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Módosítás 199
Bas Eickhout

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyes elszámolási időszakok vége 
előtt legkésőbb egy évvel a tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot a következő 
elszámolási időszakra javasolt 
felülvizsgált referenciaszintekről, 
amelyeket a CMP.7 határozatban a 
referenciaszintek kiszámításához 
alkalmazott módszerrel összhangban 
határoznak meg.

(4) A 2020 utáni időszak tekintetében 
területalapú átfogó elszámolást kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A 2011-es durbani megállapodásoknak megfelelően, az UNFCCC valamennyi részes felére új 
jogi keret fog vonatkozni a 2020 utáni időszakra. A területalapú átfogó elszámolást azon új 
eszközre és az új célokra tekintettel kell elfogadni, amelyek a jelenleg hatályos Kiotói 
Jegyzőkönyv szerinti elszámolási szabályokat váltják fel, és amelyeknek (részben) betudhatók 
a LULUCF-ágazatból származó szénkészlet-változások.

Módosítás 200
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyes elszámolási időszakok vége 
előtt legkésőbb egy évvel a tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot a következő 
elszámolási időszakra javasolt felülvizsgált 
referenciaszintekről, amelyeket a CMP.7 
határozatban a referenciaszintek 
kiszámításához alkalmazott módszerrel 
összhangban határoznak meg.

(4) Az egyes elszámolási időszakok vége 
előtt legkésőbb egy évvel a tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot a következő 
elszámolási időszak tekintetében
felülvizsgált referenciaszintekről, 
amelyeket a CMP.7 határozatban a 
referenciaszintek kiszámításához 
alkalmazott módszerrel összhangban 
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határoznak meg.

Or. en

Módosítás 201
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyes elszámolási időszakok vége 
előtt legkésőbb egy évvel a tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot a következő 
elszámolási időszakra javasolt felülvizsgált 
referenciaszintekről, amelyeket a CMP.7
határozatban a referenciaszintek 
kiszámításához alkalmazott módszerrel 
összhangban határoznak meg.

(4) Az erdőgazdálkodásra vonatkozó 
referenciaszinteknek meg kell egyezniük 
az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv 
testületei által elfogadott jogi aktusokban 
megállapítottakkal. Az egyes elszámolási 
időszakok vége előtt legkésőbb egy évvel a 
tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a 
következő elszámolási időszakra 
vonatkozó új referenciaszintekről, 
amelyeket a 2/CMP.6 és a 2/CMP.7 
határozatban a referenciaszintek 
kiszámításához alkalmazott eljárással és 
módszerrel összhangban a 2/CMP.7 
határozatban határoznak meg.

Or. en

Módosítás 202
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyes elszámolási időszakok vége 
előtt legkésőbb egy évvel a tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot a következő 
elszámolási időszakra javasolt felülvizsgált 
referenciaszintekről, amelyeket a CMP.7
határozatban a referenciaszintek 
kiszámításához alkalmazott módszerrel 

(4) Az egyes elszámolási időszakok vége 
előtt legkésőbb egy évvel a tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot a következő 
elszámolási időszakra vonatkozó új
referenciaszintekről, amelyeket a 2/CMP.6 
és a 2/CMP.7 határozatban a 
referenciaszintek kiszámításához 
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összhangban határoznak meg. alkalmazott eljárással és módszerrel 
összhangban a 2/CMP.7 határozatban
határoznak meg. Az erdőgazdálkodásra 
vonatkozó referenciaszinteknek meg kell 
egyezniük az UNFCCC vagy a Kiotói 
Jegyzőkönyv testületei által elfogadott jogi 
aktusokban megállapítottakkal.

Or. en

Módosítás 203
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyes elszámolási időszakok vége 
előtt legkésőbb egy évvel a tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot a következő 
elszámolási időszakra javasolt felülvizsgált 
referenciaszintekről, amelyeket a CMP.7 
határozatban a referenciaszintek 
kiszámításához alkalmazott módszerrel 
összhangban határoznak meg.

(4) Az egyes elszámolási időszakok vége 
előtt legkésőbb egy évvel a tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot a következő 
elszámolási időszak tekintetében 
felülvizsgált referenciaszintekről, 
amelyeket a CMP.7 határozatban a 
referenciaszintek kiszámításához 
alkalmazott módszerrel összhangban 
határoznak meg.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak a javasolt referenciaszintek helyett referenciaszinteket kell benyújtaniuk, 
mivel ez a kérdés a szubszidiaritás tárgykörébe tartozik.

Módosítás 204
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben módosulnak a CMP.7 (5) Amennyiben módosulnak a CMP.7 
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határozat vonatkozó rendelkezései, a 
módosítások elfogadását követően 
legkésőbb hat hónapon belül a tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot a módosítások 
alapján kiigazított és felülvizsgált 
referenciaszint-javaslataikról.

határozat vonatkozó rendelkezései, a 
módosítások elfogadását követően 
legkésőbb hat hónapon belül a tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot a módosítások 
alapján kiigazított és felülvizsgált 
referenciaszintekről.

Or. en

Módosítás 205
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben módosulnak a CMP.7
határozat vonatkozó rendelkezései, a 
módosítások elfogadását követően 
legkésőbb hat hónapon belül a tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot a módosítások 
alapján kiigazított és felülvizsgált 
referenciaszint-javaslataikról.

