibocsátás 
számottevő hányadával egyenlő 
mennyiségű üvegházhatású gázt von ki a 
légkörből. A növényzetben és a talajban 
megkötött szén mennyiségében 
bekövetkező változások hatással vannak az 
üvegházhatást okozó gázok emberi eredetű 
kibocsátására és abszorpciójára. A 
fakitermelésből származó termékek 
fenntarthatóbb felhasználásával 
jelentősen korlátozható a kibocsátás és 
fokozható a légkörből való kivonás. Az 
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tagállami törekvésekről szóló, 2009. április 
23-i 2009/406/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat, valamint az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a 
LULUCF-ágazatból eredő ÜHG-kibocsátás 
és -abszorpció nem képezi részét a 2020-ig 
elérendő 20 %-os uniós 
kibocsátáscsökkentési célkitűzésnek, bár 
részben beleszámít a 2002/358/EK tanácsi 
határozattal elfogadott, az Egyesült 
Nemzetek Éghajlat-változási 
Keretegyezményéhez (a továbbiakban: 
UNFCCC) csatolt Kiotói Jegyzőkönyv 3. 
cikkének (3) bekezdésében foglalt 
számszerűsített uniós kibocsátáskorlátozási 
és -csökkentési kötelezettségvállalásokba.

üvegházhatású gázok kibocsátásának a 
2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 
kötelezettségvállalásoknak megfelelő 
szintre történő csökkentésére irányuló 
tagállami törekvésekről szóló, 2009. április 
23-i 2009/406/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat, valamint az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a 
LULUCF-ágazatból eredő ÜHG-kibocsátás 
és -abszorpció nem képezi részét a 2020-ig 
elérendő 20%-os uniós 
kibocsátáscsökkentési célkitűzésnek, bár 
részben beleszámít a 2002/358/EK tanácsi 
határozattal elfogadott, az Egyesült 
Nemzetek Éghajlat-változási 
Keretegyezményéhez (a továbbiakban: 
UNFCCC) csatolt Kiotói Jegyzőkönyv 3. 
cikkének (3) bekezdésében foglalt 
számszerűsített uniós kibocsátáskorlátozási
és -csökkentési kötelezettségvállalásokba.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a szénkészletek tekintetében főként a fakitermelésből származó termékek 
miatt bekövetkező változásokat, az üvegházhatású gázok nemzeti jegyzékei vonatkozásában a 
tagállamok számára lehetőség nyílik, hogy elérjék az üvegházhatású gázok kibocsátásával 
kapcsolatos csökkentési célkitűzéseket.

Módosítás 71
Gaston Franco, Sophie Auconie

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemtervével 
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összhangban egy holisztikus 
szemléletmódot követve feltétlenül 
figyelembe kell venni az összes 
földhasználatot, és a LULUCF-ágazattal 
az Unió éghajlat-változási politikáján 
belül kell foglalkozni.

Or. en

Módosítás 72
Elisabeth Köstinger

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2009/406/EK határozat 9. cikke 
előírja a Bizottság számára, hogy mérje fel 
a földhasználathoz, a földhasználat 
megváltoztatásához és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 
tevékenységekből származó kibocsátás és 
abszorpció uniós csökkentési 
kötelezettségvállalásokba történő 
bevonásának módjait, biztosítva az ágazat 
hozzájárulásának állandóságát és 
környezeti integritását, valamint a 
vonatkozó kibocsátás és abszorpció 
körültekintő nyomon követését és 
nyilvántartását. Ez a határozat tehát első 
lépésként meghatározza az üvegházhatású 
gázoknak a LULUCF-ágazatból eredő 
kibocsátására és abszorpciójára 
alkalmazandó elszámolási szabályokat.
Annak érdekében, hogy időközben 
biztosított legyen a szénkészlet megőrzése 
és növelése, célszerű előírni a tagállamok 
számára, hogy fogadjanak el a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket a LULUCF 
vonatkozásában.

(2) A 2009/406/EK határozat 9. cikke 
előírja a Bizottság számára, hogy mérje fel 
a földhasználathoz, a földhasználat 
megváltoztatásához és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 
tevékenységekből származó kibocsátás és 
abszorpció uniós csökkentési 
kötelezettségvállalásokba történő 
bevonásának módjait, biztosítva az ágazat 
hozzájárulásának állandóságát és 
környezeti integritását, valamint a 
vonatkozó kibocsátás és abszorpció 
körültekintő nyomon követését és 
nyilvántartását. Ez a határozat tehát első 
lépésként meghatározza az üvegházhatású 
gázoknak a LULUCF-ágazatból eredő 
kibocsátására és abszorpciójára 
alkalmazandó elszámolási szabályokat.

Or. de
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Módosítás 73
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2009/406/EK határozat 9. cikke 
előírja a Bizottság számára, hogy mérje fel 
a földhasználathoz, a földhasználat 
megváltoztatásához és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 
tevékenységekből származó kibocsátás és 
abszorpció uniós csökkentési 
kötelezettségvállalásokba történő 
bevonásának módjait, biztosítva az ágazat 
hozzájárulásának állandóságát és 
környezeti integritását, valamint a 
vonatkozó kibocsátás és abszorpció 
körültekintő nyomon követését és 
nyilvántartását. Ez a határozat tehát első 
lépésként meghatározza az üvegházhatású 
gázoknak a LULUCF-ágazatból eredő 
kibocsátására és abszorpciójára 
alkalmazandó elszámolási szabályokat. 
Annak érdekében, hogy időközben 
biztosított legyen a szénkészlet megőrzése 
és növelése, célszerű előírni a tagállamok 
számára, hogy fogadjanak el a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket
tartalmazó cselekvési terveket a LULUCF
vonatkozásában.

(2) A 2009/406/EK határozat 9. cikke 
előírja a Bizottság számára, hogy mérje fel 
a földhasználathoz, a földhasználat 
megváltoztatásához és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 
tevékenységekből származó kibocsátás és 
abszorpció uniós csökkentési 
kötelezettségvállalásokba történő 
bevonásának módjait, biztosítva az ágazat 
hozzájárulásának állandóságát és 
környezeti integritását, valamint a 
vonatkozó kibocsátás és abszorpció 
körültekintő nyomon követését és 
nyilvántartását. Ez a határozat tehát első 
lépésként meghatározza az üvegházhatású 
gázoknak a LULUCF-ágazatból eredő 
kibocsátására és abszorpciójára 
alkalmazandó elszámolási szabályokat. 
Annak érdekében, hogy időközben 
biztosított legyen a szénkészlet megőrzése 
és növelése, célszerű előírni a tagállamok 
számára, hogy a LULUCF-ágazatból 
eredő kibocsátás korlátozása vagy 
csökkentése, illetve az abszorpció 
fenntartása vagy növelése céljából saját 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
növekedési stratégiájukon belül 
határozzanak meg a fenntartható 
erdőgazdálkodás és a fenntartható 
földgazdálkodás előmozdítására irányuló 
intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek tagállami szinten további terheket jelentenének anélkül, hogy 
egyértelmű hozzáadott értékkel bírnának. Kettős szabályozást teremtenének, mivel a javasolt 
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cselekvési tervek párhuzamosan futnának a közös mezőgazdasági politika második pillére alá 
tartozó agrár-környezetvédelmi intézkedésekkel. A tagállamoknak inkább a fenntartható 
erdőgazdálkodás és a fenntartható földgazdálkodás előmozdítására irányuló intézkedéseket 
kellene elfogadniuk az alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó fejlesztési stratégiájuk 
keretében.

Módosítás 74
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2009/406/EK határozat 9. cikke 
előírja a Bizottság számára, hogy mérje fel 
a földhasználathoz, a földhasználat 
megváltoztatásához és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 
tevékenységekből származó kibocsátás és 
abszorpció uniós csökkentési 
kötelezettségvállalásokba történő 
bevonásának módjait, biztosítva az ágazat 
hozzájárulásának állandóságát és 
környezeti integritását, valamint a 
vonatkozó kibocsátás és abszorpció 
körültekintő nyomon követését és 
nyilvántartását. Ez a határozat tehát első 
lépésként meghatározza az üvegházhatású 
gázoknak a LULUCF-ágazatból eredő 
kibocsátására és abszorpciójára 
alkalmazandó elszámolási szabályokat. 
Annak érdekében, hogy időközben 
biztosított legyen a szénkészlet megőrzése 
és növelése, célszerű előírni a tagállamok 
számára, hogy fogadjanak el a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket a LULUCF 
vonatkozásában.

(2) A 2009/406/EK határozat 9. cikke 
előírja a Bizottság számára, hogy mérje fel 
a földhasználathoz, a földhasználat 
megváltoztatásához és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 
tevékenységekből származó kibocsátás és 
abszorpció uniós csökkentési 
kötelezettségvállalásokba történő 
bevonásának módjait, biztosítva az ágazat 
hozzájárulásának állandóságát és 
környezeti integritását, valamint a 
vonatkozó kibocsátás és abszorpció 
körültekintő nyomon követését és 
nyilvántartását. Ez a határozat tehát első 
lépésként meghatározza az üvegházhatású 
gázoknak a LULUCF-ágazatból eredő 
kibocsátására és abszorpciójára 
alkalmazandó elszámolási szabályokat.

Or. en
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Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek tagállami szinten további terheket jelentenének anélkül, hogy 
egyértelmű hozzáadott értékkel bírnának. Kettős szabályozást teremtenének, mivel azok 
párhuzamosan futnának a közös mezőgazdasági politika második pillére alá tartozó agrár-
környezetvédelmi intézkedésekkel.

Módosítás 75
Romana Jordan

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2009/406/EK határozat 9. cikke 
előírja a Bizottság számára, hogy mérje 
fel a földhasználathoz, a földhasználat 
megváltoztatásához és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó
tevékenységekből származó kibocsátás és 
abszorpció uniós csökkentési 
kötelezettségvállalásokba történő 
bevonásának módjait, biztosítva az ágazat
hozzájárulásának állandóságát és 
környezeti integritását, valamint a 
vonatkozó kibocsátás és abszorpció
körültekintő nyomon követését és 
nyilvántartását. Ez a határozat tehát első 
lépésként meghatározza az üvegházhatású 
gázoknak a LULUCF-ágazatból eredő 
kibocsátására és abszorpciójára 
alkalmazandó elszámolási szabályokat. 
Annak érdekében, hogy időközben 
biztosított legyen a szénkészlet megőrzése 
és növelése, célszerű előírni a tagállamok 
számára, hogy fogadjanak el a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket a LULUCF 
vonatkozásában.

(2) A Bizottság a 2009/406/EK határozat 9. 
cikke értelmében felmérte a LULUCF-
ágazatnak az üvegházhatású gázok 
csökkentésére irányuló uniós és tagállami 
kötelezettségvállalásokba történő 
bevonásának módjait azzal a céllal, hogy
biztosítsák a LULUCF-ágazat
hozzájárulásának állandóságát és 
környezeti integritását, valamint a 
körültekintő nyomon követést és 
nyilvántartást. E felmérés 
eredményeképpen a Bizottság javaslatot 
tesz egy úgynevezett LULUCF 
vonatkozású jogalkotási csomagra, amely 
két összekapcsolódó jogi aktust foglal 
magában: első lépésként egy határozatot a 
LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokról, második lépésként pedig egy 
jogi aktust a LULUCF-ágazatnak az 
uniós és tagállami ÜHG-
kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalásokba történő 
hivatalos bevonásáról. Ez a határozat tehát 
meghatározza az üvegházhatású gázoknak 
a LULUCF-ágazatból eredő kibocsátására 
és abszorpciójára alkalmazandó 
elszámolási szabályokat. Annak érdekében, 
hogy időközben biztosított legyen a 
szénkészlet megőrzése és növelése, 
célszerű előírni a tagállamok számára, 
hogy fogadjanak el a kibocsátás 
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korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket a LULUCF 
vonatkozásában. Ezt később egy második 
jogalkotási javaslat fogja követni a
LULUCF-ágazatnak az uniós és tagállami 
ÜHG-kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalásokba történő 
hivatalos bevonásáról.

Or. en

Módosítás 76
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

.(2) A 2009/406/EK határozat 9. cikke 
előírja a Bizottság számára, hogy mérje fel 
a földhasználathoz, a földhasználat 
megváltoztatásához és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 
tevékenységekből származó kibocsátás és 
abszorpció uniós csökkentési 
kötelezettségvállalásokba történő 
bevonásának módjait, biztosítva az ágazat 
hozzájárulásának állandóságát és 
környezeti integritását, valamint a 
vonatkozó kibocsátás és abszorpció 
körültekintő nyomon követését és 
nyilvántartását. Ez a határozat tehát első 
lépésként meghatározza az üvegházhatású 
gázoknak a LULUCF-ágazatból eredő 
kibocsátására és abszorpciójára 
alkalmazandó elszámolási szabályokat. 
Annak érdekében, hogy időközben 
biztosított legyen a szénkészlet megőrzése 
és növelése, célszerű előírni a tagállamok 
számára, hogy fogadjanak el a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 

(2) A 2009/406/EK határozat 9. cikke 
előírja a Bizottság számára, hogy mérje fel 
a földhasználathoz, a földhasználat 
megváltoztatásához és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 
tevékenységekből származó kibocsátás és 
abszorpció uniós csökkentési 
kötelezettségvállalásokba történő 
bevonásának módjait, biztosítva az ágazat 
hozzájárulásának állandóságát és 
környezeti integritását, valamint a 
vonatkozó kibocsátás és abszorpció 
körültekintő nyomon követését és 
nyilvántartását. Ez a határozat tehát első 
lépésként meghatározza az üvegházhatású 
gázoknak a LULUCF-ágazatból eredő 
kibocsátására és abszorpciójára 
alkalmazandó elszámolási szabályokat.
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tartalmazó cselekvési terveket a LULUCF 
vonatkozásában.

Or. sv

Módosítás 77
Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2009/406/EK határozat 9. cikke 
előírja a Bizottság számára, hogy mérje 
fel a földhasználathoz, a földhasználat 
megváltoztatásához és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó
tevékenységekből származó kibocsátás és 
abszorpció uniós csökkentési 
kötelezettségvállalásokba történő 
bevonásának módjait, biztosítva az ágazat
hozzájárulásának állandóságát és 
környezeti integritását, valamint a 
vonatkozó kibocsátás és abszorpció
körültekintő nyomon követését és 
nyilvántartását. Ez a határozat tehát első 
lépésként meghatározza az üvegházhatású 
gázoknak a LULUCF-ágazatból eredő 
kibocsátására és abszorpciójára 
alkalmazandó elszámolási szabályokat. 
Annak érdekében, hogy időközben 
biztosított legyen a szénkészlet megőrzése 
és növelése, célszerű előírni a tagállamok 
számára, hogy fogadjanak el a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket a LULUCF 
vonatkozásában.

(2) A Bizottság a 2009/406/EK határozat 9. 
cikke értelmében felmérte a LULUCF-
ágazatnak az üvegházhatású gázok 
csökkentésére irányuló uniós és tagállami 
kötelezettségvállalásokba történő 
bevonásának módjait azzal a céllal, hogy
biztosítsák a LULUCF-ágazat
hozzájárulásának állandóságát és 
környezeti integritását, valamint a 
körültekintő nyomon követést és 
nyilvántartást. E felmérés 
eredményeképpen a Bizottság javaslatot 
tesz egy úgynevezett LULUCF 
vonatkozású jogalkotási csomagra, amely 
két összekapcsolódó jogi aktust foglal 
magában: első lépésként egy határozatot a 
LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokról, második lépésként pedig egy 
ezzel összefüggő jogi aktust a LULUCF-
ágazatnak az uniós és tagállami ÜHG-
kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalásokba történő 
hivatalos bevonásáról. Ez a határozat tehát 
meghatározza az üvegházhatású gázoknak 
a LULUCF-ágazatból eredő kibocsátására 
és abszorpciójára alkalmazandó 
elszámolási szabályokat. Annak érdekében, 
hogy időközben biztosított legyen a 
szénkészlet megőrzése és növelése, 
célszerű előírni a tagállamok számára, 
hogy fogadjanak el a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
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növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket a LULUCF 
vonatkozásában. Ezt később egy második 
jogalkotási javaslat fogja követni a
LULUCF-ágazatnak az uniós és tagállami 
ÜHG-kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalásokba történő 
hivatalos bevonásáról.

Or. en

Módosítás 78
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a határozat az elszámolási 
szabályok és a cselekvési tervek 
végrehajtására vonatkozó 
kötelezettségeket állapít meg a tagállamok 
számára. Semmilyen elszámolási vagy 
jelentéstételi kötelezettséget nem ír elő 
azonban a magánfelek, köztük a 
gazdálkodók és az erdészek számára.

Or. en

Módosítás 79
Kriton Arsenis, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a határozat az elszámolási 
szabályok és a cselekvési tervek 
végrehajtására vonatkozó 
kötelezettségeket állapít meg a tagállamok 
számára. Semmilyen elszámolási vagy 
jelentéstételi kötelezettséget nem ír elő 
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azonban a magánfelek, köztük a 
gazdálkodók és az erdészek számára.

Or. en

Módosítás 80
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2011 decemberében az UNFCCC Felek 
Konferenciájának 17. találkozója, amely 
egyben a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek 
találkozójaként is szolgált, Durbanban 
elfogadta a -/CMP.7. határozatot. A 
határozat a LULUCF-ágazat 
vonatkozásában megállapítja a Kiotói 
Jegyzőkönyv szerinti második 
kötelezettségvállalási időszaktól érvényes 
elszámolási szabályokat. A belső uniós 
szabályok és az UNFCCC-n belül 
egyeztetett módszertan megfelelő szintű 
koherenciája az említett határozat és e 
határozat összhangját igényli. Ennek a 
határozatnak emellett tükröznie kell az 
uniós LULUCF-ágazat sajátosságait.

(3) 2011 decemberében az UNFCCC Felek 
Konferenciájának 17. találkozója, amely 
egyben a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek 
találkozójaként is szolgált, Durbanban 
elfogadta a 2/CMP.7. határozatot és a 
16/CMP.1. határozatot. A határozat a 
LULUCF-ágazat vonatkozásában 
megállapítja a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti 
második kötelezettségvállalási időszaktól 
érvényes elszámolási szabályokat. A belső 
uniós szabályok és az UNFCCC-n belül 
egyeztetett módszertan megfelelő szintű 
koherenciája az említett határozat és e 
határozat összhangját igényli, a nemzeti 
jelentéstétel párhuzamosságának 
elkerülése érdekében. Ennek a 
határozatnak emellett tükröznie kell az 
uniós LULUCF-ágazat sajátosságait.