(5) Amennyiben a 2/CMP.7 határozat az 
éves jelentéstételt – többek között az 
erdőgazdálkodásra vonatkozó időegyenest 
– illetően módosul, a tagállamok a
2/CMP.7 határozat rendelkezései alapján
kiigazításokat végeznek.

Or. en

Módosítás 206
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben módosulnak a CMP.7
határozat vonatkozó rendelkezései, a 
módosítások elfogadását követően 
legkésőbb hat hónapon belül a tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot a módosítások 
alapján kiigazított és felülvizsgált 
referenciaszint-javaslataikról.

(5) Amennyiben a 2/CMP.7 határozat az 
éves jelentéstételt – többek között az 
erdőgazdálkodásra vonatkozó időegyenest 
– illetően módosul, a tagállamok a
2/CMP.7 határozat rendelkezései alapján
kiigazításokat végeznek.

Or. en
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Módosítás 207
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben módosulnak a CMP.7 
határozat vonatkozó rendelkezései, a 
módosítások elfogadását követően 
legkésőbb hat hónapon belül a tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot a módosítások 
alapján kiigazított és felülvizsgált 
referenciaszint-javaslataikról.

(5) Amennyiben módosulnak a CMP.7 
határozat vonatkozó rendelkezései, a 
módosítások elfogadását követően 
legkésőbb hat hónapon belül a tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot a módosítások 
alapján kiigazított és felülvizsgált 
referenciaszintekről.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak a javasolt referenciaszintek helyett referenciaszinteket kell benyújtaniuk, 
mivel ez a kérdés a szubszidiaritás tárgykörébe tartozik.

Módosítás 208
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben egy tagállamban a 
módszertan olyan mértékben fejlődik, hogy 
lehetővé teszi a referenciaszintek jóval 
pontosabb kiszámítását, illetve ha jelentős 
mértékben javul a rendelkezésre álló 
adatok minősége, az adott tagállamnak 
haladéktalanul tájékoztatnia kell a 
Bizottságot az említett változásokat 
érvényesítő, javasolt felülvizsgált 
referenciaszintekről.

(6) Amennyiben egy tagállamban a 
módszertan olyan mértékben fejlődik, hogy 
lehetővé teszi a referenciaszintek jóval 
pontosabb kiszámítását, illetve ha jelentős 
mértékben javul a rendelkezésre álló 
adatok minősége, az adott tagállamnak 
haladéktalanul tájékoztatnia kell a 
Bizottságot az említett változásokat 
érvényesítő, felülvizsgált 
referenciaszintekről.

Or. en
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Módosítás 209
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben egy tagállamban a 
módszertan olyan mértékben fejlődik, hogy 
lehetővé teszi a referenciaszintek jóval 
pontosabb kiszámítását, illetve ha jelentős 
mértékben javul a rendelkezésre álló 
adatok minősége, az adott tagállamnak 
haladéktalanul tájékoztatnia kell a 
Bizottságot az említett változásokat 
érvényesítő, javasolt felülvizsgált 
referenciaszintekről.

(6) Amennyiben egy tagállamban a 
módszertan olyan mértékben fejlődik, hogy 
lehetővé teszi az erdőgazdálkodásban az 
éves kibocsátási és abszorpciós
referenciaszintek jóval pontosabb 
kiszámítását, illetve ha jelentős mértékben 
javul a rendelkezésre álló adatok minősége, 
az adott tagállam a 2/CMP.7 határozat 
rendelkezései alapján technikai kiigazítást 
végez.

Or. en

Módosítás 210
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben egy tagállamban a 
módszertan olyan mértékben fejlődik, hogy 
lehetővé teszi a referenciaszintek jóval 
pontosabb kiszámítását, illetve ha jelentős 
mértékben javul a rendelkezésre álló 
adatok minősége, az adott tagállamnak 
haladéktalanul tájékoztatnia kell a 
Bizottságot az említett változásokat 
érvényesítő, javasolt felülvizsgált
referenciaszintekről.

(6) Amennyiben egy tagállamban a 
módszertan olyan mértékben fejlődik, hogy 
lehetővé teszi az erdőgazdálkodásban az 
éves kibocsátási és abszorpciós
referenciaszintek jóval pontosabb 
kiszámítását, illetve ha jelentős mértékben 
javul a rendelkezésre álló adatok minősége, 
az adott tagállam a 2/CMP.7 határozat 
rendelkezései alapján technikai kiigazítást 
végez.

Or. en
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Módosítás 211
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben egy tagállamban a 
módszertan olyan mértékben fejlődik, hogy 
lehetővé teszi a referenciaszintek jóval 
pontosabb kiszámítását, illetve ha jelentős 
mértékben javul a rendelkezésre álló 
adatok minősége, az adott tagállamnak 
haladéktalanul tájékoztatnia kell a 
Bizottságot az említett változásokat 
érvényesítő, javasolt felülvizsgált 
referenciaszintekről.

(6) Amennyiben egy tagállamban a 
módszertan olyan mértékben fejlődik, hogy 
lehetővé teszi a referenciaszintek jóval 
pontosabb kiszámítását, illetve ha jelentős 
mértékben javul a rendelkezésre álló 
adatok minősége, az adott tagállamnak 
haladéktalanul tájékoztatnia kell a 
Bizottságot az említett változásokat 
érvényesítő, felülvizsgált 
referenciaszintekről.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak a javasolt referenciaszintek helyett referenciaszinteket kell benyújtaniuk, 
mivel ez a kérdés a szubszidiaritás tárgykörébe tartozik.

Módosítás 212
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 4., 5., és 6. bekezdés alkalmazásának 
céljából a tagállamok meghatározzák a 
természetes bolygatásból adódó éves 
kibocsátás mennyiségét, amellyel a 
javasolt felülvizsgált referenciaszintek 
esetében számoltak, valamint a mennyiség 
becsléséhez alkalmazott módszert.

(7) A 4., 5., és 6. bekezdés alkalmazásának 
céljából a tagállamok meghatározzák a 
természetes bolygatásból adódó éves 
kibocsátás mennyiségét, amellyel a 
felülvizsgált referenciaszintek esetében 
számoltak, valamint a mennyiség 
becsléséhez alkalmazott módszert.

Or. en
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Módosítás 213
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 4., 5., és 6. bekezdés alkalmazásának 
céljából a tagállamok meghatározzák a 
természetes bolygatásból adódó éves 
kibocsátás mennyiségét, amellyel a javasolt 
felülvizsgált referenciaszintek esetében 
számoltak, valamint a mennyiség 
becsléséhez alkalmazott módszert.

(7) A 4. bekezdés alkalmazásának céljából 
a tagállamok meghatározzák a természetes 
bolygatásból adódó éves kibocsátás 
mennyiségét, amellyel a javasolt 
felülvizsgált referenciaszintek esetében 
számoltak, valamint a mennyiség 
becsléséhez alkalmazott módszert.

Or. en

Módosítás 214
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 4., 5., és 6. bekezdés alkalmazásának 
céljából a tagállamok meghatározzák a 
természetes bolygatásból adódó éves 
kibocsátás mennyiségét, amellyel a javasolt 
felülvizsgált referenciaszintek esetében 
számoltak, valamint a mennyiség 
becsléséhez alkalmazott módszert.

(7) A 4. bekezdés alkalmazásának céljából 
a tagállamok meghatározzák a természetes 
bolygatásból adódó éves kibocsátás 
mennyiségét, amellyel a javasolt 
felülvizsgált referenciaszintek esetében 
számoltak, valamint a mennyiség 
becsléséhez alkalmazott módszert.

Or. en

Módosítás 215
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 4., 5., és 6. bekezdés alkalmazásának 
céljából a tagállamok meghatározzák a 
természetes bolygatásból adódó éves 
kibocsátás mennyiségét, amellyel a 
javasolt felülvizsgált referenciaszintek 
esetében számoltak, valamint a mennyiség 
becsléséhez alkalmazott módszert.

(7) A 4., 5., és 6. bekezdés alkalmazásának 
céljából a tagállamok meghatározzák a 
természetes bolygatásból adódó éves 
kibocsátás mennyiségét, amellyel a 
felülvizsgált referenciaszintek esetében 
számoltak, valamint a mennyiség 
becsléséhez alkalmazott módszert.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak a javasolt referenciaszintek helyett referenciaszinteket kell benyújtaniuk, 
mivel ez a kérdés a szubszidiaritás tárgykörébe tartozik.

Módosítás 216
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság ellenőrzi a javasolt 
felülvizsgált referenciaszintek 
helytállóságát.

törölve

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a referenciaszintek ellenőrzése során a tagállamokra háruló jelentéstételi 
követelmények megkétszerezésének elkerülése.

Módosítás 217
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság ellenőrzi a javasolt 
felülvizsgált referenciaszintek 
helytállóságát.

törölve

Or. en

Módosítás 218
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság ellenőrzi a javasolt 
felülvizsgált referenciaszintek
helytállóságát.

(8) A Bizottság az UNFCCC-eljárásban 
meghatározott, felülvizsgált 
referenciaszinteket alkalmazza.

Or. en

Indokolás

Az EU a jelenlegi referenciaszinteket UNFCCC-eljárás keretében fogadta el, és azokat be is 
kell tartania.

Módosítás 219
Riikka Manner

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság ellenőrzi a javasolt 
felülvizsgált referenciaszintek 
helytállóságát.

(8) A Bizottság az UNFCCC folyamat 
keretében felülvizsgált referenciaszinteket 
alkalmazza.

Or. fi



AM\909714HU.doc 13/71 PE494.534v01-00

HU

Módosítás 220
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság ellenőrzi a javasolt 
felülvizsgált referenciaszintek 
helytállóságát.

(8) A (4) bekezdés alkalmazásában, 
valamint az UNFCCC vagy a Kiotói 
Jegyzőkönyv, illetve az erdőgazdálkodás 
referenciaszinteket megállapító más 
utódegyezmények testületei által 
elfogadott, vonatkozó jogi aktusok 
hiányában a Bizottság ellenőrzi az új 
referenciaszintek helytállóságát.

Or. en

Módosítás 221
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság ellenőrzi a javasolt 
felülvizsgált referenciaszintek 
helytállóságát.

(8) A (4) bekezdés alkalmazásában, 
valamint az UNFCCC vagy a Kiotói 
Jegyzőkönyv, illetve az erdőgazdálkodás 
referenciaszinteket megállapító más 
utódegyezmények testületei által 
elfogadott, vonatkozó jogi aktusok 
hiányában a Bizottság ellenőrzi az új 
referenciaszintek helytállóságát.

Or. en

Módosítás 222
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. mellékletben szereplő 
referenciaszintek szükség szerinti 
aktualizálása érdekében.

törölve

Or. en

Indokolás

Referenciaszinteket csak tagállamok állapíthatnak meg.