Or. en

Indokolás

A nemzeti jelentéstétel megkönnyítése és a különböző keretrendszerek közötti torzulások 
elkerülése érdekében döntő fontosságú, hogy a LULUCF-ra vonatkozó uniós keretrendszer 
összhangban álljon a nemzetközi szabályokkal. A nemzetközi keretrendszerrel (a 2/CMP.7 és 
a 16./CMP.1 határozat) való összhang megkönnyítené a nemzeti jelentéstételt és biztosítaná a 
következetességet.

Módosítás 81
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber
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Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2011 decemberében az UNFCCC Felek 
Konferenciájának 17. találkozója, amely 
egyben a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek 
találkozójaként is szolgált, Durbanban 
elfogadta a -/CMP.7. határozatot. A 
határozat a LULUCF-ágazat 
vonatkozásában megállapítja a Kiotói 
Jegyzőkönyv szerinti második 
kötelezettségvállalási időszaktól érvényes 
elszámolási szabályokat. A belső uniós 
szabályok és az UNFCCC-n belül 
egyeztetett módszertan megfelelő szintű 
koherenciája az említett határozat és e 
határozat összhangját igényli. Ennek a 
határozatnak emellett tükröznie kell az 
uniós LULUCF-ágazat sajátosságait.

(3) 2011 decemberében az UNFCCC Felek 
Konferenciájának 17. találkozója, amely 
egyben a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek 
találkozójaként is szolgált, Durbanban 
elfogadta a 2/CMP.7. határozatot és a 
16/CMP.1. határozatot. A határozat a 
LULUCF-ágazat vonatkozásában 
megállapítja a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti 
második kötelezettségvállalási időszaktól 
érvényes elszámolási szabályokat. A belső 
uniós szabályok és az UNFCCC-n belül 
egyeztetett módszertan megfelelő szintű 
koherenciája az említett határozat és e 
határozat összhangját igényli, a nemzeti 
jelentéstétel párhuzamosságának 
elkerülése érdekében. Ennek a 
határozatnak emellett tükröznie kell az 
uniós LULUCF-ágazat sajátosságait.

Or. en

Indokolás

A nemzeti jelentéstétel megkönnyítése és a különböző keretrendszerek közötti torzulások 
elkerülése érdekében döntő fontosságú, hogy a LULUCF-ra vonatkozó uniós keretrendszer 
összhangban álljon a nemzetközi szabályokkal. A nemzeti jelentéstétel megkönnyítése 
érdekében tanácsos összhangot teremteni a nemzetközi keretrendszerrel (a 2/CMP.7. és a 
16./CMP.1. határozat).

Módosítás 82
Gaston Franco, Sophie Auconie

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2011 decemberében az UNFCCC Felek 
Konferenciájának 17. találkozója, amely 
egyben a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek 

(3) 2011 decemberében az UNFCCC Felek 
Konferenciájának 17. találkozója, amely 
egyben a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek 
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találkozójaként is szolgált, Durbanban 
elfogadta a -/CMP.7. határozatot. A 
határozat a LULUCF-ágazat 
vonatkozásában megállapítja a Kiotói 
Jegyzőkönyv szerinti második 
kötelezettségvállalási időszaktól érvényes 
elszámolási szabályokat. A belső uniós 
szabályok és az UNFCCC-n belül 
egyeztetett módszertan megfelelő szintű 
koherenciája az említett határozat és e 
határozat összhangját igényli. Ennek a 
határozatnak emellett tükröznie kell az 
uniós LULUCF-ágazat sajátosságait.

találkozójaként is szolgált, Durbanban 
elfogadta a -/CMP.7. határozatot. A 
határozat a LULUCF-ágazat 
vonatkozásában megállapítja a Kiotói 
Jegyzőkönyv szerinti második 
kötelezettségvállalási időszaktól érvényes 
elszámolási szabályokat. A belső uniós 
szabályok és az UNFCCC-n belül 
egyeztetett módszertan megfelelő szintű 
koherenciája az említett határozat és e 
határozat teljes összhangját igényli. Ennek 
a határozatnak emellett tükröznie kell az 
uniós LULUCF-ágazat sajátosságait.

Or. en

Módosítás 83
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2011 decemberében az UNFCCC Felek 
Konferenciájának 17. találkozója, amely 
egyben a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek 
találkozójaként is szolgált, Durbanban 
elfogadta a -/CMP.7. határozatot. A 
határozat a LULUCF-ágazat 
vonatkozásában megállapítja a Kiotói 
Jegyzőkönyv szerinti második 
kötelezettségvállalási időszaktól érvényes 
elszámolási szabályokat. A belső uniós 
szabályok és az UNFCCC-n belül 
egyeztetett módszertan megfelelő szintű
koherenciája az említett határozat és e 
határozat összhangját igényli. Ennek a 
határozatnak emellett tükröznie kell az 
uniós LULUCF-ágazat sajátosságait. 

(3) 2011 decemberében az UNFCCC Felek 
Konferenciájának 17. találkozója, amely 
egyben a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek 
találkozójaként is szolgált, Durbanban 
elfogadta a -/CMP.7. határozatot. A 
határozat a LULUCF-ágazat 
vonatkozásában megállapítja a Kiotói 
Jegyzőkönyv szerinti második 
kötelezettségvállalási időszaktól érvényes 
elszámolási szabályokat. A belső uniós 
szabályok és az UNFCCC-n belül 
egyeztetett módszertan koherenciája az 
említett határozat és e határozat teljes
összhangját igényli. Ennek a határozatnak 
emellett tükröznie kell az uniós LULUCF-
ágazat sajátosságait. 

Or. en
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Módosítás 84
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az erdőgazdálkodáshoz és a 
mezőgazdasághoz közvetlenül kapcsolódó 
lehetőségeken kívül a társágazatok 
(papírrost- és papír-előállítás, 
fafeldolgozás) és a megújuló 
energiaforrások ágazatai potenciálisan
szintén mérsékelhetik az éghajlatváltozás 
hatásait, ha a szántóföldeket és az erdőket 
fa- és energiatermelés céljából 
hasznosítják. Nemcsak fák, más növények 
és a talaj köti meg a szenet, azt a 
különböző termékek (például az építkezési 
faanyag) ugyanígy évtizedekig 
raktározzák. Az ipart és a fogyasztókat 
célzó szakpolitikák nagymértékben 
hozzájárulhatnak a faanyagok tartós 
használatához és nagyarányú 
újrafeldolgozásához és/vagy a papírrost, a 
papír és a fatermékek nagyobb volumenű 
előállításához, ezzel egyenértékű, de 
kibocsátásintenzív anyagokat (például a 
betont, az acélt vagy a fosszilis 
tüzelőanyagokból előállított műanyagot) 
váltva ki. A bioalapú termékek 
előállításával foglalkozó iparágak szintén 
hasznosítani tudják a szántóföldi 
növényeket anyaghelyettesítés 
(szigetelésben például üvegszál helyett 
rostkender vagy fű használata, 
bútorgyártáshoz szalma használata, 
gépjárműajtó-panelekhez len- vagy 
szizálrostok használata, bioműanyagok) 
vagy energiatermelés (például fosszilis 
tüzelőanyagok helyett biomassza 
használata) céljából. Tanulmányok 
igazolják, hogy a nem faeredetű 
termékekkel felváltott fatermékekben a 
szén minden tonnája után mintegy két 
tonnányi szénnek megfelelő átlagos ÜHG-
kibocsátáscsökkentésre lehet számítani.
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Or. en

Módosítás 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az uniós LULUCF-ágazatra 
alkalmazandó elszámolási szabályok nem 
idézhetnek elő további adminisztratív 
terheket, ezért az e szabályokkal 
összhangban benyújtott jelentésekbe nem 
szükséges belefoglalni az UNFCCC részes 
feleinek a Kiotói Jegyzőkönyv részes 
feleinek találkozójaként szolgáló 
konferenciáján elfogadott határozatok
által elő nem írt információkat;

Or. lt

Módosítás 86
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt érvényre juttatni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek, valamint 
a legelőgazdálkodással és szántóföldi 
gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági 

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt érvényre juttatni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek 
tekintetében. Célszerű emellett a 
legelőgazdálkodással és szántóföldi 
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tevékenységek tekintetében. Célszerű 
emellett a rekultiváció, valamint a vizes 
élőhelyek lecsapolása és elárasztással való 
helyreállítása vonatkozásában az 
elszámolási szabályok önkéntes alapú 
alkalmazásáról is rendelkeznie.

gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági 
tevékenységek, a rekultiváció, valamint a 
vizes élőhelyek lecsapolása és elárasztással 
való helyreállítása vonatkozásában az 
elszámolási szabályok önkéntes alapú 
alkalmazásáról is rendelkeznie.

Or. en

Módosítás 87
Elisabeth Köstinger

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt érvényre juttatni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek, valamint 
a legelőgazdálkodással és szántóföldi 
gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági 
tevékenységek tekintetében. Célszerű 
emellett a rekultiváció, valamint a vizes 
élőhelyek lecsapolása és elárasztással való 
helyreállítása vonatkozásában az 
elszámolási szabályok önkéntes alapú 
alkalmazásáról is rendelkeznie.

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt érvényre juttatni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek
tekintetében.

Or. de

Módosítás 88
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt érvényre juttatni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek, valamint 
a legelőgazdálkodással és szántóföldi 
gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági 
tevékenységek tekintetében. Célszerű 
emellett a rekultiváció, valamint a vizes 
élőhelyek lecsapolása és elárasztással való 
helyreállítása vonatkozásában az 
elszámolási szabályok önkéntes alapú 
alkalmazásáról is rendelkeznie.

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt érvényre juttatni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek 
tekintetében. Célszerű emellett a 
legelőgazdálkodással és szántóföldi 
gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági 
tevékenységek, a rekultiváció, valamint a 
vizes élőhelyek lecsapolása és elárasztással 
való helyreállítása vonatkozásában az 
elszámolási szabályok önkéntes alapú 
alkalmazásáról is rendelkeznie.

Or. en

Indokolás

A durbani megállapodással való összhang megteremtése – csak az erdőgazdálkodási 
tevékenység esetében döntöttek a kötelező elszámolás mellett. Habár számos tagállamban már 
folyamatban van a szántóföldi és legelőgazdálkodás elszámolásával kapcsolatos 
megvalósíthatósági tanulmányok készítése – amelyek 2014 előtt nem fognak lezárulni –, a 
bizottsági javaslat túlmutat a nemzetközi szabályokon, ezáltal új torzulásokat okozva a 
tagállamok és a gazdasági szereplők számára.

Módosítás 89
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt érvényre juttatni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 

(4) A LULUCF-tevékenységekkel 
összefüggésben vezetett
nyilvántartásokban indokolt érvényre 
juttatni a mezőgazdasági és az 
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föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek, valamint 
a legelőgazdálkodással és szántóföldi 
gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági 
tevékenységek tekintetében. Célszerű 
emellett a rekultiváció, valamint a vizes 
élőhelyek lecsapolása és elárasztással való 
helyreállítása vonatkozásában az
elszámolási szabályok önkéntes alapú 
alkalmazásáról is rendelkeznie.

erdőgazdálkodási ágazat erőfeszítéseit, 
hogy növelni tudják a föld mint erőforrás 
felhasználásának megváltoztatása révén 
elérhető kibocsátáscsökkentés arányát. 
Indokolt, hogy e határozat a LULUCF-
tevékenységekkel összefüggésben vezetett
nyilvántartások kötelező alkalmazásáról 
rendelkezzen az erdőtelepítési, 
újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek 
tekintetében. Célszerű emellett a 
legelőgazdálkodással és szántóföldi 
gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági 
tevékenységek, a rekultiváció, valamint a 
vizes élőhelyek lecsapolása és elárasztással 
való helyreállítása vonatkozásában a
nyilvántartások önkéntes alapú 
alkalmazásáról is rendelkeznie.

Or. en

Indokolás

A durbani megállapodással való összhang megteremtése – csak az erdőgazdálkodási 
tevékenység esetében döntöttek a kötelező elszámolás mellett. A bizottsági javaslat túlmutat a 
nemzetközi szabályokon, ezáltal új torzulásokat okozva a tagállamok és a gazdasági szereplők 
számára.

Módosítás 90
Horst Schnellhardt

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt érvényre juttatni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt érvényre juttatni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 



PE492.911v01-00 20/88 AM\909081HU.doc

HU

erdőgazdálkodási tevékenységek, valamint 
a legelőgazdálkodással és szántóföldi 
gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági 
tevékenységek tekintetében. Célszerű 
emellett a rekultiváció, valamint a vizes 
élőhelyek lecsapolása és elárasztással való 
helyreállítása vonatkozásában az 
elszámolási szabályok önkéntes alapú 
alkalmazásáról is rendelkeznie.

erdőgazdálkodási tevékenységek
tekintetében. Célszerű emellett a 
legelőgazdálkodással és szántóföldi 
gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági 
tevékenységek, valamint a rekultiváció és 
a vizes élőhelyek lecsapolása és 
elárasztással való helyreállítása 
vonatkozásában az elszámolási szabályok 
önkéntes alapú alkalmazásáról is 
rendelkeznie.

Or. de

Módosítás 91
Jolanta Emilia Hibner

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt érvényre juttatni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek, valamint
a legelőgazdálkodással és szántóföldi 
gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági 
tevékenységek tekintetében. Célszerű 
emellett a rekultiváció, valamint a vizes
élőhelyek lecsapolása és elárasztással való 
helyreállítása vonatkozásában az 
elszámolási szabályok önkéntes alapú 
alkalmazásáról is rendelkeznie.

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt érvényre juttatni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek. Célszerű 
emellett a legelőgazdálkodással és 
szántóföldi gazdálkodással összefüggő 
mezőgazdasági tevékenységek, valamint a 
rekultiváció, valamint a vizes élőhelyek 
lecsapolása és elárasztással való 
helyreállítása vonatkozásában az 
elszámolási szabályok önkéntes alapú 
alkalmazásáról is rendelkeznie.

Or. pl
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Módosítás 92
Romana Jordan

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt érvényre juttatni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek, valamint 
a legelőgazdálkodással és szántóföldi 
gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági 
tevékenységek tekintetében. Célszerű 
emellett a rekultiváció, valamint a vizes 
élőhelyek lecsapolása és elárasztással való 
helyreállítása vonatkozásában az 
elszámolási szabályok önkéntes alapú 
alkalmazásáról is rendelkeznie.

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt figyelembe venni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
kibocsátáscsökkentés arányát. Az Európai 
Unió és a tagállamai az UNFCCC 
2/CMP.7. határozatában meghatározottak 
értelmében közösen teljesítik a 3,5%-os 
felső határra vonatkozó 
kötelezettségvállalást. E közös teljesítés 
módjait a Bizottság a LULUCF 
vonatkozású jogalkotási csomagon belül 
egy külön, második jogi aktusban fogja 
kidolgozni, amely a LULUCF-ágazatnak 
az uniós és tagállami ÜHG-
kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalásokba történő 
hivatalos bevonására irányul. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek, valamint 
a legelőgazdálkodással és szántóföldi 
gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági 
tevékenységek tekintetében. Célszerű 
emellett a rekultiváció, valamint a vizes 
élőhelyek lecsapolása és elárasztással való 
helyreállítása vonatkozásában az 
elszámolási szabályok önkéntes alapú 
alkalmazásáról is rendelkeznie.

Or. en

Módosítás 93
Gaston Franco, Sophie Auconie
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Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt érvényre juttatni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek, valamint 
a legelőgazdálkodással és szántóföldi 
gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági 
tevékenységek tekintetében. Célszerű 
emellett a rekultiváció, valamint a vizes 
élőhelyek lecsapolása és elárasztással való 
helyreállítása vonatkozásában az 
elszámolási szabályok önkéntes alapú 
alkalmazásáról is rendelkeznie.

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt érvényre juttatni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek 
tekintetében. Célszerű emellett a 
rekultiváció, a vizes élőhelyek lecsapolása 
és elárasztással való helyreállítása,
valamint a legelőgazdálkodással és 
szántóföldi gazdálkodással összefüggő 
mezőgazdasági tevékenységek 
vonatkozásában az elszámolási szabályok 
önkéntes alapú alkalmazásáról is 
rendelkeznie.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a Durbanban elfogadottakkal való összhang megteremtése.

Módosítás 94
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt érvényre juttatni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt érvényre juttatni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
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kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek, valamint 
a legelőgazdálkodással és szántóföldi 
gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági 
tevékenységek tekintetében. Célszerű 
emellett a rekultiváció, valamint a vizes 
élőhelyek lecsapolása és elárasztással való 
helyreállítása vonatkozásában az 
elszámolási szabályok önkéntes alapú 
alkalmazásáról is rendelkeznie.

kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek 
tekintetében. Célszerű emellett a 
rekultiváció, a vizes élőhelyek lecsapolása 
és elárasztással való helyreállítása, 
valamint a legelőgazdálkodással és 
szántóföldi gazdálkodással összefüggő 
mezőgazdasági tevékenységek 
vonatkozásában az elszámolási szabályok 
önkéntes alapú alkalmazásáról is 
rendelkeznie.

Or. en

Módosítás 95
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt érvényre juttatni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek, valamint 
a legelőgazdálkodással és szántóföldi 
gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági 
tevékenységek tekintetében. Célszerű 
emellett a rekultiváció, valamint a vizes 
élőhelyek lecsapolása és elárasztással való 
helyreállítása vonatkozásában az 
elszámolási szabályok önkéntes alapú 
alkalmazásáról is rendelkeznie.

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt érvényre juttatni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek 
tekintetében. Célszerű emellett a 
legelőgazdálkodással és szántóföldi 
gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági 
tevékenységek, a rekultiváció, valamint a 
vizes élőhelyek lecsapolása és elárasztással 
való helyreállítása vonatkozásában az 
elszámolási szabályok önkéntes alapú 
alkalmazásáról is rendelkeznie.

Or. en
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Módosítás 96
Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt érvényre juttatni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek, valamint 
a legelőgazdálkodással és szántóföldi 
gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági 
tevékenységek tekintetében. Célszerű 
emellett a rekultiváció, valamint a vizes 
élőhelyek lecsapolása és elárasztással való 
helyreállítása vonatkozásában az 
elszámolási szabályok önkéntes alapú 
alkalmazásáról is rendelkeznie.

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási 
szabályokban indokolt figyelembe venni a 
mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a 
föld mint erőforrás felhasználásának 
megváltoztatása révén elérhető 
kibocsátáscsökkentés arányát. Az Európai 
Unió és a tagállamai az UNFCCC 
2/CMP.7. határozatában meghatározottak 
értelmében közösen teljesítik a 3,5%-os 
felső határra vonatkozó 
kötelezettségvállalást. E közös teljesítés 
módjait a Bizottság a LULUCF 
vonatkozású jogalkotási csomagon belül 
egy külön, második jogi aktusban fogja 
kidolgozni, amely a LULUCF-ágazatnak 
az uniós és tagállami ÜHG-
kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalásokba történő 
hivatalos bevonására irányul. Indokolt, 
hogy e határozat az elszámolási szabályok 
kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az 
erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és 
erdőgazdálkodási tevékenységek, valamint 
a legelőgazdálkodással és szántóföldi 
gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági 
tevékenységek tekintetében. Célszerű 
emellett a rekultiváció, valamint a vizes 
élőhelyek lecsapolása és elárasztással való 
helyreállítása vonatkozásában az 
elszámolási szabályok önkéntes alapú 
alkalmazásáról is rendelkeznie.