Módosítás 223
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. mellékletben szereplő 
referenciaszintek szükség szerinti 
aktualizálása érdekében.

törölve

Or. en

Indokolás

Az EU a jelenlegi referenciaszinteket UNFCCC-eljárás keretében fogadta el, és azokat be is 
kell tartania.

Módosítás 224
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. mellékletben szereplő 
referenciaszintek szükség szerinti 
aktualizálása érdekében.

törölve

Or. en

Módosítás 225
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. mellékletben szereplő 
referenciaszintek szükség szerinti 
aktualizálása érdekében.

törölve

Or. en

Indokolás

A 6. cikkben meghatározott, az erdőgazdálkodásra alkalmazandó elszámolási szabályok 
módosításait – köztük a II. mellékletben meghatározott referenciaszintek módosításait – a 
rendes jogalkotási eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás 226
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, törölve
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hogy a 12. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. mellékletben szereplő 
referenciaszintek szükség szerinti 
aktualizálása érdekében.

Or. sv

Módosítás 227
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. mellékletben szereplő 
referenciaszintek szükség szerinti 
aktualizálása érdekében.

törölve

Or. en

Módosítás 228
Riikka Manner

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. mellékletben szereplő 
referenciaszintek szükség szerinti
aktualizálása érdekében.

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. mellékletben szereplő 
referenciaszintek – azoknak az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott módosításainak tükrében 
történő – aktualizálása érdekében.

Or. en
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Indokolás

A referenciaszinteket az UNFCCC alapján fogadták el. Az Európai Bizottság nem 
módosíthatja a referenciaszinteket anélkül, hogy a módosításról nemzetközi szinten ne 
állapodnának meg.

Módosítás 229
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. mellékletben szereplő 
referenciaszintek szükség szerinti 
aktualizálása érdekében.

(9) Az erdőgazdálkodási 
referenciaszintekre vonatkozóan a 
UNFCCC alapján hozott határozat vagy a 
Kiotói Jegyzőkönyv alapján hozott 
határozat hiányában a Bizottság a 
referenciaszintek megállapítására kidolgoz 
egy, a tagállamok részvételével zajló 
eljárást. 

Or. en

Módosítás 230
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Amennyiben a II. melléklet módosul, 
a tagállamoknak az erdőgazdálkodási 
tevékenységekkel összefüggésben vezetett 
nyilvántartásukban a teljes kérdéses 
elszámolási időszak vonatkozásában 
érvényre kell juttatniuk a módosítást.

törölve

Or. en
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Indokolás

E módosítás célja a jelentéstételi követelmények egyértelművé tétele.

Módosítás 231
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 3. cikk (1) bekezdése 
értelmében vezetett nyilvántartásukban 
számot adnak a fakitermelésből származó, 
2013. január 1-jén széntartalommal 
jellemezhető termékekből eredő 
kibocsátásról, az e dátum előtt kitermelt 
termékek kapcsán is.

(1) A tagállamok a 3. cikk (1) bekezdése 
értelmében vezetett nyilvántartásukban 
számot adnak a fakitermelésből származó, 
2014. január 1-jén széntartalommal 
jellemezhető termékekből eredő 
kibocsátásról, az e dátum előtt kitermelt 
termékek kapcsán is.

Or. it

Módosítás 232
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 3. cikk (1) bekezdése 
értelmében vezetett nyilvántartásukban 
számot adnak a fakitermelésből származó, 
2013. január 1-jén széntartalommal 
jellemezhető termékekből eredő 
kibocsátásról, az e dátum előtt kitermelt 
termékek kapcsán is.

(1) A tagállamok a 3. cikk (1) bekezdése 
értelmében vezetett nyilvántartásukban 
számot adnak a fakitermelésből származó, 
2013. január 1-jén széntartalommal 
jellemezhető termékekből eredő 
kibocsátásról, az e dátum előtt kitermelt 
termékek kapcsán is, valamint különbséget 
tesznek az erdőirtásból és az 
erdőgazdálkodásból származó termékek 
között.

Or. en
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Módosítás 233
Gaston Franco, Sophie Auconie

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 3. cikk (1) bekezdése 
értelmében vezetett nyilvántartásukban 
számot adnak a fakitermelésből származó, 
2013. január 1-jén széntartalommal 
jellemezhető termékekből eredő 
kibocsátásról, az e dátum előtt kitermelt 
termékek kapcsán is.

(1) A fakitermelésből származó termékek 
nem minősülnek üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak. A tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdése értelmében vezetett 
nyilvántartásukban számot adnak a 
fakitermelésből származó, 2013. január 1-
jén széntartalommal jellemezhető 
termékekből eredő kibocsátásról, az e 
dátum előtt kitermelt termékek kapcsán is.

Or. en

Indokolás

A fakitermelés és fából készült termékek előállítása során a biomasszában található 
széndioxid egy része a termék lebomlásáig vagy elégetéséig megmarad. „Maguk a fából 
készült termékek nem széndioxid-elnyelők, hanem inkább széndioxid-tározók, amelybe a 
fotoszintézisből eredő széndioxid” – amint azt maga az UNFCCC kimondja.

Módosítás 234
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) papír; a) papírrost és papír;

Or. de

Indokolás

A papír mellett a papírrost is fontos szerepet játszik. A statisztikákban rendszerint egy 
kategóriaként szerepeltetik e felhasználást alkalmazó ágazatot.
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Módosítás 235
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) energiatermelési céllal felhasznált fa.

Or. de

Módosítás 236
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) fából nyert energia

Or. en

Módosítás 237
Riikka Manner

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a III. mellékletben a felezési 
időre meghatározott értékek helyett 
országspecifikus felezési időt is 
alkalmazhatnak, amennyiben annak
értékét átlátható és ellenőrizhető adatok 
alapján állapították meg.

A tagállamok a III. mellékletben 
meghatározott módszertanok és a felezési 
időre meghatározott értékek helyett 
országspecifikus módszertant és felezési 
időt is alkalmazhatnak, amennyiben a 
módszertanokat és a felezési idő értékét 
átlátható és ellenőrizhető adatok alapján 
állapították meg, továbbá amennyiben az 
alkalmazott módszertanok legalább 
annyira részletesek és pontosak, mint a 
fent leírtak.
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Or. en

Módosítás 238
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a III. mellékletben a felezési 
időre meghatározott értékek helyett 
országspecifikus felezési időt is 
alkalmazhatnak, amennyiben annak értékét 
átlátható és ellenőrizhető adatok alapján 
állapították meg.

A tagállamok a III. mellékletben 
meghatározott módszertanok és a felezési 
időre meghatározott értékek helyett 
országspecifikus módszertant és felezési 
időt is alkalmazhatnak, amennyiben annak 
értékét átlátható és ellenőrizhető 
módszertanok és adatok alapján 
állapították meg, továbbá amennyiben 
azok legalább annyira részletesek vagy 
pontosak, mint a III. mellékletben 
szereplők.

Or. en

Módosítás 239
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a III. mellékletben a felezési 
időre meghatározott értékek helyett 
országspecifikus felezési időt is 
alkalmazhatnak, amennyiben annak értékét 
átlátható és ellenőrizhető adatok alapján 
állapították meg.

A tagállamok a III. mellékletben a felezési 
időre meghatározott értékek és módszerek 
helyett országspecifikus felezési időt is 
alkalmazhatnak, amennyiben annak értékét 
átlátható és ellenőrizhető adatok alapján 
állapították meg.

Or. sv
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Módosítás 240
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fakitermelésből származó exportált 
termékekkel összefüggésben vezetett 
nyilvántartásukban a tagállamok a III. 
mellékletben a felezési időre meghatározott 
értékek helyett országspecifikus felezési 
időt is alkalmazhatnak, amennyiben annak 
értékét a fakitermelésből származó 
termékek importáló országbeli 
felhasználásával kapcsolatos átlátható és 
ellenőrizhető adatok alapján állapították 
meg.

A fakitermelésből származó exportált 
termékekkel összefüggésben vezetett 
nyilvántartásukban a tagállamok a III. 
mellékletben a felezési időre meghatározott 
értékek helyett országspecifikus felezési 
időt is alkalmazhatnak, amennyiben annak 
értékét a fakitermelésből származó 
termékek importáló országbeli 
felhasználásával kapcsolatos átlátható és 
ellenőrizhető adatok alapján állapították 
meg, továbbá amennyiben azok legalább 
annyira részletesek vagy pontosak, mint a 
III. mellékletben szereplők.

Or. en

Módosítás 241
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az energetikai célú fakitermelésből 
származó termékek nyomán keletkező 
kibocsátás értékét szintén a pillanatnyi 
oxidáció módszere alapján kell feltüntetni 
a tagállami nyilvántartásban.

(4) Az energetikai célú fakitermelésből 
származó termékek nyomán keletkező 
kibocsátás értékét a tagállamok –
számításaikban figyelembe véve a fosszilis 
üzemanyagok megfelelő nemzeti felezési 
időkkel való helyettesítését – feltüntetik 
nyilvántartásban.

Or. de

Indokolás

Az energetikai célú felhasználásra szánt fából származó kibocsátás figyelembevételekor a 
fosszilis üzemanyagok helyettesítését is figyelembe kell venni. Ezen túlmenően, az energetikai 
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célú faanyag a tárolás során jelentős mennyiségű szén-dioxidot köt meg.

Módosítás 242
Bas Eickhout

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az energetikai célú fakitermelésből 
származó termékek nyomán keletkező 
kibocsátás értékét szintén a pillanatnyi 
oxidáció módszere alapján kell feltüntetni 
a tagállami nyilvántartásban.

(4) A tagállamok az energetikai céllal 
behozott vagy energetikai célú 
fakitermelésből származó termékek 
nyomán keletkező kibocsátás értékét a 
pillanatnyi oxidáció módszere alapján 
tüntetik fel nyilvántartásaikban.

Or. en

Módosítás 243
Gaston Franco, Sophie Auconie

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az energetikai célú fakitermelésből 
származó termékek nyomán keletkező 
kibocsátás értékét szintén a pillanatnyi 
oxidáció módszere alapján kell feltüntetni a 
tagállami nyilvántartásban .

(4) Az energetikai célú fakitermelésből 
származó termékek nyomán keletkező 
kibocsátás értékét szintén a pillanatnyi 
oxidáció módszere alapján kell feltüntetni a 
tagállami nyilvántartásban. Tájékoztató 
jelleggel az ilyen biomassza alkalmazása 
révén elkerült kibocsátások is 
kiszámíthatók.

Or. en

Módosítás 244
Riikka Manner
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Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a III. mellékletben 
meghatározott információknak a 
tudományos haladást követő felülvizsgálata 
érdekében.

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a III. mellékletben 
meghatározott információknak a 
tudományos haladást követő, valamint a 
referenciaszintek UNFCCC vagy a Kiotói 
Jegyzőkönyv testületei által elfogadott 
módosításainak tükrében történő 
felülvizsgálata érdekében.