Or. en



AM\909081HU.doc 25/88 PE492.911v01-00

HU

Módosítás 97
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az uniós LULUCF-ágazatra 
alkalmazandó elszámolási szabályok
környezeti integritása megkívánja, hogy a 
szóban forgó szabályok a Kiotói 
Jegyzőkönyv részes feleinek 
találkozójaként szolgáló Felek 
Konferenciája -/CMP.7. és 16/CMP.1.
határozatában rögzített elszámolási elveken 
alapuljanak.

(5) Az uniós LULUCF-nyilvántartások
környezeti integritása megkívánja, hogy a 
szóban forgó szabályok a Kiotói 
Jegyzőkönyv részes feleinek 
találkozójaként szolgáló Felek 
Konferenciája 2/CMP.7. és 16/CMP.1.
határozatában rögzített elszámolási elveken 
alapuljanak.

Or. en

Indokolás

E határozatra irányuló javaslat célja, hogy keretrendszert biztosítson a tagállamok számára a 
nemzeti ÜGH-jegyzékük javításához (különösen a LULUCF tekintetében). Ez tehát egy 
„gyakorlat”, és nem határoz meg célkitűzéseket. Következésképpen az „elszámolás” kifejezést 
a „jelentéstétel” szóval kellene felváltani, figyelembe véve azonban a különböző 
tevékenységek révén nyújtható jóváírások kiszámítását (pl. az „erdőgazdálkodás” csökkentő 
tényezőt jelent), a 3. cikk címének szövegezése megfelelőbb (nyilvántartás vezetése a 
LULUCF vonatkozásában), amely általában a LULUCF-ot említi és nem csupán az 
erdőgazdálkodást.

Módosítás 98
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az uniós LULUCF-ágazatra 
alkalmazandó elszámolási szabályok 
környezeti integritása megkívánja, hogy a 
szóban forgó szabályok a Kiotói 
Jegyzőkönyv részes feleinek 
találkozójaként szolgáló Felek 
Konferenciája -/CMP.7. és 16/CMP.1.

(5) Az uniós LULUCF-ágazatra 
alkalmazandó elszámolási szabályok 
környezeti integritása megkívánja, hogy a 
szóban forgó szabályok a Kiotói 
Jegyzőkönyv részes feleinek 
találkozójaként szolgáló Felek 
Konferenciája -/CMP.7. és 16/CMP.1.
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határozatában rögzített elszámolási elveken 
alapuljanak.

határozatában rögzített elszámolási elveken 
alapuljanak, figyelembe véve a tagállamok 
közötti különbségeket és a tagállamok 
sajátosságait.

Or. lt

Módosítás 99
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az uniós LULUCF-ágazatra 
alkalmazandó elszámolási szabályok 
környezeti integritása megkívánja, hogy a 
szóban forgó szabályok a Kiotói 
Jegyzőkönyv részes feleinek 
találkozójaként szolgáló Felek 
Konferenciája -/CMP.7. és 16/CMP.1.
határozatában rögzített elszámolási elveken 
alapuljanak.

(5) Az uniós LULUCF-ágazatra 
alkalmazandó elszámolási szabályok 
környezeti integritása megkívánja, hogy a 
szóban forgó szabályok a Kiotói 
Jegyzőkönyv részes feleinek 
találkozójaként szolgáló Felek 
Konferenciája -/CMP.7., 2/CMP.6. és 
16/CMP.1. határozatában rögzített 
elszámolási elveken alapuljanak és azokat 
az Unión belül és a tagállamok körében 
következetesen, összehasonlítható módon 
és teljes körűen alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 100
Gaston Franco, Sophie Auconie

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 2/CMP.7. és a 16/CMP.1.
határozaton alapuló elszámolási 
szabályok nem teszik lehetővé a 
fakitermelésből származó termékek 
energia- és alapanyag-termelési célra való 
felhasználásához kapcsolódó kiegészítő 
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hatás elszámolását, mivel az kétszeres 
elszámoláshoz vezetne. Mindazonáltal ez 
az erdészet részéről fontos hozzájárulást 
jelent az éghajlatváltozás mérsékléséhez. 
Ebből kifolyólag, valamint tájékoztatási 
célból a tagállamok kiszámíthatják az 
erdőgazdálkodás kiegészítő hatásainak 
köszönhetően elkerült kibocsátásokat. Ez 
fokozná a szakpolitikák összhangját.

Or. en

Módosítás 101
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az elszámolási szabályoknak hűen 
tükrözniük kell a kibocsátás és az 
abszorpció emberi tevékenység hatására 
fellépő változásait. Tekintettel e 
kívánalomra indokolt, hogy a határozat 
LULUCF-tevékenységek szerinti 
módszertanok alkalmazásáról 
rendelkezzen. Az erdőtelepítéssel, az 
újraerdősítéssel és az erdőirtással 
összefüggő kibocsátás és abszorpció 
emberi beavatkozás közvetlen eredménye, 
ezért azzal teljes egészében el kell 
számolni. Figyelembe véve azonban, hogy 
nem minden erdőgazdálkodásból eredő 
kibocsátás és abszorpció emberi eredetű, a 
vonatkozó elszámolási szabályokban 
indokolt olyan referenciaszintek 
használatáról is rendelkezni, amelyekkel 
kizárhatóak a természeti és az 
országspecifikus tényezők hatásai. A 
referenciaszint egy adott elszámolási 
időszak éveinek vonatkozásában egy 
tagállam területén az erdőgazdálkodásból 
eredő éves nettó kibocsátás és abszorpció 
becsült értéke, amelyet a -/CMP.7 
határozattal összhangban átlátható módon 

(6) Az elszámolási szabályoknak hűen 
tükrözniük kell a kibocsátás és az 
abszorpció emberi tevékenység hatására 
fellépő változásait. Tekintettel e 
kívánalomra indokolt, hogy a határozat 
LULUCF-tevékenységek szerinti 
módszertanok alkalmazásáról 
rendelkezzen. Az erdőtelepítéssel, az 
újraerdősítéssel és az erdőirtással 
összefüggő kibocsátás és abszorpció 
emberi beavatkozás közvetlen eredménye, 
ezért azzal teljes egészében el kell 
számolni. Figyelembe véve azonban, hogy 
nem minden erdőgazdálkodásból eredő 
kibocsátás és abszorpció emberi eredetű, a 
vonatkozó elszámolási szabályokban 
indokolt olyan referenciaszintek 
használatáról is rendelkezni, amelyekkel 
kizárhatóak a természeti és az 
országspecifikus tényezők hatásai. A 
referenciaszint egy adott elszámolási 
időszak éveinek vonatkozásában egy 
tagállam területén az erdőgazdálkodásból 
eredő éves nettó kibocsátás és abszorpció 
becsült értéke, amelyet a -/CMP.7 
határozattal összhangban átlátható módon 
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szükséges megállapítani. A 
referenciaszinteket a módszertan fejlődése 
és a tagállamokban rendelkezésre álló 
adatok minőségének javulása 
függvényében célszerű aktualizálni. Az 
elszámolási szabályok megállapításakor 
felső határhoz szükséges kötni az 
erdőgazdálkodással összefüggésben a 
nyilvántartásokba feljegyezhető nettó 
ÜHG-kibocsátás és -abszorpció értékét, 
figyelembe véve a referenciaszintek 
alapjául szolgáló előrejelzések 
bizonytalanságát.

szükséges megállapítani. A 
referenciaszinteket össze kell hangolni az 
UNFCCChatározatokkal, és csak abban 
az esetben kell aktualizálni, ha az 
UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv 
testületei által elfogadott
referenciaszinteket frissítik. Az 
elszámolási szabályok megállapításakor 
felső határhoz szükséges kötni az 
erdőgazdálkodással összefüggésben a 
nyilvántartásokba feljegyezhető nettó 
ÜHG-kibocsátás és -abszorpció értékét, 
figyelembe véve a referenciaszintek 
alapjául szolgáló előrejelzések 
bizonytalanságát.

Or. en

Módosítás 102
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az elszámolási szabályoknak hűen 
tükrözniük kell a kibocsátás és az 
abszorpció emberi tevékenység hatására 
fellépő változásait. Tekintettel e 
kívánalomra indokolt, hogy a határozat 
LULUCF-tevékenységek szerinti 
módszertanok alkalmazásáról 
rendelkezzen. Az erdőtelepítéssel, az 
újraerdősítéssel és az erdőirtással 
összefüggő kibocsátás és abszorpció 
emberi beavatkozás közvetlen eredménye, 
ezért azzal teljes egészében el kell 
számolni. Figyelembe véve azonban, hogy 
nem minden erdőgazdálkodásból eredő 
kibocsátás és abszorpció emberi eredetű, a 
vonatkozó elszámolási szabályokban 
indokolt olyan referenciaszintek 
használatáról is rendelkezni, amelyekkel 
kizárhatóak a természeti és az 
országspecifikus tényezők hatásai. A 

(6) Az elszámolási szabályoknak hűen 
tükrözniük kell a kibocsátás és az 
abszorpció emberi tevékenység hatására 
fellépő változásait. Tekintettel e 
kívánalomra indokolt, hogy a határozat 
LULUCF-tevékenységek szerinti 
módszertanok alkalmazásáról 
rendelkezzen. Az erdőtelepítéssel, az 
újraerdősítéssel és az erdőirtással 
összefüggő kibocsátás és abszorpció 
emberi beavatkozás közvetlen eredménye, 
ezért azzal teljes egészében el kell 
számolni. Figyelembe véve azonban, hogy
nem minden erdőgazdálkodásból eredő 
kibocsátás és abszorpció emberi eredetű, a 
vonatkozó elszámolási szabályokban 
indokolt olyan referenciaszintek 
használatáról is rendelkezni, amelyekkel 
kizárhatóak a természeti és az 
országspecifikus tényezők hatásai. A
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referenciaszint egy adott elszámolási 
időszak éveinek vonatkozásában egy 
tagállam területén az erdőgazdálkodásból 
eredő éves nettó kibocsátás és abszorpció 
becsült értéke, amelyet a -/CMP.7 
határozattal összhangban átlátható módon 
szükséges megállapítani. A 
referenciaszinteket a módszertan fejlődése 
és a tagállamokban rendelkezésre álló 
adatok minőségének javulása 
függvényében célszerű aktualizálni. Az 
elszámolási szabályok megállapításakor 
felső határhoz szükséges kötni az 
erdőgazdálkodással összefüggésben a 
nyilvántartásokba feljegyezhető nettó 
ÜHG-kibocsátás és -abszorpció értékét, 
figyelembe véve a referenciaszintek 
alapjául szolgáló előrejelzések 
bizonytalanságát.

referenciaszint egy adott elszámolási 
időszak éveinek vonatkozásában egy 
tagállam területén az erdőgazdálkodásból 
eredő éves nettó kibocsátás és abszorpció 
becsült értéke, amelyet a -/CMP.7 
határozattal összhangban átlátható módon 
szükséges megállapítani. A 
referenciaszinteket teljes körűen össze kell 
hangolni az UNFCCC-határozatokkal.

Or. en

Indokolás

Az EU a jelenlegi referenciaszinteket az UNFCCC-eljárás keretében fogadta el. A tagállami 
referenciaszinteket csak abban az esetben lehet módosítani, ha azok az UNFCCC alapján 
módosulnak. Új szabály bevezetésével az EU a nemzetközi éghajlat-változási megállapodásról 
folytatott tárgyalásokat veszélyezteti.

Módosítás 103
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az elszámolási szabályoknak hűen 
tükrözniük kell a kibocsátás és az 
abszorpció emberi tevékenység hatására 
fellépő változásait. Tekintettel e 
kívánalomra indokolt, hogy a határozat 
LULUCF-tevékenységek szerinti 
módszertanok alkalmazásáról 
rendelkezzen. Az erdőtelepítéssel, az 
újraerdősítéssel és az erdőirtással 

(6) A LULUCF-nyilvántartásoknak hűen 
tükrözniük kell a kibocsátás és az 
abszorpció emberi tevékenység hatására 
fellépő változásait. Tekintettel e
kívánalomra indokolt, hogy a határozat 
LULUCF-tevékenységek szerinti 
módszertanok alkalmazásáról 
rendelkezzen. Az erdőtelepítéssel, az 
újraerdősítéssel és az erdőirtással 
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összefüggő kibocsátás és abszorpció 
emberi beavatkozás közvetlen eredménye, 
ezért azzal teljes egészében el kell 
számolni. Figyelembe véve azonban, hogy 
nem minden erdőgazdálkodásból eredő 
kibocsátás és abszorpció emberi eredetű, a 
vonatkozó elszámolási szabályokban 
indokolt olyan referenciaszintek 
használatáról is rendelkezni, amelyekkel 
kizárhatóak a természeti és az 
országspecifikus tényezők hatásai. A 
referenciaszint egy adott elszámolási 
időszak éveinek vonatkozásában egy 
tagállam területén az erdőgazdálkodásból 
eredő éves nettó kibocsátás és abszorpció 
becsült értéke, amelyet a -/CMP.7 
határozattal összhangban átlátható módon 
szükséges megállapítani. A 
referenciaszinteket a módszertan fejlődése 
és a tagállamokban rendelkezésre álló 
adatok minőségének javulása 
függvényében célszerű aktualizálni. Az 
elszámolási szabályok megállapításakor 
felső határhoz szükséges kötni az 
erdőgazdálkodással összefüggésben a 
nyilvántartásokba feljegyezhető nettó 
ÜHG-kibocsátás és -abszorpció értékét, 
figyelembe véve a referenciaszintek 
alapjául szolgáló előrejelzések 
bizonytalanságát.

összefüggő kibocsátás és abszorpció 
emberi beavatkozás közvetlen eredménye, 
ezért azzal teljes egészében el kell 
számolni. Figyelembe véve azonban, hogy 
nem minden erdőgazdálkodásból eredő 
kibocsátás és abszorpció emberi eredetű, a 
vonatkozó elszámolási szabályokban 
indokolt olyan referenciaszintek 
használatáról is rendelkezni, amelyekkel
kizárhatóak a természeti és az 
országspecifikus tényezők hatásai. A 
referenciaszint egy adott elszámolási 
időszak éveinek vonatkozásában egy 
tagállam területén az erdőgazdálkodásból 
eredő éves nettó kibocsátás és abszorpció 
becsült értéke, amelyet a -/CMP.7 
határozattal összhangban átlátható módon 
szükséges megállapítani. A 
referenciaszinteket a módszertan fejlődése 
és a tagállamokban rendelkezésre álló 
adatok minőségének javulása 
függvényében célszerű aktualizálni. Az 
elszámolási szabályok megállapításakor 
felső határhoz szükséges kötni az 
erdőgazdálkodással összefüggésben a 
nyilvántartásokba feljegyezhető nettó 
ÜHG-kibocsátás és -abszorpció értékét, 
figyelembe véve a referenciaszintek 
alapjául szolgáló előrejelzések 
bizonytalanságát.

Or. en

Indokolás

E határozatra irányuló javaslat célja, hogy keretrendszert biztosítson a tagállamok számára a 
nemzeti ÜGH-jegyzékük javításához (különösen a LULUCF tekintetében). Ez tehát egy 
„gyakorlat”, és nem határoz meg célkitűzéseket. Következésképpen az „elszámolás” kifejezést 
a „jelentéstétel” szóval kellene felváltani, figyelembe véve azonban a különböző 
tevékenységek révén nyújtható jóváírások kiszámítását (pl. az „erdőgazdálkodás” csökkentő 
tényezőt jelent), a 3. cikk címének szövegezése megfelelőbb (nyilvántartás vezetése a 
LULUCF vonatkozásában), amely általában a LULUCF-ot említi és nem csupán az 
erdőgazdálkodást.

Módosítás 104
Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage
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Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az elszámolási szabályoknak hűen 
tükrözniük kell a kibocsátás és az 
abszorpció emberi tevékenység hatására 
fellépő változásait. Tekintettel e 
kívánalomra indokolt, hogy a határozat 
LULUCF-tevékenységek szerinti 
módszertanok alkalmazásáról 
rendelkezzen. Az erdőtelepítéssel, az 
újraerdősítéssel és az erdőirtással 
összefüggő kibocsátás és abszorpció 
emberi beavatkozás közvetlen eredménye, 
ezért azzal teljes egészében el kell 
számolni. Figyelembe véve azonban, hogy 
nem minden erdőgazdálkodásból eredő 
kibocsátás és abszorpció emberi eredetű, a 
vonatkozó elszámolási szabályokban 
indokolt olyan referenciaszintek 
használatáról is rendelkezni, amelyekkel 
kizárhatóak a természeti és az 
országspecifikus tényezők hatásai. A 
referenciaszint egy adott elszámolási 
időszak éveinek vonatkozásában egy 
tagállam területén az erdőgazdálkodásból 
eredő éves nettó kibocsátás és abszorpció 
becsült értéke, amelyet a -/CMP.7 
határozattal összhangban átlátható módon 
szükséges megállapítani. A 
referenciaszinteket a módszertan fejlődése 
és a tagállamokban rendelkezésre álló 
adatok minőségének javulása 
függvényében célszerű aktualizálni. Az 
elszámolási szabályok megállapításakor 
felső határhoz szükséges kötni az 
erdőgazdálkodással összefüggésben a 
nyilvántartásokba feljegyezhető nettó 
ÜHG-kibocsátás és -abszorpció értékét, 
figyelembe véve a referenciaszintek 
alapjául szolgáló előrejelzések 
bizonytalanságát.