Or. en

Módosítás 245
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a III. mellékletben 
meghatározott információknak a 
tudományos haladást követő 
felülvizsgálata érdekében.

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a III. mellékletben 
meghatározott információknak az 
UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv, 
illetve más utódegyezmény testületei által 
elfogadott módosítások tükrözése céljából 
történő felülvizsgálata érdekében.

Or. en

Módosítás 246
Elisabeth Köstinger

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk törölve
A szántóföldi gazdálkodásra, a 

legelőgazdálkodásra, a rekultivációra, 
valamint a vizes élőhelyek lecsapolására 

és elárasztással való helyreállítására 
alkalmazandó elszámolási szabályok

(1) A szántóföldi gazdálkodásra és a 
legelőgazdálkodásra vonatkozó tagállami 
nyilvántartásnak az ezen kategóriákba 
tartozó tevékenységekből eredő 
kibocsátást és abszorpciót kell 
tartalmaznia, amelyek kiszámítási módja a 
következő: az I. mellékletben 
meghatározott egyes elszámolási 
időszakokra megállapított kibocsátás és 
abszorpció értékéből le kell vonni az adott 
elszámolási időszakon belüli évek 
számának és a szóban forgó 
tevékenységek kapcsán az adott tagállam 
bázisévre megállapított kibocsátásának és 
abszorpciójának a szorzatát, ahol a 
bázisévi kibocsátás a 13/CMP.1 határozat 
mellékletének megfelelően az UNFCCC 
számára benyújtott, a bázisévi 
kibocsátásról szóló első felülvizsgált 
tagállami jelentésben szereplő érték.
(2) Amennyiben egy tagállam úgy dönt, 
hogy nyilvántartást készít és vezet a 
rekultiváció és/vagy a vizes élőhelyek 
lecsapolása és elárasztással való 
helyreállítása kapcsán, az (1) bekezdésben 
meghatározott számítási módszert kell 
ehhez alkalmaznia.
A vizes élőhelyek lecsapolására és 
elárasztással való helyreállítására 
vonatkozó tagállami nyilvántartás az 1990 
óta lecsapolt, illetve az 1990 óta 
elárasztással helyreállított összes 
földterületen végzett ezen 
tevékenységekből eredő kibocsátást és 
abszorpciót tartalmazza.

Or. de
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Indokolás

Nemzetközi szinten az UNFCCC keretében nincs megállapodás arra vonatkozóan, hogy a 
rendszert kötelező a mezőgazdasági tevékenységekre kiterjeszteni. Ezen túlmenően, a javasolt 
elszámolási rendszer magas szintű biztonsági kockázatot és adminisztratív terheket von maga 
után.

Módosítás 247
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szántóföldi gazdálkodásra, a 
legelőgazdálkodásra, a rekultivációra, 
valamint a vizes élőhelyek lecsapolására és 
elárasztással való helyreállítására 
alkalmazandó elszámolási szabályok

A szántóföldi gazdálkodásra, a 
legelőgazdálkodásra, a rekultivációra, 
valamint a vizes élőhelyek lecsapolására és 
elárasztással való helyreállítására 
vonatkozó nyilvántartások vezetése

Or. en

Indokolás

A határozatra irányuló e javaslat célja, hogy a tagállamok számára keretet biztosítson az 
üvegházhatású gázokkal kapcsolatos nemzeti jegyzékeik javítására (különösen a LULUCF-
ágazatot illetően). Ez tehát „gyakorlat”, nem pedig célok meghatározása. Ennélfogva a 
„elszámolás” kifejezés helyett a „jelentéstétel” kifejezést kell alkalmazni, azonban a 
különböző tevékenységek által előállítható előnyök kiszámítása céljából (például az 
„erdőgazdálkodás” nyelő), a 3. cikk címében alkalmazott megfogalmazás – „Nyilvántartás 
[…] vezetés[e] […] a LULUCF vonatkozásában” – megfelelőbb, amennyiben az 
általánosságban a LULUCF-ra, és nem csupán az erdőgazdálkodásra utal.

Módosítás 248
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szántóföldi gazdálkodásra és a 
legelőgazdálkodásra vonatkozó tagállami 
nyilvántartásnak az ezen kategóriákba 

(1) Amennyiben valamely tagállam úgy 
dönt, hogy a 3. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésében említett 
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tartozó tevékenységekből eredő kibocsátást 
és abszorpciót kell tartalmaznia, amelyek 
kiszámítási módja a következő: az I. 
mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakokra megállapított 
kibocsátás és abszorpció értékéből le kell 
vonni az adott elszámolási időszakon belüli 
évek számának és a szóban forgó 
tevékenységek kapcsán az adott tagállam 
bázisévre megállapított kibocsátásának és 
abszorpciójának a szorzatát, ahol a bázisévi 
kibocsátás a 13/CMP.1 határozat 
mellékletének megfelelően az UNFCCC 
számára benyújtott, a bázisévi 
kibocsátásról szóló első felülvizsgált 
tagállami jelentésben szereplő érték.