(6) Az elszámolási szabályoknak hűen 
tükrözniük kell a kibocsátás és az 
abszorpció emberi tevékenység hatására 
fellépő változásait. Tekintettel e 
kívánalomra indokolt, hogy a határozat 
LULUCF-tevékenységek szerinti 
módszertanok alkalmazásáról 
rendelkezzen. Az erdőtelepítéssel, az 
újraerdősítéssel és az erdőirtással 
összefüggő kibocsátás és abszorpció 
emberi beavatkozás közvetlen eredménye, 
ezért azzal teljes egészében el kell 
számolni. Figyelembe véve azonban, hogy 
nem minden erdőgazdálkodásból eredő 
kibocsátás és abszorpció emberi eredetű, a 
vonatkozó elszámolási szabályokban 
indokolt olyan referenciaszintek 
használatáról is rendelkezni, amelyekkel 
kizárhatóak a természeti és az 
országspecifikus tényezők hatásai. A 
referenciaszint egy adott elszámolási 
időszak éveinek vonatkozásában egy 
tagállam területén az erdőgazdálkodásból 
eredő éves nettó kibocsátás és abszorpció 
becsült értéke, amelyet a -/CMP.7 
határozattal összhangban átlátható módon 
szükséges megállapítani. A 
referenciaszinteket a módszertan fejlődése 
és a tagállamokban rendelkezésre álló 
adatok minőségének javulása 
függvényében célszerű aktualizálni. Az 
elszámolási szabályok megállapításakor 
felső határhoz szükséges kötni az 
erdőgazdálkodással összefüggésben a 
nyilvántartásokba feljegyezhető nettó 
ÜHG-kibocsátás és -abszorpció értékét, 
figyelembe véve a referenciaszintek 
alapjául szolgáló előrejelzések 
bizonytalanságát. Az Uniónak az a 
szándéka, hogy a referenciaszinttel 
kapcsolatos jelenlegi megközelítést egy 
átfogóbb megközelítéssel váltja fel a 
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következő elszámolási időszakban, ezt a 
határozatot pedig ennek megfelelően 
kiigazítja.

Or. en

Módosítás 105
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az elszámolási szabályoknak az 
üvegházhatású gázok fában és faalapú 
termékekben történő tárolásához való 
kedvező hozzájárulást megfelelően kell 
tükrözniük és hozzá kell járulniuk az erdő 
mint erőforrás fenntartható 
erdőgazdálkodás keretében történő 
fokozottabb felhasználásához és a 
fatermékek fokozottabb alkalmazásához.

Or. de

Módosítás 106
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az elszámolási szabályokat úgy 
szükséges meghatározni, hogy azok alapján 
a tagállamok pontosan rögzíteni tudják 
nyilvántartásukban a fakitermelésből 
származó termékekből eredő kibocsátás 
idejét, valamint hogy ösztönzést adjanak a 
fakitermelésből származó tartós termékek 
használatára. A fakitermelésből származó 
termékekből eredő kibocsátás 
meghatározásakor alkalmazandó elsőrendű 

(7) Az erdőgazdálkodásra vonatkozó
elszámolási szabályokat úgy szükséges 
meghatározni, hogy azok alapján a 
tagállamok pontosan rögzíteni tudják 
nyilvántartásukban a fakitermelésből 
származó termékekből eredő kibocsátás 
idejét, valamint hogy ösztönzést adjanak a 
fakitermelésből származó tartós termékek 
használatára. A fakitermelésből származó 
termékekből eredő kibocsátás 
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bomlási függvénynek ezért meg kell 
felelnie az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testület (IPCC) által az üvegházhatást 
okozó gázok nemzeti jegyzéke tekintetében 
2006-ban kiadott iránymutatások 12.1 
pontjában foglalt egyenletnek, a felezési 
idők alapértékeinek pedig az IPPC által a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdőgazdálkodás 
tárgyában 2003-ban kiadott, az irányadó 
gyakorlati megoldásokat ismertető 
útmutató 3a. táblázata 1.3. pontjának.

meghatározásakor alkalmazandó elsőrendű 
bomlási függvénynek ezért meg kell 
felelnie az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testület (IPCC) által az üvegházhatást 
okozó gázok nemzeti jegyzéke tekintetében 
2006-ban kiadott iránymutatások 12.1 
pontjában foglalt egyenletnek, a felezési 
idők alapértékeinek pedig az IPPC által a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdőgazdálkodás 
tárgyában 2003-ban kiadott, az irányadó 
gyakorlati megoldásokat ismertető 
útmutató 3a. táblázata 1.3. pontjának.

Or. en

Indokolás

E határozatra irányuló javaslat célja, hogy keretrendszert biztosítson a tagállamok számára a 
nemzeti ÜGH-jegyzékük javításához (különösen a LULUCF tekintetében). Ez tehát egy 
„gyakorlat”, és nem határoz meg célkitűzéseket. Következésképpen az „elszámolás” kifejezést 
a „jelentéstétel” szóval kellene felváltani, figyelembe véve azonban a különböző 
tevékenységek révén nyújtható jóváírások kiszámítását (pl. az „erdőgazdálkodás” csökkentő 
tényezőt jelent), a 3. cikk címének szövegezése megfelelőbb (nyilvántartás vezetése a 
LULUCF vonatkozásában), amely általában a LULUCF-ot említi és nem csupán az 
erdőgazdálkodást.

Módosítás 107
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az elszámolási szabályokat úgy 
szükséges meghatározni, hogy azok alapján 
a tagállamok pontosan rögzíteni tudják 
nyilvántartásukban a fakitermelésből 
származó termékekből eredő kibocsátás 
idejét, valamint hogy ösztönzést adjanak a 
fakitermelésből származó tartós termékek 
használatára. A fakitermelésből származó 
termékekből eredő kibocsátás 
meghatározásakor alkalmazandó elsőrendű 
bomlási függvénynek ezért meg kell 

(7) A tagállamoknak engedélyezni kell, 
hogy meghatározzák az elszámolási 
szabályokat és a felezési időket. Ezeket
úgy szükséges meghatározni, hogy azok 
alapján a tagállamok pontosan rögzíteni 
tudják nyilvántartásukban a 
fakitermelésből származó termékekből 
eredő kibocsátás idejét, valamint hogy 
ösztönzést adjanak a fakitermelésből 
származó tartós termékek használatára. A 
fakitermelésből származó termékekből 
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felelnie az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testület (IPCC) által az üvegházhatást 
okozó gázok nemzeti jegyzéke tekintetében 
2006-ban kiadott iránymutatások 12.1 
pontjában foglalt egyenletnek, a felezési 
idők alapértékeinek pedig az IPPC által a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdőgazdálkodás 
tárgyában 2003-ban kiadott, az irányadó 
gyakorlati megoldásokat ismertető 
útmutató 3a. táblázata 1.3. pontjának.

eredő kibocsátás meghatározásakor 
alkalmazandó elsőrendű bomlási 
függvénynek ezért meg kell felelnie az 
Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
(IPCC) által az üvegházhatást okozó gázok 
nemzeti jegyzéke tekintetében 2006-ban 
kiadott iránymutatások 12.1 pontjában 
foglalt egyenletnek, a felezési idők 
alapértékeinek pedig az IPPC által a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdőgazdálkodás 
tárgyában 2003-ban kiadott, az irányadó 
gyakorlati megoldásokat ismertető 
útmutató 3a. táblázata 1.3. pontjának.

Or. sv

Módosítás 108
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az elszámolási szabályokat úgy 
szükséges meghatározni, hogy azok alapján 
a tagállamok pontosan rögzíteni tudják 
nyilvántartásukban a fakitermelésből 
származó termékekből eredő kibocsátás 
idejét, valamint hogy ösztönzést adjanak a 
fakitermelésből származó tartós termékek 
használatára. A fakitermelésből származó 
termékekből eredő kibocsátás 
meghatározásakor alkalmazandó elsőrendű 
bomlási függvénynek ezért meg kell 
felelnie az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testület (IPCC) által az üvegházhatást 
okozó gázok nemzeti jegyzéke tekintetében 
2006-ban kiadott iránymutatások 12.1.
pontjában foglalt egyenletnek, a felezési 
idők alapértékeinek pedig az IPPC által a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdőgazdálkodás 
tárgyában 2003-ban kiadott, az irányadó 
gyakorlati megoldásokat ismertető 

(7) Az elszámolási szabályokat úgy 
szükséges meghatározni, hogy azok alapján 
a tagállamok pontosan rögzíteni tudják 
nyilvántartásukban a fakitermelésből 
származó termékekből eredő kibocsátás 
idejét, valamint hogy ösztönzést adjanak a 
fakitermelésből származó tartós termékek 
használatára. A fakitermelésből származó 
termékekből eredő kibocsátás 
meghatározásakor alkalmazandó elsőrendű 
bomlási függvénynek ezért meg kell 
felelnie az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testület (IPCC) által az üvegházhatást 
okozó gázok nemzeti jegyzéke tekintetében 
2006-ban kiadott iránymutatások 12.1.
pontjában foglalt egyenletnek, a felezési 
idők alapértékeinek pedig az IPPC által a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdőgazdálkodás 
tárgyában 2003-ban kiadott, az irányadó 
gyakorlati megoldásokat ismertető 
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útmutató 3a. táblázata 1.3. pontjának. útmutató 3a. táblázata 1.3. pontjának. Az 
Uniónak fenntarthatósági előírásokat kell 
meghatároznia a harmadik országokból 
importált energiához használt 
biomasszára vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 109
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Mivel a mezőgazdasági 
tevékenységekből eredő ÜHG-kibocsátás 
és abszorpció éves alakulását tekintve 
kisebb mértékben ingadozik, mint az 
erdőgazdálkodással összefüggő ÜHG-
kibocsátás és -abszorpció, helyénvaló, 
hogy a tagállamok a bázisévhez 
viszonyítva számoljanak el a szántóföldi 
gazdálkodásból és legelőgazdálkodásból 
eredő ÜHG-kibocsátással és -abszorpcióval 
(ahol a bázisévi kibocsátás a Kiotói 
Jegyzőkönyv részes feleinek 
találkozójaként szolgáló Felek 
Konferenciája 13/CMP.1. határozatának 
megfelelően az UNFCCC számára 
benyújtott, a bázisévi kibocsátásról szóló 
első felülvizsgált tagállami jelentésben 
szereplő érték).

(8) Mivel a mezőgazdasági 
tevékenységekből eredő ÜHG-kibocsátás 
és abszorpció éves alakulását tekintve 
kisebb mértékben ingadozik, mint az 
erdőgazdálkodással összefüggő ÜHG-
kibocsátás és -abszorpció, helyénvaló, 
hogy a tagállamok a bázisévhez 
viszonyítva vezessék a szántóföldi 
gazdálkodásból és legelőgazdálkodásból 
eredő ÜHG-kibocsátással és -abszorpcióval 
kapcsolatos nyilvántartást (ahol a bázisévi 
kibocsátás a Kiotói Jegyzőkönyv részes 
feleinek találkozójaként szolgáló Felek 
Konferenciája 13/CMP.1. határozatának 
megfelelően az UNFCCC számára 
benyújtott, a bázisévi kibocsátásról szóló 
első felülvizsgált tagállami jelentésben 
szereplő érték).

Or. en

Indokolás

A nemzeti jelentéstétel megkönnyítése és a különböző keretrendszerek közötti torzulások 
elkerülése érdekében döntő fontosságú, hogy a LULUCF-ra vonatkozó uniós keretrendszer 
összhangban álljon a nemzetközi szabályokkal. A nemzeti jelentéstétel megkönnyítése és a 
következetesség biztosítása érdekében tanácsos összhangot teremteni a nemzetközi 
keretrendszerrel (a 2/CMP.7. és a 16./CMP.1. határozat).
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Módosítás 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Mivel a mezőgazdasági 
tevékenységekből eredő ÜHG-kibocsátás 
és abszorpció éves alakulását tekintve 
kisebb mértékben ingadozik, mint az 
erdőgazdálkodással összefüggő ÜHG-
kibocsátás és -abszorpció, helyénvaló, 
hogy a tagállamok a bázisévhez 
viszonyítva számoljanak el a szántóföldi 
gazdálkodásból és legelőgazdálkodásból 
eredő ÜHG-kibocsátással és -abszorpcióval 
(ahol a bázisévi kibocsátás a Kiotói 
Jegyzőkönyv részes feleinek 
találkozójaként szolgáló Felek 
Konferenciája 13/CMP.1. határozatának 
megfelelően az UNFCCC számára 
benyújtott, a bázisévi kibocsátásról szóló
első felülvizsgált tagállami jelentésben 
szereplő érték).

(8) Mivel a mezőgazdasági 
tevékenységekből eredő ÜHG-kibocsátás 
és abszorpció éves alakulását tekintve 
kisebb mértékben ingadozik, mint az 
erdőgazdálkodással összefüggő ÜHG-
kibocsátás és -abszorpció, helyénvaló, 
hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen
a bázisévhez viszonyítva elszámolni a 
szántóföldi gazdálkodásból és 
legelőgazdálkodásból eredő ÜHG-
kibocsátással és -abszorpcióval (ahol a 
bázisévi kibocsátás a Kiotói Jegyzőkönyv 
részes feleinek találkozójaként szolgáló 
Felek Konferenciája 13/CMP.1.
határozatának megfelelően az UNFCCC 
számára benyújtott, a bázisévi 
kibocsátásról szóló első felülvizsgált 
tagállami jelentésben szereplő érték).

Or. lt

Módosítás 111
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A vizes élőhelyek lecsapolása és 
elárasztással való helyreállítása lefedi a 
nagy mennyiségű szén-dioxidot tároló
tőzeglápokból származó kibocsátást. A 
tőzeglápok visszaszorításából és 
lecsapolásából származó kibocsátás a 
világszintű ÜHG-kibocsátás mintegy 5%-
ának felel meg és 2010-ben az Unió 
kibocsátásának 3,5–4%-át tette ki. A teljes 
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átláthatóság biztosítása, illetve annak 
érdekében, hogy az Unió vezető szerepet 
játsszon abban az ágazatban, ahol 
világszinten a második legnagyobb 
kibocsátónak számít, a vizes élőhelyek 
lecsapolásából és elárasztással való 
helyreállításából származó kibocsátást és 
abszorpciót szintén figyelembe kell venni 
a tagállami nyilvántartásokban.

Or. en

Módosítás 112
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és 
az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb 
információkra (köztük a LULUCF-
ágazatra) vonatkozó jelentéstétel a(z) 
…/…/EU rendelet hatálya alá tartozik [A 
Bizottság javaslata: Az Európai Parlament 
és a Tanács rendelete az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának nyomon 
követésére és bejelentésére, valamint az 
éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb 
információknak a nemzeti és uniós szintű 
bejelentésére szolgáló rendszerről 
(COM(2011) 789 végleges –
2011/0372 (COD)], s ezért e határozat 
hatályán kívül esik.

(10) Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és 
az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb 
információkra (köztük a LULUCF-
ágazatra) vonatkozó jelentéstétel a(z) 
…/…/EU rendelet hatálya alá tartozik [A 
Bizottság javaslata: Az Európai Parlament 
és a Tanács rendelete az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának nyomon 
követésére és bejelentésére, valamint az 
éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb 
információknak a nemzeti és uniós szintű 
bejelentésére szolgáló rendszerről 
(COM(2011) 789 végleges –
2011/0372 (COD)], és az azzal kapcsolatos 
szabályokat a tagállamoknak figyelembe 
kell venniük a nyomon követés és a 
jelentéstétel során, jóllehet azok nem 
tartoznak e határozat hatálya alá.

Or. en

Indokolás

A LULUCF vonatkozású cselekvési tervek tagállami szinten további terheket jelentenének 
anélkül, hogy egyértelmű hozzáadott értékkel bírnának. Kettős szabályozást teremtenének, 
mivel párhuzamosan futnának a közös agrárpolitika második pillére alá tartozó agrár-



PE492.911v01-00 38/88 AM\909081HU.doc

HU

környezetvédelmi intézkedésekkel.

Módosítás 113
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamoknak a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket szükséges 
elfogadniuk a LULUCF vonatkozásában. 
A LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
mindegyikében szerepelnie kell az ebben a 
határozatban megállapított bizonyos 
információknak. A bevált módszerek 
alkalmazásának elősegítése érdekében e 
határozat mellékleteként célszerű 
indikatív jelleggel további intézkedéseket 
felsorolni, amelyek szintén szerepelhetnek 
a tagállami cselekvési tervekben. Indokolt 
előírni a Bizottság számára, hogy 
rendszeres időközönként ellenőrizze a 
tagállamok LULUCF vonatkozású 
cselekvési terveinek végrehajtását és 
tartalmát, valamint adott esetben adjon ki 
ajánlásokat a tagállami intézkedések 
hatékonyságának fokozása érdekében.

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek e határozat keretében történő bevezetése megkettőzi a 
szabályozást, mivel a javasolt cselekvési tervek párhuzamosan futnának a közös agrárpolitika 
második pillére alá tartozó agrár-környezetvédelmi intézkedésekkel.

Módosítás 114
Eija-Riitta Korhola
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Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamoknak a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket szükséges 
elfogadniuk a LULUCF vonatkozásában. 
A LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
mindegyikében szerepelnie kell az ebben a 
határozatban megállapított bizonyos 
információknak. A bevált módszerek 
alkalmazásának elősegítése érdekében e 
határozat mellékleteként célszerű 
indikatív jelleggel további intézkedéseket 
felsorolni, amelyek szintén szerepelhetnek 
a tagállami cselekvési tervekben. Indokolt 
előírni a Bizottság számára, hogy 
rendszeres időközönként ellenőrizze a 
tagállamok LULUCF vonatkozású 
cselekvési terveinek végrehajtását és 
tartalmát, valamint adott esetben adjon ki 
ajánlásokat a tagállami intézkedések 
hatékonyságának fokozása érdekében.

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervekre vonatkozó bizottsági javaslat túlmutat azon, amit Durbanban 
fogadtak el. A javasolt LULUCF vonatkozású cselekvési tervek ellentmondanak annak a 
ténynek is, hogy az erdészet terén az EU semmilyen hatáskörrel nem rendelkezik. Az 
erdőgazdálkodás és az erdészeti politika nemzeti döntéshozatal tárgyát képezi.

Módosítás 115
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamoknak a kibocsátás törölve
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korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket szükséges 
elfogadniuk a LULUCF vonatkozásában. 
A LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
mindegyikében szerepelnie kell az ebben a 
határozatban megállapított bizonyos 
információknak. A bevált módszerek 
alkalmazásának elősegítése érdekében e 
határozat mellékleteként célszerű 
indikatív jelleggel további intézkedéseket 
felsorolni, amelyek szintén szerepelhetnek 
a tagállami cselekvési tervekben. Indokolt 
előírni a Bizottság számára, hogy 
rendszeres időközönként ellenőrizze a 
tagállamok LULUCF vonatkozású 
cselekvési terveinek végrehajtását és 
tartalmát, valamint adott esetben adjon ki 
ajánlásokat a tagállami intézkedések 
hatékonyságának fokozása érdekében.

Or. en

Indokolás

A LULUCF vonatkozású cselekvési tervek tagállami szinten további terheket jelentenének 
anélkül, hogy egyértelmű hozzáadott értékkel bírnának. Kettős szabályozást teremtenének, 
mivel párhuzamosan futnának a közös agrárpolitika második pillére alá tartozó agrár-
környezetvédelmi intézkedésekkel. A tagállamoknak inkább a fenntartható erdőgazdálkodás és 
a fenntartható földgazdálkodás előmozdítására irányuló intézkedéseket kellene elfogadniuk az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó fejlesztési stratégiájuk keretében.