kategóriák tekintetében nyilvántartásokat 
készít és vezet, úgy – az elszámolási 
szabályokra vonatkozóan nemzetközi 
szinten hozott bármely jövőbeli döntés 
sérelme nélkül – ezekben a 
nyilvántartásokban feltünteti az ezen 
kategóriákba tartozó tevékenységekből 
eredő kibocsátást és abszorpciót, amelyek 
kiszámítási módja a következő: az I. 
mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakokra megállapított 
kibocsátás és abszorpció értékéből le kell 
vonni az adott elszámolási időszakon belüli 
évek számának és a szóban forgó 
tevékenységek kapcsán az adott tagállam 
bázisévre megállapított kibocsátásának és 
abszorpciójának a szorzatát, ahol a bázisévi 
kibocsátás a 13/CMP.1 határozat 
mellékletének megfelelően az UNFCCC 
számára benyújtott, a bázisévi 
kibocsátásról szóló első felülvizsgált 
tagállami jelentésben szereplő érték

Or. en

Indokolás

A szövegnek a durbani megállapodáshoz való igazítása: kizárólag az erdőgazdálkodási 
tevékenység esetében döntöttek úgy, hogy arra vonatkozóan legyen kötelező a nyilvántartás. A 
bizottsági javaslat túlmegy a nemzetközi szabályokon, ekként pedig újabb torzulásokat teremt 
a tagállamok és gazdasági szereplők számára. 

Módosítás 249
Horst Schnellhardt

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szántóföldi gazdálkodásra és a 
legelőgazdálkodásra vonatkozó tagállami 
nyilvántartásnak az ezen kategóriákba 
tartozó tevékenységekből eredő kibocsátást 
és abszorpciót kell tartalmaznia, amelyek 
kiszámítási módja a következő: az I. 
mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakokra megállapított 

(1) Amennyiben valamely tagállam
szántóföldi gazdálkodásra és a 
legelőgazdálkodásra vonatkozó 
nyilvántartást hoz létre és vezet, akkor 
annak az ezen kategóriákba tartozó 
tevékenységekből eredő kibocsátást és 
abszorpciót kell tartalmaznia, amelyek 
kiszámítási módja a következő: az I. 
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kibocsátás és abszorpció értékéből le kell 
vonni az adott elszámolási időszakon belüli 
évek számának és a szóban forgó 
tevékenységek kapcsán az adott tagállam 
bázisévre megállapított kibocsátásának és 
abszorpciójának a szorzatát, ahol a bázisévi 
kibocsátás a 13/CMP.1 határozat 
mellékletének megfelelően az UNFCCC 
számára benyújtott, a bázisévi 
kibocsátásról szóló első felülvizsgált 
tagállami jelentésben szereplő érték.

mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakokra megállapított 
kibocsátás és abszorpció értékéből le kell 
vonni az adott elszámolási időszakon belüli 
évek számának és a szóban forgó 
tevékenységek kapcsán az adott tagállam 
bázisévre megállapított kibocsátásának és 
abszorpciójának a szorzatát, ahol a bázisévi 
kibocsátás a 13/CMP.1 határozat 
mellékletének megfelelően az UNFCCC 
számára benyújtott, a bázisévi 
kibocsátásról szóló első felülvizsgált 
tagállami jelentésben szereplő érték.

Or. de

Módosítás 250
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szántóföldi gazdálkodásra és a 
legelőgazdálkodásra vonatkozó tagállami 
nyilvántartásnak az ezen kategóriákba 
tartozó tevékenységekből eredő kibocsátást
és abszorpciót kell tartalmaznia, amelyek 
kiszámítási módja a következő: az I. 
mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakokra megállapított 
kibocsátás és abszorpció értékéből le kell 
vonni az adott elszámolási időszakon belüli 
évek számának és a szóban forgó 
tevékenységek kapcsán az adott tagállam 
bázisévre megállapított kibocsátásának és 
abszorpciójának a szorzatát, ahol a bázisévi 
kibocsátás a 13/CMP.1 határozat 
mellékletének megfelelően az UNFCCC 
számára benyújtott, a bázisévi 
kibocsátásról szóló első felülvizsgált 
tagállami jelentésben szereplő érték.

(1) Amennyiben valamely tagállam úgy 
dönt, hogy a 3. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésében említett 
kategóriák tekintetében nyilvántartásokat 
készít és vezet, úgy – az elszámolási 
szabályokra vonatkozóan nemzetközi 
szinten hozott bármely jövőbeli döntés 
sérelme nélkül – ezekben a 
nyilvántartásokban feltünteti az ezen 
kategóriákba tartozó tevékenységekből 
eredő kibocsátást és abszorpciót kell 
tartalmaznia, amelyek kiszámítási módja a 
következő: az I. mellékletben 
meghatározott egyes elszámolási 
időszakokra megállapított kibocsátás és 
abszorpció értékéből le kell vonni az adott 
elszámolási időszakon belüli évek 
számának és a szóban forgó tevékenységek 
kapcsán az adott tagállam bázisévre 
megállapított kibocsátásának és 
abszorpciójának a szorzatát, ahol a bázisévi 
kibocsátás a 13/CMP.1 határozat 
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mellékletének megfelelően az UNFCCC 
számára benyújtott, a bázisévi 
kibocsátásról szóló első felülvizsgált 
tagállami jelentésben szereplő érték.

Or. en

Indokolás

A szövegnek a durbani megállapodáshoz való igazítása: kizárólag az erdőgazdálkodási 
tevékenység esetében döntöttek úgy, hogy arra vonatkozóan legyen kötelező a nyilvántartás. A 
bizottsági javaslat túlmegy a nemzetközi szabályokon, ekként pedig újabb torzulásokat teremt 
a tagállamok és gazdasági szereplők számára.