Módosítás 116
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamoknak a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket szükséges 

(12) A tagállamoknak a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket szükséges 
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elfogadniuk a LULUCF vonatkozásában. A 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek
mindegyikében szerepelnie kell az ebben a 
határozatban megállapított bizonyos 
információknak. A bevált módszerek 
alkalmazásának elősegítése érdekében e 
határozat mellékleteként célszerű indikatív 
jelleggel további intézkedéseket felsorolni, 
amelyek szintén szerepelhetnek a tagállami 
cselekvési tervekben. Indokolt előírni a 
Bizottság számára, hogy rendszeres 
időközönként ellenőrizze a tagállamok 
LULUCF vonatkozású cselekvési 
terveinek végrehajtását és tartalmát, 
valamint adott esetben adjon ki 
ajánlásokat a tagállami intézkedések 
hatékonyságának fokozása érdekében.

elfogadniuk a LULUCF vonatkozásában. A 
bürokrácia elkerülése érdekében lehetővé 
kell tenni a tagállamok számára, hogy 
cselekvési tervüket a LULUCF-ágazattal 
kapcsolatos jelenlegi programok 
keretében dolgozzák ki. A LULUCF 
vonatkozású cselekvési tervek 
mindegyikében szerepelnie kell az ebben a 
határozatban megállapított bizonyos 
információknak. A bevált módszerek 
alkalmazásának elősegítése érdekében e 
határozat mellékleteként célszerű indikatív 
jelleggel további intézkedéseket felsorolni, 
amelyek szintén szerepelhetnek a tagállami 
cselekvési tervekben.

Or. en

Módosítás 117
Horst Schnellhardt

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamoknak a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket szükséges 
elfogadniuk a LULUCF vonatkozásában. A 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
mindegyikében szerepelnie kell az ebben a 
határozatban megállapított bizonyos 
információknak. A bevált módszerek 
alkalmazásának elősegítése érdekében e 
határozat mellékleteként célszerű indikatív 
jelleggel további intézkedéseket felsorolni, 
amelyek szintén szerepelhetnek a tagállami 
cselekvési tervekben. Indokolt előírni a 
Bizottság számára, hogy rendszeres 
időközönként ellenőrizze a tagállamok 
LULUCF vonatkozású cselekvési terveinek 

(12) A tagállamoknak a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket szükséges
elfogadniuk a LULUCF vonatkozásában. A 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
mindegyikében szerepelnie kell az ebben a 
határozatban megállapított bizonyos 
információknak. A bevált módszerek 
alkalmazásának elősegítése érdekében e 
határozat mellékleteként célszerű indikatív 
jelleggel további intézkedéseket felsorolni, 
amelyek szintén szerepelhetnek a tagállami 
cselekvési tervekben. Indokolt előírni a 
Bizottság számára, hogy rendszeres 
időközönként ellenőrizze a tagállamok 
LULUCF vonatkozású cselekvési terveinek 
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végrehajtását és tartalmát, valamint adott 
esetben adjon ki ajánlásokat a tagállami 
intézkedések hatékonyságának fokozása 
érdekében.

végrehajtását és tartalmát, valamint adott 
esetben adjon ki a gyakorlatban 
kivitelezhető ajánlásokat a tagállami 
intézkedések hatékonyságának fokozása 
érdekében.

Or. de

Módosítás 118
Jolanta Emilia Hibner

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamoknak a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket szükséges 
elfogadniuk a LULUCF vonatkozásában. A 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
mindegyikében szerepelnie kell az ebben a 
határozatban megállapított bizonyos 
információknak. A bevált módszerek 
alkalmazásának elősegítése érdekében e 
határozat mellékleteként célszerű indikatív 
jelleggel további intézkedéseket felsorolni, 
amelyek szintén szerepelhetnek a tagállami 
cselekvési tervekben. Indokolt előírni a 
Bizottság számára, hogy rendszeres 
időközönként ellenőrizze a tagállamok 
LULUCF vonatkozású cselekvési 
terveinek végrehajtását és tartalmát, 
valamint adott esetben adjon ki 
ajánlásokat a tagállami intézkedések 
hatékonyságának fokozása érdekében.

(12) A tagállamoknak a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket szükséges 
elfogadniuk a LULUCF vonatkozásában. A 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
mindegyikében szerepelnie kell az ebben a 
határozatban megállapított bizonyos 
információknak. A bevált módszerek 
alkalmazásának elősegítése érdekében e 
határozat mellékleteként célszerű indikatív 
jelleggel további intézkedéseket felsorolni, 
amelyek szintén szerepelhetnek a tagállami 
cselekvési tervekben.

Or. pl

Módosítás 119
Christofer Fjellner
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Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamoknak a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket szükséges 
elfogadniuk a LULUCF vonatkozásában. A 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
mindegyikében szerepelnie kell az ebben a 
határozatban megállapított bizonyos 
információknak. A bevált módszerek 
alkalmazásának elősegítése érdekében e
határozat mellékleteként célszerű indikatív 
jelleggel további intézkedéseket felsorolni, 
amelyek szintén szerepelhetnek a tagállami 
cselekvési tervekben. Indokolt előírni a 
Bizottság számára, hogy rendszeres 
időközönként ellenőrizze a tagállamok 
LULUCF vonatkozású cselekvési terveinek 
végrehajtását és tartalmát, valamint adott 
esetben adjon ki ajánlásokat a tagállami 
intézkedések hatékonyságának fokozása 
érdekében.

(12) A tagállamoknak a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket szükséges 
elfogadniuk a LULUCF vonatkozásában. A 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
mindegyikében szerepelnie kell az ebben a 
határozatban megállapított bizonyos 
információknak. A bevált módszerek 
alkalmazásának elősegítése érdekében e 
határozat mellékleteként célszerű indikatív 
jelleggel további intézkedéseket felsorolni, 
amelyek szintén szerepelhetnek a tagállami 
cselekvési tervekben. Indokolt előírni a 
Bizottság számára, hogy rendszeres 
időközönként ellenőrizze a tagállamok 
LULUCF vonatkozású cselekvési terveinek 
végrehajtását és tartalmát, valamint adott 
esetben adjon ki ajánlásokat a tagállami 
intézkedések hatékonyságának fokozása 
érdekében. E határozatban gondoskodni 
kell a lakosságnak az e tervek 
kidolgozásában, módosításában és 
felülvizsgálatában való részvételéről.

Or. en

Módosítás 120
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamoknak a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket szükséges 

(12) A tagállamoknak a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket szükséges 
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elfogadniuk a LULUCF vonatkozásában. A 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
mindegyikében szerepelnie kell az ebben a 
határozatban megállapított bizonyos 
információknak. A bevált módszerek 
alkalmazásának elősegítése érdekében e 
határozat mellékleteként célszerű indikatív 
jelleggel további intézkedéseket felsorolni, 
amelyek szintén szerepelhetnek a tagállami 
cselekvési tervekben. Indokolt előírni a 
Bizottság számára, hogy rendszeres 
időközönként ellenőrizze a tagállamok 
LULUCF vonatkozású cselekvési terveinek 
végrehajtását és tartalmát, valamint adott 
esetben adjon ki ajánlásokat a tagállami 
intézkedések hatékonyságának fokozása 
érdekében. 

elfogadniuk a LULUCF vonatkozásában. A 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
mindegyikében szerepelnie kell az ebben a 
határozatban megállapított bizonyos 
információknak. A bevált módszerek 
alkalmazásának elősegítése érdekében e 
határozat mellékleteként célszerű indikatív 
jelleggel további intézkedéseket felsorolni, 
amelyek szintén szerepelhetnek a tagállami 
cselekvési tervekben. Ezt az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású társadalom felé 
való előrehaladás érdekében a nyomon 
követési mechanizmusokról és 
stratégiákról szóló határozattal (MMD) 
összhangban kell elvégezni. Indokolt 
előírni a Bizottság számára, hogy 
rendszeres időközönként ellenőrizze a 
tagállamok LULUCF vonatkozású 
cselekvési terveinek végrehajtását és 
tartalmát, valamint adott esetben adjon ki 
ajánlásokat a tagállami intézkedések 
hatékonyságának fokozása érdekében.

Or. sv

Módosítás 121
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamoknak a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket szükséges 
elfogadniuk a LULUCF vonatkozásában. A 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
mindegyikében szerepelnie kell az ebben a 
határozatban megállapított bizonyos 
információknak. A bevált módszerek 
alkalmazásának elősegítése érdekében e 
határozat mellékleteként célszerű indikatív 
jelleggel további intézkedéseket felsorolni, 

(12) A tagállamoknak az alacsony szén-
dioxid-kibocsátást célzó fejlesztési 
stratégiák részeként meghatározott, a 
kibocsátás korlátozására vagy 
csökkentésére, illetve az abszorpció 
fenntartására vagy növelésére irányuló 
intézkedéseket tartalmazó cselekvési 
terveket szükséges elfogadniuk a LULUCF 
vonatkozásában. Minden tagállam 
meghatározza a nemzeti körülményeknek 
leginkább megfelelő intézkedéseket. A 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
mindegyikében szerepelnie kell az ebben a 
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amelyek szintén szerepelhetnek a tagállami 
cselekvési tervekben. Indokolt előírni a 
Bizottság számára, hogy rendszeres 
időközönként ellenőrizze a tagállamok 
LULUCF vonatkozású cselekvési 
terveinek végrehajtását és tartalmát, 
valamint adott esetben adjon ki 
ajánlásokat a tagállami intézkedések 
hatékonyságának fokozása érdekében.

határozatban megállapított bizonyos 
információknak. A bevált módszerek 
alkalmazásának elősegítése érdekében e 
határozat mellékleteként célszerű indikatív 
jelleggel további intézkedéseket felsorolni, 
amelyek szintén szerepelhetnek a tagállami 
cselekvési tervekben.

Or. en

Módosítás 122
Matthias Groote

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamoknak a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terveket szükséges 
elfogadniuk a LULUCF vonatkozásában. A 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
mindegyikében szerepelnie kell az ebben a 
határozatban megállapított bizonyos 
információknak. A bevált módszerek 
alkalmazásának elősegítése érdekében e 
határozat mellékleteként célszerű indikatív 
jelleggel további intézkedéseket felsorolni, 
amelyek szintén szerepelhetnek a tagállami 
cselekvési tervekben. Indokolt előírni a 
Bizottság számára, hogy rendszeres 
időközönként ellenőrizze a tagállamok 
LULUCF vonatkozású cselekvési terveinek 
végrehajtását és tartalmát, valamint adott 
esetben adjon ki ajánlásokat a tagállami 
intézkedések hatékonyságának fokozása 
érdekében.

(12) A tagállamoknak a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló intézkedéseket
tartalmazó cselekvési terveket szükséges 
elfogadniuk a LULUCF vonatkozásában. A 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
mindegyikében szerepelnie kell az ebben a 
határozatban megállapított bizonyos 
információknak. A bevált módszerek 
alkalmazásának elősegítése érdekében e 
határozat mellékleteként célszerű indikatív 
jelleggel további intézkedéseket felsorolni, 
amelyek szintén szerepelhetnek a tagállami 
cselekvési tervekben. Indokolt előírni a 
Bizottság számára, hogy rendszeres 
időközönként ellenőrizze a tagállamok 
LULUCF vonatkozású cselekvési terveinek 
végrehajtását és tartalmát, valamint adott 
esetben adjon ki ajánlásokat a tagállami 
intézkedések hatékonyságának fokozása 
érdekében. Az adminisztratív terheket a 
lehetőség szerinti leghatékonyabb szinten 
kell tartani.

Or. de
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Módosítás 123
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Bizottságot indokolt felhatalmazni 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el, melyekben
kiigazítja a 2. cikkben foglalt 
fogalommeghatározásokat az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által megkötött, 
az éghajlatváltozás szempontjából releváns 
egyéb multilaterális megállapodásokból 
fakadó módosítások fényében, módosítja 
az I. mellékletet további elszámolási 
időszakok megadása és az egyes 
időszakok, valamint az egyéb ágazatokban 
az uniós ÜHG-kibocsátáscsökkentésre 
alkalmazandó, vonatkozó időszakok 
összhangjának biztosítása érdekében, 
időszerűsíti a II. melléklet 
referenciaszintjeit a tagállamok által a 6. 
cikk értelmében javasolt 
referenciaszinteknek megfelelően, feltéve 
hogy a korrekciókra e határozattal 
összhangban kerül sor, felülvizsgálja a III. 
mellékletben meghatározott információkat 
a tudományos fejlődés fényében, valamint 
szintén a tudomány fejlődéséhez igazodva 
felülvizsgálja a 9. cikk (2) bekezdésében a 
természetes bolygatás kapcsán 
meghatározott elszámolási szabályok 
feltételeit, illetve módosításokat eszközöl 
az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv 
testületei által elfogadott szabályok 
érvényre juttatása céljából. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság megfelelő 
konzultációkat folytasson az előkészítő 
munka során, többek között szakértői 
szinten is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

(13) A Bizottságot indokolt felhatalmazni 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben
kiigazítja a 2. cikkben foglalt 
fogalommeghatározásokat az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által megkötött, 
az éghajlatváltozás szempontjából releváns 
egyéb multilaterális megállapodásokból 
fakadó módosítások fényében, módosítja 
az I. mellékletet további elszámolási 
időszakok megadása és az egyes 
időszakok, valamint az egyéb ágazatokban 
az uniós ÜHG-kibocsátáscsökkentésre 
alkalmazandó, vonatkozó időszakok 
összhangjának biztosítása érdekében, 
időszerűsíti a II. melléklet 
referenciaszintjeit a tagállamok által a 6. 
cikk értelmében javasolt 
referenciaszinteknek megfelelően, feltéve 
hogy a korrekciókra e határozattal 
összhangban, illetve az UNFCCC és a 
Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott referenciaszintek változásai 
fényében kerül sor, felülvizsgálja a III. 
mellékletben meghatározott információkat 
a tudományos fejlődés fényében, valamint 
szintén a tudomány fejlődéséhez igazodva 
felülvizsgálja a 9. cikk (2) bekezdésében a 
természetes bolygatás kapcsán 
meghatározott elszámolási szabályok 
feltételeit, illetve módosításokat eszközöl 
az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv 
testületei által elfogadott szabályok 
érvényre juttatása céljából. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság megfelelő 
konzultációkat folytasson az előkészítő 
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előkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, 
időszerű és megfelelő átadását.

munka során, többek között szakértői 
szinten is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, 
időszerű és megfelelő átadását.

Or. en

Módosítás 124
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Bizottságot indokolt felhatalmazni 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el, melyekben
kiigazítja a 2. cikkben foglalt 
fogalommeghatározásokat az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által megkötött,
az éghajlatváltozás szempontjából releváns
egyéb multilaterális megállapodásokból 
fakadó módosítások fényében, módosítja 
az I. mellékletet további elszámolási 
időszakok megadása és az egyes 
időszakok, valamint az egyéb ágazatokban 
az uniós ÜHG-kibocsátáscsökkentésre 
alkalmazandó, vonatkozó időszakok 
összhangjának biztosítása érdekében, 
időszerűsíti a II. melléklet 
referenciaszintjeit a tagállamok által a 6. 
cikk értelmében javasolt 
referenciaszinteknek megfelelően, feltéve 
hogy a korrekciókra e határozattal 
összhangban kerül sor, felülvizsgálja a III. 
mellékletben meghatározott információkat 
a tudományos fejlődés fényében, valamint 
szintén a tudomány fejlődéséhez igazodva
felülvizsgálja a 9. cikk (2) bekezdésében a 

(13) A Bizottságot indokolt felhatalmazni
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben
kiigazítja a 2. cikkben foglalt 
fogalommeghatározásokat az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által betartandó, 
az éghajlatváltozás területén létrejövő
egyéb multilaterális megállapodásokból 
fakadó módosítások fényében, 
felülvizsgálja a III. mellékletben 
meghatározott információkat a tudományos 
fejlődés fényében, valamint felülvizsgálja a 
9. cikk (2) bekezdésében a természetes 
bolygatás kapcsán meghatározott 
elszámolási szabályok feltételeit az 
UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv 
testületei által elfogadott szabályokkal 
kapcsolatos kisebb változtatások esetén. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
megfelelő konzultációkat folytasson az 
előkészítő munka során, többek között 
szakértői szinten is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a vonatkozó 
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természetes bolygatás kapcsán 
meghatározott elszámolási szabályok 
feltételeit, illetve módosításokat eszközöl
az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv 
testületei által elfogadott szabályok 
érvényre juttatása céljából. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság megfelelő 
konzultációkat folytasson az előkészítő 
munka során, többek között szakértői 
szinten is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, 
időszerű és megfelelő átadását.

dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, 
időszerű és megfelelő átadását.

Or. en

Indokolás

Az e cikkben és az I. mellékletben meghatározott elszámolási szabályok döntő fontosságúak e 
határozat működése szempontjából, ezért ezek bármely módosítását rendes jogalkotási eljárás
keretében kell elfogadni.

Módosítás 125
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Bizottságot indokolt felhatalmazni 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el, melyekben
kiigazítja a 2. cikkben foglalt 
fogalommeghatározásokat az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által megkötött, 
az éghajlatváltozás szempontjából releváns 
egyéb multilaterális megállapodásokból 
fakadó módosítások fényében, módosítja 
az I. mellékletet további elszámolási 
időszakok megadása és az egyes 

(13) A Bizottságot indokolt felhatalmazni 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben
kiigazítja a 2. cikkben foglalt 
fogalommeghatározásokat az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által megkötött, 
az éghajlatváltozás szempontjából releváns 
egyéb multilaterális megállapodásokból 
fakadó módosítások fényében, továbbá
módosítja az I. mellékletet további 
elszámolási időszakok megadása és az 
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időszakok, valamint az egyéb ágazatokban 
az uniós ÜHG-kibocsátáscsökkentésre 
alkalmazandó, vonatkozó időszakok 
összhangjának biztosítása érdekében,
időszerűsíti a II. melléklet 
referenciaszintjeit a tagállamok által a 6. 
cikk értelmében javasolt 
referenciaszinteknek megfelelően, feltéve 
hogy a korrekciókra e határozattal 
összhangban kerül sor, felülvizsgálja a 
III. mellékletben meghatározott 
információkat a tudományos fejlődés 
fényében, valamint szintén a tudomány 
fejlődéséhez igazodva felülvizsgálja a 9. 
cikk (2) bekezdésében a természetes 
bolygatás kapcsán meghatározott 
elszámolási szabályok feltételeit, illetve 
módosításokat eszközöl az UNFCCC vagy 
a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott szabályok érvényre juttatása 
céljából. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság megfelelő konzultációkat 
folytasson az előkészítő munka során, 
többek között szakértői szinten is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, 
időszerű és megfelelő átadását.

egyes időszakok, valamint az egyéb 
ágazatokban az uniós ÜHG-
kibocsátáscsökkentésre alkalmazandó, 
vonatkozó időszakok összhangjának 
biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Az EU a jelenlegi referenciaszinteket az UNFCCC-eljárás keretében fogadta el. A Bizottság 
nem igazíthatja ki a tagállami referenciaszinteket, és azokat csak abban az esetben lehet 
módosítani, ha azok az UNFCCC alapján módosulnak.

Módosítás 126
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Bizottságot indokolt felhatalmazni 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el, melyekben
kiigazítja a 2. cikkben foglalt 
fogalommeghatározásokat az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által megkötött,
az éghajlatváltozás szempontjából releváns
egyéb multilaterális megállapodásokból 
fakadó módosítások fényében, módosítja 
az I. mellékletet további elszámolási 
időszakok megadása és az egyes 
időszakok, valamint az egyéb ágazatokban 
az uniós ÜHG-kibocsátáscsökkentésre 
alkalmazandó, vonatkozó időszakok 
összhangjának biztosítása érdekében, 
időszerűsíti a II. melléklet 
referenciaszintjeit a tagállamok által a 6. 
cikk értelmében javasolt 
referenciaszinteknek megfelelően, feltéve 
hogy a korrekciókra e határozattal 
összhangban kerül sor, felülvizsgálja a III. 
mellékletben meghatározott információkat 
a tudományos fejlődés fényében, valamint 
szintén a tudomány fejlődéséhez igazodva
felülvizsgálja a 9. cikk (2) bekezdésében a 
természetes bolygatás kapcsán 
meghatározott elszámolási szabályok 
feltételeit, illetve módosításokat eszközöl
az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv 
testületei által elfogadott szabályok 
érvényre juttatása céljából. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság megfelelő 
konzultációkat folytasson az előkészítő 
munka során, többek között szakértői 
szinten is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, 
időszerű és megfelelő átadását.

(13) A Bizottságot indokolt felhatalmazni
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben
kiigazítja a 2. cikkben foglalt 
fogalommeghatározásokat az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által betartandó, 
az éghajlatváltozás területén létrejövő
egyéb multilaterális megállapodásokból 
fakadó módosítások fényében, 
felülvizsgálja a III. mellékletben 
meghatározott információkat a tudományos 
fejlődés fényében, valamint felülvizsgálja a 
9. cikk (2) bekezdésében a természetes 
bolygatás kapcsán meghatározott 
elszámolási szabályok feltételeit az 
UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv 
testületei által elfogadott szabályokkal 
kapcsolatos kisebb változtatások érvényre 
juttatása céljából. Különösen fontos, hogy 
a Bizottság megfelelő konzultációkat 
folytasson az előkészítő munka során, 
többek között szakértői szinten is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, 
időszerű és megfelelő átadását.

Or. en
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Indokolás

Az I. és II. melléklet módosításához rendes jogalkotási eljárásra van szükség, nem lehet 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra szorítkozni.

Módosítás 127
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Bizottságot indokolt felhatalmazni 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el, melyekben
kiigazítja a 2. cikkben foglalt 
fogalommeghatározásokat az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által megkötött, 
az éghajlatváltozás szempontjából releváns 
egyéb multilaterális megállapodásokból 
fakadó módosítások fényében, módosítja 
az I. mellékletet további elszámolási 
időszakok megadása és az egyes 
időszakok, valamint az egyéb ágazatokban 
az uniós ÜHG-kibocsátáscsökkentésre 
alkalmazandó, vonatkozó időszakok 
összhangjának biztosítása érdekében, 
időszerűsíti a II. melléklet 
referenciaszintjeit a tagállamok által a 6. 
cikk értelmében javasolt 
referenciaszinteknek megfelelően, feltéve 
hogy a korrekciókra e határozattal 
összhangban kerül sor, felülvizsgálja a III. 
mellékletben meghatározott információkat 
a tudományos fejlődés fényében, valamint 
szintén a tudomány fejlődéséhez igazodva 
felülvizsgálja a 9. cikk (2) bekezdésében a 
természetes bolygatás kapcsán 
meghatározott elszámolási szabályok 
feltételeit, illetve módosításokat eszközöl 
az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv 
testületei által elfogadott szabályok 
érvényre juttatása céljából. Különösen 

(13) A Bizottságot indokolt felhatalmazni 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben
kiigazítja a 2. cikkben foglalt 
fogalommeghatározásokat az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által megkötött, 
az éghajlatváltozás szempontjából releváns 
egyéb multilaterális megállapodásokból 
fakadó módosítások fényében, módosítja 
az I. mellékletet további elszámolási 
időszakok megadása és az egyes 
időszakok, valamint az egyéb ágazatokban 
az uniós ÜHG-kibocsátáscsökkentésre 
alkalmazandó, vonatkozó időszakok 
összhangjának biztosítása érdekében, 
időszerűsíti a II. melléklet 
referenciaszintjeit a tagállamok által a 6. 
cikk értelmében javasolt 
referenciaszinteknek megfelelően, feltéve 
hogy a korrekciókra e határozattal 
összhangban kerül sor, felülvizsgálja a III. 
mellékletben meghatározott információkat 
a tudományos fejlődés fényében, valamint 
szintén a tudomány fejlődéséhez igazodva 
felülvizsgálja a 9. cikk (2) bekezdésében a 
természetes bolygatás kapcsán 
meghatározott elszámolási szabályok 
feltételeit, illetve módosításokat eszközöl 
az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv 
testületei által elfogadott szabályok 
érvényre juttatása céljából. Különösen 
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fontos, hogy a Bizottság megfelelő 
konzultációkat folytasson az előkészítő 
munka során, többek között szakértői 
szinten is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, 
időszerű és megfelelő átadását.

fontos, hogy a Bizottság megfelelő 
konzultációkat folytasson az előkészítő 
munka során, többek között szakértői 
szinten is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, 
időszerű és megfelelő átadását.
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
azonban csak megfelelő esetben 
fogadhatók el, biztosítva az Európai 
Parlament azon jogát, hogy kifogást 
emeljen a Bizottság által elfogadott 
intézkedések ellen.

Or. en

Módosítás 128
Gaston Franco, Sophie Auconie

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Bizottságot indokolt felhatalmazni 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el, melyekben
kiigazítja a 2. cikkben foglalt 
fogalommeghatározásokat az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által megkötött, 
az éghajlatváltozás szempontjából releváns 
egyéb multilaterális megállapodásokból 
fakadó módosítások fényében, módosítja 
az I. mellékletet további elszámolási 
időszakok megadása és az egyes 
időszakok, valamint az egyéb ágazatokban 
az uniós ÜHG-kibocsátáscsökkentésre 
alkalmazandó, vonatkozó időszakok 
összhangjának biztosítása érdekében, 
időszerűsíti a II. melléklet 
referenciaszintjeit a tagállamok által a 6. 

(13) A Bizottságot indokolt felhatalmazni 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben
kiigazítja a 2. cikkben foglalt 
fogalommeghatározásokat az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által megkötött, 
az éghajlatváltozás szempontjából releváns 
egyéb multilaterális megállapodásokból 
fakadó módosítások fényében, módosítja 
az I. mellékletet további elszámolási 
időszakok megadása és az egyes 
időszakok, valamint az egyéb ágazatokban 
az uniós ÜHG-kibocsátáscsökkentésre 
alkalmazandó, vonatkozó időszakok 
összhangjának biztosítása érdekében, 
időszerűsíti a II. melléklet 
referenciaszintjeit a tagállamok által a 6. 
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cikk értelmében javasolt 
referenciaszinteknek megfelelően, feltéve 
hogy a korrekciókra e határozattal 
összhangban kerül sor, felülvizsgálja a III. 
mellékletben meghatározott információkat 
a tudományos fejlődés fényében, valamint 
szintén a tudomány fejlődéséhez igazodva 
felülvizsgálja a 9. cikk (2) bekezdésében a 
természetes bolygatás kapcsán 
meghatározott elszámolási szabályok 
feltételeit, illetve módosításokat eszközöl 
az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv 
testületei által elfogadott szabályok 
érvényre juttatása céljából. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság megfelelő 
konzultációkat folytasson az előkészítő 
munka során, többek között szakértői 
szinten is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, 
időszerű és megfelelő átadását.

cikk értelmében javasolt 
referenciaszinteknek megfelelően, feltéve 
hogy a korrekciókra e határozattal 
összhangban kerül sor, felülvizsgálja a III. 
mellékletben meghatározott információkat 
a tudományos fejlődés fényében, valamint 
szintén a tudomány fejlődéséhez igazodva 
felülvizsgálja a 9. cikk (2) bekezdésében a 
természetes bolygatás kapcsán 
meghatározott elszámolási szabályok 
feltételeit, illetve módosításokat eszközöl 
az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv 
testületei által elfogadott szabályok 
érvényre juttatása céljából. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az érintett 
ágazatok szakértőinek bevonásával
megfelelő konzultációkat folytasson az 
előkészítő munka során. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, 
időszerű és megfelelő átadását.

Or. en

Módosítás 129
Matthias Groote

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, 
hogy az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
cselekvési tervek létrehozása és 
megvalósítása keretében mezőgazdasági 
téren van-e lehetőség 
beruházástámogatásokra.

Or. de
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Módosítás 130
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Mivel a javasolt fellépés céljait –
természetükből adódóan – tagállami 
szinten nem lehet kielégítően 
megvalósítani, és ezért azok léptéküket és 
hatásaikat tekintve az Unió szintjén jobban 
megvalósíthatóak, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányossági elvnek 
megfelelően ez a határozat nem lépi túl a 
szóban forgó célok eléréséhez szükséges 
mértéket,

(14) Mivel a javasolt fellépés céljait –
természetükből adódóan – tagállami 
szinten nem lehet kielégítően 
megvalósítani, és ezért azok léptéküket és 
hatásaikat tekintve az Unió szintjén jobban 
megvalósíthatóak, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
intézkedéseket fogadhat el. A LULUCF 
vonatkozásában felmerülő kérdések –
mint például az erdészeti politika –
tagállami hatáskörbe tartoznak. Az Unió 
nem avatkozhat be a nemzeti erdészeti 
politikákba, továbbá e téren tiszteletben 
kell tartania a tagállamok hatáskörét. Az 
említett cikkben foglalt arányossági elvnek 
megfelelően ez a határozat nem lépi túl a 
szóban forgó célok eléréséhez szükséges 
mértéket,

Or. en

Módosítás 131
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Mivel a javasolt fellépés céljait –
természetükből adódóan – tagállami 
szinten nem lehet kielégítően 
megvalósítani, és ezért azok léptéküket és 
hatásaikat tekintve az Unió szintjén jobban 
megvalósíthatóak, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően 

(14) Mivel a javasolt fellépés céljait –
természetükből adódóan – tagállami 
szinten nem lehet kielégítően 
megvalósítani, és ezért azok léptéküket és 
hatásaikat tekintve az Unió szintjén jobban 
megvalósíthatóak, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
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intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányossági elvnek 
megfelelően ez a határozat nem lépi túl a 
szóban forgó célok eléréséhez szükséges 
mértéket,

intézkedéseket fogadhat el. Mivel azonban 
a LULUCF vonatkozású kérdések főként 
tagállami hatáskörbe tartoznak, az 
Uniónak az elővigyázatosság elvét kell 
követnie – különösen az erdészet 
tekintetében – a tagállamok hatáskörének 
tiszteletben tartása és annak a ténynek 
maradéktalan elismerése érdekében, 
miszerint a fenntartható erdőgazdálkodás 
összetett fogalom és nem szabályozható 
csupán éghajlati szempontból. Az említett 
cikkben foglalt arányossági elvnek 
megfelelően ez a határozat nem lépi túl a 
szóban forgó célok eléréséhez szükséges 
mértéket,

Or. en

Módosítás 132
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat megállapítja a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátás és 
abszorpció elszámolási szabályait. Előírja 
továbbá a tagállamok számára, hogy a 
kibocsátás korlátozása vagy csökkentése, 
illetve az abszorpció fenntartása vagy 
növelése érdekében fogadjanak el 
cselekvési terveket a LULUCF 
vonatkozásában, amelyeket azután a 
Bizottság értékel.

Ez a határozat megállapítja a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátás és 
abszorpció elszámolási szabályait. Előírja 
továbbá a tagállamok számára, hogy a 
kibocsátás korlátozása vagy csökkentése, 
illetve az abszorpció fenntartása vagy 
növelése érdekében fogadjanak el 
cselekvési terveket a LULUCF 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 133
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat megállapítja a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátás és 
abszorpció elszámolási szabályait. Előírja 
továbbá a tagállamok számára, hogy a 
kibocsátás korlátozása vagy csökkentése, 
illetve az abszorpció fenntartása vagy 
növelése érdekében fogadjanak el 
cselekvési terveket a LULUCF 
vonatkozásában, amelyeket azután a 
Bizottság értékel.

Ez a határozat megállapítja a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátás és 
abszorpció elszámolási szabályait.

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek e határozat keretében történő bevezetése megkettőzi a 
szabályozást, mivel a javasolt cselekvési tervek párhuzamosan futnának a közös agrárpolitika 
második pillére alá tartozó agrár-környezetvédelmi intézkedésekkel.

Módosítás 134
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat megállapítja a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátás és 
abszorpció elszámolási szabályait. Előírja 
továbbá a tagállamok számára, hogy a 
kibocsátás korlátozása vagy csökkentése, 
illetve az abszorpció fenntartása vagy 
növelése érdekében fogadjanak el 
cselekvési terveket a LULUCF 
vonatkozásában, amelyeket azután a 
Bizottság értékel.

Ez a határozat megállapítja a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátás és 
abszorpció elszámolási szabályait.
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Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata túlmutat a durbani megállapodáson. A LULUCF vonatkozású cselekvési 
tervek ellentmondanak annak a ténynek, hogy az erdészet terén az EU semmilyen hatáskörrel 
nem rendelkezik. Fennáll a veszélye, hogy a cselekvési tervek kizárólag az éghajlatváltozás 
mérséklését célzó erdőgazdálkodási gyakorlatokra összpontosítanak, és nem veszik figyelembe 
az erdők multifunkcionális szerepét. Ráadásul ez tagállami szinten további terheket jelentene 
anélkül, hogy egyértelmű hozzáadott értékkel bírna. Kettős szabályozást teremtene, mivel a
cselekvési tervek párhuzamosan futnának a közös agrárpolitika második pillére alá tartozó 
agrár-környezetvédelmi intézkedésekkel.

Módosítás 135
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat megállapítja a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátás és 
abszorpció elszámolási szabályait. Előírja 
továbbá a tagállamok számára, hogy a 
kibocsátás korlátozása vagy csökkentése, 
illetve az abszorpció fenntartása vagy 
növelése érdekében fogadjanak el 
cselekvési terveket a LULUCF 
vonatkozásában, amelyeket azután a 
Bizottság értékel.

Ez a határozat megállapítja a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátás és 
abszorpció elszámolási szabályait.

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervekre vonatkozó bizottsági javaslat túlmutat azon, amit Durbanban 
fogadtak el. A javasolt LULUCF vonatkozású cselekvési tervek ellentmondanak annak a 
ténynek, hogy az erdészet terén az EU semmilyen hatáskörrel nem rendelkezik. Az 
erdőgazdálkodás és az erdészeti politika nemzeti hatáskörbe tartozik.

Módosítás 136
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat megállapítja a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátás és 
abszorpció elszámolási szabályait. Előírja 
továbbá a tagállamok számára, hogy a 
kibocsátás korlátozása vagy csökkentése, 
illetve az abszorpció fenntartása vagy 
növelése érdekében fogadjanak el 
cselekvési terveket a LULUCF 
vonatkozásában, amelyeket azután a 
Bizottság értékel.

Ez a határozat a tagállamok számára
megállapítja a földhasználatból, a 
földhasználat-megváltoztatásból és az 
erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő 
kibocsátás és abszorpció elszámolási 
szabályait. A határozat nem ír elő azonban 
elszámolási vagy jelentéstételi 
kötelezettségeket a magánfelek számára.
Előírja továbbá a tagállamok számára, 
hogy a kibocsátás korlátozása vagy 
csökkentése, illetve az abszorpció 
fenntartása vagy növelése érdekében 
fogadjanak el cselekvési terveket a 
LULUCF vonatkozásában, amelyeket 
azután a Bizottság értékel.

Or. en

Módosítás 137
Romana Jordan

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat megállapítja a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátás és 
abszorpció elszámolási szabályait. Előírja 
továbbá a tagállamok számára, hogy a 
kibocsátás korlátozása vagy csökkentése, 
illetve az abszorpció fenntartása vagy 
növelése érdekében fogadjanak el 
cselekvési terveket a LULUCF 
vonatkozásában, amelyeket azután a 
Bizottság értékel.

Ez a határozat megállapítja a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátás és 
abszorpció elszámolási szabályait, ami az 
első lépést jelenti a LULUCF-ágazatnak a 
406/2009/EK határozat 9. cikke szerinti 
uniós és tagállami ÜHG-
kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalásokba történő 
hivatalos bevonása felé. Előírja továbbá a 
tagállamok számára, hogy a kibocsátás 
korlátozása vagy csökkentése, illetve az 
abszorpció fenntartása vagy növelése 
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érdekében fogadjanak el cselekvési 
terveket a LULUCF vonatkozásában, 
amelyeket azután a Bizottság értékel.

Or. en

Módosítás 138
Kriton Arsenis, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat megállapítja a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátás és 
abszorpció elszámolási szabályait. Előírja 
továbbá a tagállamok számára, hogy a 
kibocsátás korlátozása vagy csökkentése, 
illetve az abszorpció fenntartása vagy
növelése érdekében fogadjanak el 
cselekvési terveket a LULUCF 
vonatkozásában, amelyeket azután a 
Bizottság értékel.

Ez a határozat a tagállamok számára
megállapítja a földhasználatból, a 
földhasználat-megváltoztatásból és az 
erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő 
kibocsátás és abszorpció elszámolási 
szabályait. A határozat nem ír elő azonban 
elszámolási vagy jelentéstételi 
kötelezettséget a magánfelek számára.
Előírja továbbá a tagállamok számára, 
hogy a kibocsátás korlátozása vagy 
csökkentése, illetve az abszorpció 
fenntartása vagy növelése érdekében 
fogadjanak el cselekvési terveket a 
LULUCF vonatkozásában, amelyeket 
azután a Bizottság értékel.

Or. en

Módosítás 139
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat megállapítja a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátás és 

Ez a határozat megállapítja a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátás és 
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abszorpció elszámolási szabályait. Előírja 
továbbá a tagállamok számára, hogy a 
kibocsátás korlátozása vagy csökkentése, 
illetve az abszorpció fenntartása vagy 
növelése érdekében fogadjanak el 
cselekvési terveket a LULUCF 
vonatkozásában, amelyeket azután a 
Bizottság értékel.

abszorpció elszámolási szabályait.

Or. en

Módosítás 140
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat megállapítja a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátás és 
abszorpció elszámolási szabályait. Előírja 
továbbá a tagállamok számára, hogy a 
kibocsátás korlátozása vagy csökkentése, 
illetve az abszorpció fenntartása vagy 
növelése érdekében fogadjanak el 
cselekvési terveket a LULUCF 
vonatkozásában, amelyeket azután a 
Bizottság értékel.

Ez a határozat megállapítja a 
földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátás és 
abszorpció elszámolási szabályait. 

Or. sv

Módosítás 141
Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat megállapítja a 
földhasználatból, a földhasználat-

Ez a határozat megállapítja a 
földhasználatból, a földhasználat-



AM\909081HU.doc 61/88 PE492.911v01-00

HU

megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátás és 
abszorpció elszámolási szabályait. Előírja 
továbbá a tagállamok számára, hogy a 
kibocsátás korlátozása vagy csökkentése, 
illetve az abszorpció fenntartása vagy 
növelése érdekében fogadjanak el 
cselekvési terveket a LULUCF 
vonatkozásában, amelyeket azután a 
Bizottság értékel.

megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátás és 
abszorpció elszámolási szabályait, ami az 
első lépést jelenti a LULUCF-ágazatnak a 
406/2009/EK határozat 9. cikke szerinti 
uniós és tagállami ÜHG-
kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalásokba történő 
hivatalos bevonása felé. Előírja továbbá a 
tagállamok számára, hogy a kibocsátás 
korlátozása vagy csökkentése, illetve az 
abszorpció fenntartása vagy növelése 
érdekében fogadjanak el cselekvési 
terveket a LULUCF vonatkozásában, 
amelyeket azután a Bizottság értékel.

Or. en

Módosítás 142
Riikka Manner

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „szénkészlet”: a széntárolóban tárolt 
elemi szén millió tonnában kifejezett
mennyisége;

j) „szénkészlet”: a széntárolóban tárolt 
elemi szén mennyisége;

Or. en

Módosítás 143
Jolanta Emilia Hibner

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) „erdő”: 0,5 hektárnál nagyobb 
kiterjedésű, legalább 10 %-os záródású 
(vagy ennek megfelelő faállomány-
sűrűségű) földterület, ahol a fák (köztük a 

q) „erdő”: 0,1 hektárnál nagyobb 
kiterjedésű, legalább 10 méter szélességű 
és legalább 10%-os záródású (vagy ennek 
megfelelő faállomány-sűrűségű) 
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természetes fiatal élőfatársulások) 
termőhelyükön vágásérett korban 
potenciálisan elérik a legalább 5 méteres 
magasságot, vagy olyan mesterséges 
állománnyal rendelkeznek, amely csak 
később éri el a legalább 10 %-os záródást 
(vagy ennek megfelelő faállomány-
sűrűséget) és a legalább 5 méteres 
magasságot, beleértve azokat a 
földterületeket is, amelyek rendes 
körülmények között az erdőterület részét 
képezik, de amelyeken emberi beavatkozás 
(például kitermelés) vagy természeti 
jelenségek hatására ideiglenesen nem élnek
fák, de várhatóan visszaalakulnak erdővé;

földterület, ahol a fák (köztük a 
természetes fiatal élőfatársulások) 
termőhelyükön vágásérett korban 
potenciálisan elérik a legalább 2 méteres 
magasságot, vagy olyan mesterséges 
állománnyal rendelkeznek, amely csak 
később éri el a legalább 10%-os záródást 
(vagy ennek megfelelő faállomány-
sűrűséget) és a legalább 5 méteres 
magasságot, beleértve azokat a 
földterületeket is, amelyek rendes 
körülmények között az erdőterület részét 
képezik, de amelyeken emberi beavatkozás 
(például kitermelés) vagy természeti 
jelenségek hatására ideiglenesen nem élnek 
fák, de várhatóan visszaalakulnak erdővé;

Or. pl

Módosítás 144
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) „erdő”: 0,5 hektárnál nagyobb 
kiterjedésű, legalább 10 %-os záródású 
(vagy ennek megfelelő faállomány-
sűrűségű) földterület, ahol a fák (köztük a 
természetes fiatal élőfatársulások)
termőhelyükön vágásérett korban 
potenciálisan elérik a legalább 5 méteres 
magasságot, vagy olyan mesterséges 
állománnyal rendelkeznek, amely csak 
később éri el a legalább 10 %-os záródást 
(vagy ennek megfelelő faállomány-
sűrűséget) és a legalább 5 méteres 
magasságot, beleértve azokat a 
földterületeket is, amelyek rendes 
körülmények között az erdőterület részét 
képezik, de amelyeken emberi beavatkozás 
(például kitermelés) vagy természeti 
jelenségek hatására ideiglenesen nem 
élnek fák, de várhatóan visszaalakulnak

q) „erdő”: 10%-nál nagyobb záródású 
(vagy ennek megfelelő faállomány-
sűrűségű) és 0,5 hektárnál nagyobb 
kiterjedésű földterület. A fák 
termőhelyükön vágásérett korban elérik a
legalább 5 méteres magasságot. Az erdő 
állhat zárt erdős képződményekből, ahol a 
földterület jelentős részét különböző 
szinteket elérő koronájú fák és 
aljnövényzet borítják, vagy összefüggő 
növénytakaróval rendelkező nyílt erdős 
képződményből, ahol a lombkoronával 
fedett földterület meghaladja a 10%-ot. 
Ide tartozik a rendes körülmények között 
az erdőterület részét képező olyan fiatal 
természetes állomány és erdészeti célból 
telepített minden olyan ültetvény, amely
még nem érte el a 10%-os 
lombkoronafedést vagy az 5 méteres 
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erdővé ; magasságot, és amely területet emberi 
beavatkozás vagy természeti okok miatt
ideiglenesen nem borít faállomány, de 
várhatóan visszaalakul erdővé. Az „erdő” 
fogalma kiterjed az erdő szerves részét 
képező faiskolákra és magtermő 
ültetvényekre; az erdei utakra, a ritkított 
területekre, a tűzvédelmi pásztákra és az 
erdőn belüli egyéb kisebb nyílt 
területekre; a nemzeti parkok, 
természetvédelmi területek és más védett 
területek, köztük a különleges 
környezetvédelmi, tudományos, 
történelmi, kulturális vagy vallási 
jelentőségű területek erdőire; valamint a 
0,5 hektárnál nagyobb kiterjedésű és 20 
méternél szélesebb szélfogó és mezővédő 
erdősávokra, a gumifaültetvényekre és a 
paratölgyállományokra. Az „erdő” 
fogalma nem terjed ki az elsősorban 
mezőgazdasági művelésre szánt területre;

Or. en

Indokolás

E fogalommeghatározásnak összhangban kell állnia az európai erdők védelméről szóló 
miniszteri konferenciával/a Forest Europe folyamattal, mert a tagállamoknak az európai 
erdők védelméről szóló miniszteri konferencián/a Forest Europe folyamatban e 
kritériumoknak megfelelően kell beszámolniuk. További költségeket vetne fel a jelentéstételi 
rendszer módosítása, illetve a különböző/párhuzamos kötelező jelentéstételi módszerek 
fenntartása. Ráadásul ez a tagállamok számára még nagyobb bürokráciát jelentene, és 
további költségekkel járna.

Módosítás 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) „erdő”: 0,5 hektárnál nagyobb 
kiterjedésű, legalább 10 %-os záródású
(vagy ennek megfelelő faállomány-
sűrűségű) földterület, ahol a fák (köztük a 

q) „erdő”: egy olyan minimális kiterjedésű
terület, ahol a fák záródása (vagy az 
ennek megfelelő faállomány-sűrűség) és a 
fák magassága nem haladja meg a
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természetes fiatal élőfatársulások) 
termőhelyükön vágásérett korban 
potenciálisan elérik a legalább 5 méteres 
magasságot, vagy olyan mesterséges 
állománnyal rendelkeznek, amely csak 
később éri el a legalább 10 %-os záródást 
(vagy ennek megfelelő faállomány-
sűrűséget) és a legalább 5 méteres
magasságot, beleértve azokat a 
földterületeket is, amelyek rendes 
körülmények között az erdőterület részét 
képezik, de amelyeken emberi beavatkozás 
(például kitermelés) vagy természeti 
jelenségek hatására ideiglenesen nem élnek 
fák, de várhatóan visszaalakulnak erdővé;

16/CMP.1. határozatban meghatározott 
értékeket. Minden tagállam legkésőbb az 
I. mellékletben meghatározott elszámolási 
időszak kezdetéig köteles tájékoztatni a 
Bizottságot ezekről az értékekről. Az erdő 
magában foglalja azokat a területeket,
amelyek olyan természetes faállománnyal
(köztük a természetes fiatal 
élőfatársulásokkal) vagy mesterséges 
állománnyal rendelkeznek, amely csak 
később éri el a fent említett
minimumértékeknek megfelelő záródást 
(vagy ennek megfelelő faállomány-
sűrűséget) és magasságot, beleértve azokat 
a földterületeket is, amelyek rendes 
körülmények között az erdőterület részét 
képezik, de amelyeken emberi beavatkozás 
(például kitermelés) vagy természeti 
jelenségek hatására ideiglenesen nem élnek 
fák, de várhatóan visszaalakulnak erdővé;

Or. en

Módosítás 146
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) „erdő”: 0,5 hektárnál nagyobb
kiterjedésű, legalább 10 %-os záródású 
(vagy ennek megfelelő faállomány-
sűrűségű) földterület, ahol a fák (köztük a 
természetes fiatal élőfatársulások)
termőhelyükön vágásérett korban 
potenciálisan elérik a legalább 5 méteres 
magasságot, vagy olyan mesterséges 
állománnyal rendelkeznek, amely csak 
később éri el a legalább 10 %-os záródást 
(vagy ennek megfelelő faállomány-
sűrűséget) és a legalább 5 méteres 
magasságot, beleértve azokat a
földterületeket is, amelyek rendes 
körülmények között az erdőterület részét 

q) „erdő”: legalább 0,5–1,0 hektár 
kiterjedésű, 10–30%-nál nagyobb záródású 
(vagy ennek megfelelő faállomány-
sűrűségű) földterület, ahol a fák 
termőhelyükön vágásérett korban elérik a
2–5 méteres magasságot. Az erdő állhat 
zárt erdős képződményekből, ahol a 
földterület jelentős részét különböző 
szinteket elérő koronájú fák és 
aljnövényzet borítják, vagy lehet nyílt 
erdő. Erdőnek minősül az a fiatal 
természetes állomány és minden olyan
ültetvény, amely még nem érte el a 10–
30%-os lombkoronafedést vagy a 2–5
méteres magasságot, valamint a rendes 



AM\909081HU.doc 65/88 PE492.911v01-00

HU

képezik, de amelyeken emberi beavatkozás 
(például kitermelés) vagy természeti 
jelenségek hatására ideiglenesen nem élnek 
fák, de várhatóan visszaalakulnak erdővé;

körülmények között az erdőterület részét 
képező olyan terület, amelyet emberi 
beavatkozás (például kitermelés) vagy 
természeti jelenségek hatására ideiglenesen 
nem borít faállomány, de várhatóan 
visszaalakul erdővé;

Or. en

Indokolás

Az erdő fogalommeghatározását összhangba kell hozni az éghajlatváltozásról szóló durbani 
egyezménnyel.

Módosítás 147
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

t) „természetes bolygatás”: nem emberi 
beavatkozásra történő bármely olyan
esemény vagy körülmény, amely az 
erdőkben vagy a mezőgazdasági 
földterületeken jelentős mértékű 
kibocsátáshoz vezet, és amelynek 
előfordulását az érintett tagállam nem 
befolyásolhatja, feltéve hogy az adott 
tagállam objektív tényezőkből kifolyólag 
még az esemény vagy körülmény 
bekövetkezését követően sem tudja
jelentősen csökkenteni a kibocsátásra 
gyakorolt hatásokat;

t) „természetes bolygatás”: nem emberi 
beavatkozásra bekövetkező esemény vagy 
nem emberi beavatkozásnak köszönhető 
körülmény. E határozat alkalmazásában 
ezek olyan események vagy körülmények, 
amelyek az erdőkben jelentős kibocsátást 
idéznek elő és kívül esnek a tagállam 
hatáskörén, és amelyeket az adott tagállam
nem befolyásol lényegesen. Ezek 
magukban foglalhatnak olyan 
futótüzeket, rovarokat, 
parazitafertőzéseket, szélsőséges időjárási 
viszontagságokat és/vagy 
lemezmozgásokat, amelyek kívül esnek a 
tagállam hatáskörén, és amelyeket az 
adott tagállam nem befolyásol lényegesen. 
Nem tartozik ezek közé a kitermelés és az 
előírt égetés;

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozásról szóló durbani egyezménnyel való összhang megteremtése.
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Módosítás 148
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – t a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ta) „háttérszint”: a természetes 
bolygatással összefüggő 1990–2009-es 
kibocsátásokat magukban foglaló, 
konzisztens és eredetileg teljes idősorok 
átlaga, amelyből a középértékhez képest
vett szórás kétszeresén alapuló iteratív
folyamat alkalmazásával eltávolították a 
kiugró értékeket. A tagállamok más
átlátható és országspecifikus 
megközelítést is alkalmazhatnak egy 
konzisztens és eredetileg teljes idősor 
felhasználásával, amely az 1990–2009-es 
időszak adatait tartalmazza. Minden 
megközelítésnek el kell kerülnie, hogy a 
kötelezettségvállalási időszak alatt a várt 
érték nettó jóváírás legyen. Ha valamely 
tagállam erdőgazdálkodási
referenciaszintje nem foglalja magában a 
kibocsátások háttérszintjét, a 9. cikk (2) 
bekezdésében említett háttér alkalmazása
céljából a fent említett első megközelítés
alkalmazásával becslést adnak a 
háttérszint értékére.
Amennyiben a háttérszintet a fentiek 
szerint határozzák meg, a tűrés a 
háttérszintet meghatározó idősor 
szórásának kétszeresével lenne egyenlő. 
Abban az esetben, ha a háttérszintet az 
országspecifikus megközelítés
alkalmazásával határozzák meg, vagy a 
tagállam referenciaszintje nulla, a 
tagállamnak leírást kell adnia a tűrés
megállapításának módjáról, amennyiben 
tűrés szükséges. Minden megközelítésnek
el kell kerülnie, hogy a 
kötelezettségvállalási időszak alatt a várt 
érték nettó jóváírás legyen.
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Or. en

Indokolás

A háttérszint fogalommeghatározását az éghajlatváltozásról szóló durbani egyezménnyel való
összhang biztosítása érdekében kell bevezetni, amelyet mind a 27 tagállam aláírt (a 9. cikk 
alábbiakban foglalt többi módosításához is kapcsolódik).

Módosítás 149
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

u) „felezési idő”: azon évek száma, 
ameddig egy fatermék széntartalma az 
eredeti mennyiség felére csökken;

u) „felezési idő”: azon évek száma, 
ameddig egy fatermékben tárolt szén 
mennyisége az eredeti érték felére 
csökken;

Or. en

Indokolás

A Bizottság fogalommeghatározása technikailag pontatlan. A tárolt szén értéke azért csökken, 
mert a tárolásra szolgáló termék mennyisége csökken, nem pedig a termékben található szén 
értékének csökkenése miatt.

Módosítás 150
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

u) „felezési idő”: azon évek száma, 
ameddig egy fatermék széntartalma az 
eredeti mennyiség felére csökken;

u) „felezési idő”: azon évek száma, 
ameddig a 7. cikk (2) bekezdésében 
felsorolt, fakitermelésből származó 
termékek egyikének széntartalma az 
eredeti mennyiség felére csökken;

Or. en
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Módosítás 151
Jolanta Emilia Hibner

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a célból, hogy az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által megkötött, 
az éghajlatváltozás szempontjából 
releváns egyéb multilaterális 
megállapodásokból fakadó 
fogalommódosítások fényében kiigazítsa 
az e cikk (1) bekezdésében foglalt 
fogalommeghatározásokat.

törölve

Or. pl

Módosítás 152
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a célból, hogy az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által megkötött, 
az éghajlatváltozás szempontjából 
releváns egyéb multilaterális 
megállapodásokból fakadó 
fogalommódosítások fényében kiigazítsa 
az e cikk (1) bekezdésében foglalt 
fogalommeghatározásokat.

törölve
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Or. en

Módosítás 153
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a célból, hogy az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által megkötött, 
az éghajlatváltozás szempontjából releváns
egyéb multilaterális megállapodásokból 
fakadó fogalommódosítások fényében
kiigazítsa az e cikk (1) bekezdésében 
foglalt fogalommeghatározásokat.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a célból, hogy módosítsa az e 
cikk (1) bekezdésében foglalt 
fogalommeghatározásokat az említett 
fogalommeghatározások és az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által betartandó, 
az éghajlatváltozás területén létrejövő
egyéb multilaterális megállapodásokban 
elfogadott vonatkozó
fogalommeghatározások módosításai
közötti összhang biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A nemzeti jelentéstétel megkönnyítése és a különböző keretrendszerek közötti torzulások 
elkerülése érdekében alapvető fontosságú, hogy a LULUCF-ra vonatkozó uniós keretrendszer 
összhangban álljon a nemzetközi szabályokkal. A nemzetközi keretrendszerrel (16./CMP.1.
határozat) való összhang megteremtése megkönnyítené a nemzeti jelentéstételt és biztosítaná 
a következetességet.

Módosítás 154
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikkel összhangban 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikkel összhangban 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a célból, hogy az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által megkötött, 
az éghajlatváltozás szempontjából releváns 
egyéb multilaterális megállapodásokból 
fakadó fogalommódosítások fényében
kiigazítsa az e cikk (1) bekezdésében 
foglalt fogalommeghatározásokat.

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a célból, hogy módosítsa az e 
cikk (1) bekezdésében foglalt 
fogalommeghatározásokat az említett 
fogalommeghatározások és az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
az UNFCCC keretében elfogadott, illetve 
az Unió által megkötött, az 
éghajlatváltozás szempontjából releváns 
egyéb multilaterális megállapodásokban 
elfogadott vonatkozó
fogalommeghatározások módosításai
közötti összhang biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A nemzeti jelentéstétel megkönnyítése és a különböző keretrendszerek közötti torzulások 
elkerülése érdekében döntő fontosságú, hogy a LULUCF-ra vonatkozó uniós keretrendszer 
összhangban álljon a nemzetközi szabályokkal. A nemzeti jelentéstétel megkönnyítése és a 
következetesség biztosítása érdekében tanácsos összhangot teremteni a nemzetközi 
keretrendszerrel (16./CMP.1. határozat).

Módosítás 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a célból, hogy az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által megkötött, 
az éghajlatváltozás szempontjából releváns 
egyéb multilaterális megállapodásokból 
fakadó fogalommódosítások fényében
kiigazítsa az e cikk (1) bekezdésében 
foglalt fogalommeghatározásokat.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a célból, hogy az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által megkötött, 
az éghajlatváltozás szempontjából releváns 
egyéb multilaterális megállapodásokból 
fakadó fogalommódosításokkal 
összhangban kiigazítsa az e cikk (1) 
bekezdésében foglalt 
fogalommeghatározásokat.

Or. en
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Módosítás 156
Jolanta Emilia Hibner

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nyilvántartás készítésének és vezetésének 
kötelezettsége a LULUCF vonatkozásában

Nyilvántartás-készítési és -vezetési 
szabályok a LULUCF vonatkozásában

Or. pl

Módosítás 157
Bas Eickhout

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. mellékletben meghatározott 
elszámolási időszakok tekintetében az 
egyes tagállamok nyilvántartást készítenek 
és vezetnek, amelyben pontosan rögzítik a 
területükön az alábbi tevékenységi 
kategóriákba sorolható tevékenységekből 
eredő összes kibocsátás és abszorpció 
mértékét:

Az I. mellékletben meghatározott 
elszámolási időszakok tekintetében az 
egyes tagállamok nyilvántartást készítenek 
és vezetnek, amelyben pontosan rögzítik a 
területükön az alábbi három tevékenységi 
kategóriába sorolható tevékenységekből 
eredő összes kibocsátás és abszorpció 
mértékét:

Or. en

(Erről az ugyanezen szerzőnek a cikk más részeire irányuló, kapcsolódó módosításaival 
együtt kell szavazni.)

Módosítás 158
Bas Eickhout

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) erdőtelepítés; a) erdészeti tevékenységek: erdőtelepítés, 
újraerdősítés, erdőirtás és 
erdőgazdálkodás;

Or. en

(Erről az ugyanezen szerzőnek a cikk más részeire irányuló, kapcsolódó módosításaival 
együtt kell szavazni.)

Módosítás 159
Daciana Octavia Sârbu

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) erdőtelepítés; a) erdőtelepítés és újraerdősítés;

Or. en

Módosítás 160
Daciana Octavia Sârbu

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) újraerdősítés; törölve

Or. en

Módosítás 161
Bas Eickhout

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) újraerdősítés; b) mezőgazdasági tevékenységek: 
szántóföldi és legelőgazdálkodás;

Or. en

(Erről az ugyanezen szerzőnek a cikk más részeire irányuló, kapcsolódó módosításaival 
együtt kell szavazni.)

Módosítás 162
Bas Eickhout

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) erdőirtás; c) a vizes élőhelyek lecsapolása és 
elárasztással való helyreállítása.

Or. en

(Erről az ugyanezen szerzőnek a cikk más részeire irányuló, kapcsolódó módosításaival 
együtt kell szavazni.)

Módosítás 163
Bas Eickhout

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) erdőgazdálkodás; törölve

Or. en

(Erről az ugyanezen szerzőnek a cikk más részeire irányuló, kapcsolódó módosításaival 
együtt kell szavazni.)

Módosítás 164
Jolanta Emilia Hibner
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Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) erdőgazdálkodás; d) erdőgazdálkodás.

Or. pl

Módosítás 165
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) szántóföldi gazdálkodás; törölve

Or. en

Indokolás

A szántóföldi és legelőgazdálkodásról az a megállapodás született, hogy önkéntes marad a 
Kiotói Jegyzőkönyvben meghatározott második kötelezettségvállalási időszak alatt. Fontos, 
hogy az uniós szintű szabályok összhangban legyenek a nemzetközi tárgyalásokon elfogadott 
elszámolási szabályokkal.

Módosítás 166
Elisabeth Köstinger

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) szántóföldi gazdálkodás; törölve

Or. de

Indokolás

Amint azzal kapcsolatban az ENSZ éghajlat-változási konferenciáján nemzetközi szinten 
megegyezésre jutottak, a legelőgazdálkodással és szántóföldi gazdálkodással összefüggő 
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tevékenységek elszámolásának önkéntes alapon kell történnie. Ezeket a határozatokat 
figyelembe kell venni.

Módosítás 167
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) szántóföldi gazdálkodás; törölve

Or. en

Indokolás

A durbani megállapodással való összhang megteremtése – csak az erdőgazdálkodási 
tevékenység esetében döntöttek a kötelező elszámolás mellett. A bizottsági javaslat túlmutat a 
nemzetközi szabályokon, ezáltal új torzulásokat okozva a tagállamok és a gazdasági szereplők 
számára.

Módosítás 168
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) szántóföldi gazdálkodás; törölve

Or. en

Indokolás

A durbani megállapodással való összhang megteremtése – csak az erdőgazdálkodási 
tevékenység esetében döntöttek a kötelező elszámolás mellett.

Módosítás 169
Horst Schnellhardt
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Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) szántóföldi gazdálkodás; törölve

Or. de

Módosítás 170
Jolanta Emilia Hibner

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) szántóföldi gazdálkodás; törölve

Or. pl

Módosítás 171
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) szántóföldi gazdálkodás; törölve

Or. en

Módosítás 172
Bas Eickhout

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) szántóföldi gazdálkodás; törölve
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Or. en

(Erről az ugyanezen szerzőnek a cikk más részeire irányuló, kapcsolódó módosításaival 
együtt kell szavazni.)

Módosítás 173
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) szántóföldi gazdálkodás; törölve

Or. en

Módosítás 174
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) legelőgazdálkodás. törölve

Or. en

Indokolás

A szántóföldi és legelőgazdálkodásról az a megállapodás született, hogy önkéntes marad a 
Kiotói Jegyzőkönyvben meghatározott második kötelezettségvállalási időszak alatt. Fontos, 
hogy az uniós szintű szabályok összhangban legyenek a nemzetközi tárgyalásokon elfogadott 
elszámolási szabályokkal.

Módosítás 175
Elisabeth Köstinger

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) legelőgazdálkodás. törölve

Or. de

Indokolás

Amint azzal kapcsolatban az ENSZ éghajlat-változási konferenciáján nemzetközi szinten 
megegyezésre jutottak, a legelőgazdálkodással és szántóföldi gazdálkodással összefüggő 
tevékenységek elszámolásának önkéntes alapon kell történnie. Ezeket a határozatokat 
figyelembe kell venni.

Módosítás 176
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) legelőgazdálkodás. törölve

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozásról szóló durbani egyezménnyel való összhang megteremtése – csak az 
erdőgazdálkodási tevékenység esetében döntöttek a kötelező elszámolás mellett. A bizottsági 
javaslat túlmutat a nemzetközi szabályokon, ezáltal új torzulásokat okozva a tagállamok és a 
gazdasági szereplők számára.

Módosítás 177
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) legelőgazdálkodás. törölve

Or. en
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Indokolás

A durbani megállapodással való összhang megteremtése – csak az erdőgazdálkodási 
tevékenység esetében döntöttek a kötelező elszámolás mellett.

Módosítás 178
Horst Schnellhardt

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) legelőgazdálkodás. törölve

Or. de

Módosítás 179
Jolanta Emilia Hibner

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) legelőgazdálkodás. törölve

Or. pl

Módosítás 180
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) legelőgazdálkodás. törölve

Or. en
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Módosítás 181
Bas Eickhout

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) legelőgazdálkodás. törölve

Or. en

(Erről az ugyanezen szerzőnek a cikk más részeire irányuló, kapcsolódó módosításaival 
együtt kell szavazni.)

Módosítás 182
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) legelőgazdálkodás. törölve

Or. en

Módosítás 183
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ezen túlmenően a 
rekultivációból, valamint a vizes élőhelyek 
lecsapolásából és elárasztással való 
helyreállításából eredő kibocsátás és 
abszorpció vonatkozásában is készíthetnek 
és vezethetnek pontos nyilvántartást.

A tagállamok ezen túlmenően a szántóföldi 
gazdálkodásból, a legelőgazdálkodásból, a 
rekultivációból, valamint a vizes élőhelyek 
lecsapolásából és elárasztással való 
helyreállításából eredő kibocsátás és 
abszorpció vonatkozásában is készíthetnek 
és vezethetnek pontos nyilvántartást.

Or. en
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Módosítás 184
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ezen túlmenően a 
rekultivációból, valamint a vizes élőhelyek 
lecsapolásából és elárasztással való 
helyreállításából eredő kibocsátás és 
abszorpció vonatkozásában is készíthetnek
és vezethetnek pontos nyilvántartást.

A tagállamok ezen túlmenően dönthetnek 
úgy is, hogy a szántóföldi gazdálkodásból, 
a legelőgazdálkodásból, a rekultivációból, 
valamint a vizes élőhelyek lecsapolásából 
és elárasztással való helyreállításából eredő 
kibocsátás és abszorpció vonatkozásában 
az első elszámolási időszakra is pontos 
nyilvántartást készítenek és vezetnek.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozásról szóló durbani egyezménnyel való összhang megteremtése – csak az 
erdőgazdálkodási tevékenység esetében döntöttek a kötelező elszámolás mellett. A bizottsági 
javaslat túlmutat a nemzetközi szabályokon, ezáltal új torzulásokat okozva a tagállamok és a 
gazdasági szereplők számára.

Módosítás 185
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ezen túlmenően a 
rekultivációból, valamint a vizes élőhelyek 
lecsapolásából és elárasztással való 
helyreállításából eredő kibocsátás és 
abszorpció vonatkozásában is készíthetnek 
és vezethetnek pontos nyilvántartást.

A tagállamok ezen túlmenően a szántóföldi 
gazdálkodásból, a legelőgazdálkodásból, a 
rekultivációból, valamint a vizes élőhelyek 
lecsapolásából és elárasztással való 
helyreállításából eredő kibocsátás és 
abszorpció vonatkozásában is készíthetnek 
és vezethetnek pontos nyilvántartást.

Or. en
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Indokolás

A durbani megállapodással való összhang megteremtése.

Módosítás 186
Horst Schnellhardt

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ezen túlmenően a 
rekultivációból, valamint a vizes élőhelyek 
lecsapolásából és elárasztással való 
helyreállításából eredő kibocsátás és 
abszorpció vonatkozásában is készíthetnek 
és vezethetnek pontos nyilvántartást.

A tagállamok ezen túlmenően a szántóföldi 
gazdálkodásból, a legelőgazdálkodásból, a 
rekultivációból, valamint a vizes élőhelyek 
lecsapolásából és elárasztással való 
helyreállításából eredő kibocsátás és 
abszorpció vonatkozásában is készíthetnek 
és vezethetnek pontos nyilvántartást.

Or. de

Módosítás 187
Jolanta Emilia Hibner

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ezen túlmenően a 
rekultivációból, valamint a vizes élőhelyek 
lecsapolásából és elárasztással való 
helyreállításából eredő kibocsátás és 
abszorpció vonatkozásában is készíthetnek 
és vezethetnek pontos nyilvántartást.

A tagállamok ezen túlmenően önkéntes 
alapon a szántóföldi gazdálkodásból, a 
legelőgazdálkodásból, a rekultivációból,
valamint a vizes élőhelyek lecsapolásából 
és elárasztással való helyreállításából eredő 
kibocsátás és abszorpció vonatkozásában is 
készíthetnek és vezethetnek pontos 
nyilvántartást.

Or. pl

Módosítás 188
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ezen túlmenően a 
rekultivációból, valamint a vizes élőhelyek 
lecsapolásából és elárasztással való 
helyreállításából eredő kibocsátás és 
abszorpció vonatkozásában is készíthetnek 
és vezethetnek pontos nyilvántartást.

A tagállamok ezen túlmenően a szántóföldi
gazdálkodásból, a legelőgazdálkodásból, a 
rekultivációból, valamint a vizes élőhelyek 
lecsapolásából és elárasztással való 
helyreállításából eredő kibocsátás és 
abszorpció vonatkozásában is készíthetnek 
és vezethetnek pontos nyilvántartást.

Or. en

Módosítás 189
Bas Eickhout

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ezen túlmenően a 
rekultivációból, valamint a vizes élőhelyek 
lecsapolásából és elárasztással való 
helyreállításából eredő kibocsátás és 
abszorpció vonatkozásában is készíthetnek 
és vezethetnek pontos nyilvántartást.

A tagállamok a rekultivációból eredő 
kibocsátás és abszorpció vonatkozásában 
nyilvántartást készíthetnek és vezethetnek.

Or. en

(Erről az ugyanezen szerzőnek a cikk más részeire irányuló, kapcsolódó módosításaival 
együtt kell szavazni.)

Módosítás 190
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ezen túlmenően a A tagállamok ezen túlmenően a szántóföldi 
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rekultivációból, valamint a vizes élőhelyek 
lecsapolásából és elárasztással való 
helyreállításából eredő kibocsátás és 
abszorpció vonatkozásában is készíthetnek 
és vezethetnek pontos nyilvántartást.

gazdálkodásból, a legelőgazdálkodásból, a 
rekultivációból, valamint a vizes élőhelyek 
lecsapolásából és elárasztással való 
helyreállításából eredő kibocsátás és 
abszorpció vonatkozásában is készíthetnek 
és vezethetnek pontos nyilvántartást.

Or. en

Módosítás 191
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
tevékenységeket azok megkezdésének 
dátumától, vagy – ha az esik későbbre –
2013. január 1-jétől kell felvenniük a 
tagállamoknak a nyilvántartásukba.

(3) Az (1) bekezdésben említett 
tevékenységeket azok megkezdésének 
dátumától, vagy – ha az esik későbbre – a 
kötelezettségvállalási időszak kezdetétől
kell felvenniük a tagállamoknak a 
nyilvántartásukba.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozásról szóló durbani egyezménnyel való összhang megteremtése.

Módosítás 192
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
tevékenységeket azok megkezdésének 
dátumától, vagy – ha az esik későbbre –
2013. január 1-jétől kell felvenniük a 
tagállamoknak a nyilvántartásukba.

(3) Az (1) bekezdésben említett 
tevékenységeket azok megkezdésének 
dátumától, vagy – ha az esik későbbre –
2014. január 1-jétől kell felvenniük a 
tagállamoknak a nyilvántartásukba.
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. .

Or. it

Módosítás 193
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elszámolás általános szabályai A LULUCF-tevékenységek elszámolása

Or. en

Indokolás

E határozatra irányuló javaslat célja, hogy keretrendszert biztosítson a tagállamok számára a 
nemzeti ÜGH-jegyzékük javítása érdekében (különösen a LULUCF tekintetében). Ez tehát egy 
„gyakorlat”, és nem határoz meg célkitűzéseket. Következésképpen az „elszámolás” kifejezést 
a „jelentéstétel” szóval kellene felváltani, figyelembe véve azonban a különböző 
tevékenységek révén nyújtható jóváírások kiszámítását (pl. az „erdőgazdálkodás” csökkentő 
tényezőt jelent), a 3. cikk címének szövegezése megfelelőbb (nyilvántartás vezetése a 
LULUCF vonatkozásában), amely általában a LULUCF-ot említi és nem csupán az 
erdőgazdálkodást.

Módosítás 194
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a kibocsátás vagy 
abszorpció olyan tevékenységből ered, 
amely a 3. cikk (1) bekezdésében foglalt 
tevékenységi kategóriák közül egybe vagy 
többe is besorolható, akkor csak egy 
kategóriánál kell elszámolni a 
nyilvántartásban.

(2) Amennyiben a kibocsátás vagy 
abszorpció olyan tevékenységből ered, 
amely a 3. cikk (1) bekezdésében foglalt 
tevékenységi kategóriák közül egybe vagy 
többe is besorolható, akkor a kétszeres 
elszámolás megelőzése érdekében csak 
egy kategóriánál kell elszámolni a 
nyilvántartásban.
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Or. en

Indokolás

Tisztázza, hogy minden eszközzel kerülni kell a kétszeres elszámolást.

Módosítás 195
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok végrehajthatják a szükséges
technikai korrekciókat vagy 
utókalkulációkat az e bekezdésben említett
széntárolóknak és a 3. cikk (2) 
bekezdésében említett üvegházhatású
gázoknak a meglévő vagy újonnan
létrehozott nyilvántartásaikba történő
felvétele érdekében, amennyiben azok e 
nyilvántartásokból kimaradtak.

Or. en

Módosítás 196
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy adott széntároló nem 
kimerülőfélben levő nyelő vagy nem 
forrás, a tagállamok dönthetnek úgy is, 
hogy nem tartják nyilván az első 
albekezdés a)–e) pontjában felsorolt 
széntárolók szénkészletében beálló 
változásokat. A tagállamok kizárólag
átlátható és ellenőrizhető adatok 
bizonysága alapján állapíthatják meg egy 
adott széntárolóról, hogy az nem 
kimerülőfélben levő nyelő vagy nem 

A tagállamok azonban dönthetnek úgy is, 
hogy nem tartják nyilván az első 
albekezdés a)–e) pontjában felsorolt 
széntárolók szénkészletében beálló 
változásokat, amennyiben e széntárolók 
nyilvántartása nem vezet elszámolt 
kibocsátáshoz, és ezt átlátható és 
ellenőrizhető adatokkal támasztják alá.
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forrás.

Or. en

Módosítás 197
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. melléklet módosítására a 
célból, hogy további elszámolási
időszakokat állapítson meg, és biztosítsa 
az egyes időszakok, valamint az egyéb 
ágazatokban az uniós 
kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalásokra alkalmazandó, 
vonatkozó időszakok összhangját.

(7) Az e cikkben meghatározott 
elszámolási szabályok bármely 
módosítását, beleértve az I. mellékletben 
meghatározott elszámolási időszakok 
módosítását is, a rendes jogalkotási 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az e cikkben és az I. mellékletben meghatározott elszámolási szabályok döntő fontosságúak e 
határozat működése szempontjából, ezért ezek bármely módosítását rendes jogalkotási eljárás
keretében kell elfogadni.

Módosítás 198
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. melléklet módosítására a 

(7) Az e cikkben meghatározott LULUCF-
nyilvántartások készítésére és vezetésére 
irányuló kötelezettség bármely 
módosítását, beleértve az I. mellékletben 
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célból, hogy további elszámolási
időszakokat állapítson meg, és biztosítsa 
az egyes időszakok, valamint az egyéb 
ágazatokban az uniós 
kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalásokra alkalmazandó, 
vonatkozó időszakok összhangját.

meghatározott elszámolási időszakok 
módosítását is, rendes jogalkotási eljárás
keretében kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Mivel az e cikkben és az I. mellékletben meghatározott elszámolási szabályok alapvető 
fontosságúak e határozat működése szempontjából, ezért ezek bármely módosítását rendes 
jogalkotási eljárás keretében kell elfogadni.