Módosítás 251
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szántóföldi gazdálkodásra és a 
legelőgazdálkodásra vonatkozó tagállami 
nyilvántartásnak az ezen kategóriákba 
tartozó tevékenységekből eredő kibocsátást 
és abszorpciót kell tartalmaznia, amelyek 
kiszámítási módja a következő: az I. 
mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakokra megállapított 
kibocsátás és abszorpció értékéből le kell 
vonni az adott elszámolási időszakon belüli 
évek számának és a szóban forgó 
tevékenységek kapcsán az adott tagállam 
bázisévre megállapított kibocsátásának és 
abszorpciójának a szorzatát, ahol a bázisévi 
kibocsátás a 13/CMP.1 határozat 
mellékletének megfelelően az UNFCCC 
számára benyújtott, a bázisévi 
kibocsátásról szóló első felülvizsgált 
tagállami jelentésben szereplő érték.

(1) Amennyiben valamely tagállam úgy 
dönt, hogy a szántóföldi gazdálkodásra és 
a legelőgazdálkodásra, a rekultivációra, 
és/vagy a vizes élőhelyek lecsapolására és 
elárasztással való helyreállítására
vonatkozóan nyilvántartásokat készít és 
vezet, úgy ezekben a nyilvántartásokban 
feltünteti az ezen kategóriákba tartozó 
tevékenységekből eredő kibocsátást és 
abszorpciót, amelyek kiszámítási módja a 
következő: az I. mellékletben 
meghatározott egyes elszámolási 
időszakokra megállapított kibocsátás és 
abszorpció értékéből le kell vonni az adott 
elszámolási időszakon belüli évek 
számának és a szóban forgó tevékenységek 
kapcsán az adott tagállam bázisévre 
megállapított kibocsátásának és 
abszorpciójának a szorzatát, ahol a bázisévi 
kibocsátás a 13/CMP.1 határozat 
mellékletének megfelelően az UNFCCC 
számára benyújtott, a bázisévi 
kibocsátásról szóló első felülvizsgált 
tagállami jelentésben szereplő érték 1.
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Or. en

Módosítás 252
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy 
nyilvántartást készít és vezet a rekultiváció 
és/vagy a vizes élőhelyek lecsapolása és 
elárasztással való helyreállítása kapcsán, 
az (1) bekezdésben meghatározott 
számítási módszert kell ehhez 
alkalmaznia.

törölve

Or. en

Módosítás 253
Jolanta Emilia Hibner

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben teljesülnek a (2) 
bekezdésben meghatározott feltételek, a 
tagállamok a 3. cikk (1) bekezdésének a), 
b), d), e) és f) pontjával összefüggő 
elszámolási kötelezettségük szempontjából 
releváns számításból kizárhatják az 
üvegházhatású gázok forrásokból való, 
nem emberi eredetű, természetes 
bolygatásból eredő kibocsátását. Ha egy 
tagállam nem veszi figyelembe az említett 
kibocsátást, a későbbi abszorpciót sem 
veheti figyelembe a természetes 
bolygatásnak kitett földterület 
vonatkozásában. Nem zárható ki azonban a 
számításból az üvegházhatású gázok 
forrásokból való, nem emberi eredetű, 

(1) Amennyiben teljesülnek a (2) 
bekezdésben meghatározott feltételek, a 
tagállamok a 3. cikk (1) bekezdésének a), 
b), d), e) és f) pontjával összefüggő 
elszámolási kötelezettségük szempontjából 
releváns számításból kizárhatják az 
üvegházhatású gázok forrásokból való, 
nem emberi eredetű, természetes 
bolygatásból eredő kibocsátását. Ha egy 
tagállam nem veszi figyelembe az említett 
kibocsátást, a későbbi abszorpciót sem 
veheti figyelembe a természetes 
bolygatásnak kitett földterület 
vonatkozásában. Nem zárható ki azonban a 
számításból az üvegházhatású gázok 
forrásokból való, nem emberi eredetű, 
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természetes bolygatásból eredő 
kibocsátása, ha azt figyelembe vették a 
referenciaszintnek a 6. cikk (4), (5) és (6) 
bekezdése szerinti kiszámításakor.

természetes bolygatásból eredő 
kibocsátása, ha azt figyelembe vették a 
kizárólag az erdőgazdálkodásra vonatkozó 
referenciaszintnek a 6. cikk (4), (5) és (6) 
bekezdése szerinti kiszámításakor.

Or. pl

Módosítás 254
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben teljesülnek a (2) 
bekezdésben meghatározott feltételek, a 
tagállamok a 3. cikk (1) bekezdésének a), 
b), d), e) és f) pontjával összefüggő 
elszámolási kötelezettségük szempontjából 
releváns számításból kizárhatják az 
üvegházhatású gázok forrásokból való, 
nem emberi eredetű, természetes 
bolygatásból eredő kibocsátását. Ha egy 
tagállam nem veszi figyelembe az említett 
kibocsátást, a későbbi abszorpciót sem 
veheti figyelembe a természetes 
bolygatásnak kitett földterület 
vonatkozásában. Nem zárható ki azonban 
a számításból az üvegházhatású gázok 
forrásokból való, nem emberi eredetű, 
természetes bolygatásból eredő 
kibocsátása, ha azt figyelembe vették a 
referenciaszintnek a 6. cikk (4), (5) és (6) 
bekezdése szerinti kiszámításakor.

(1) Amennyiben teljesülnek a (2) 
bekezdésben meghatározott feltételek, a 
tagállamok a 3. cikk (1) bekezdésének a), 
b), d), e) és f) pontjával összefüggő 
elszámolási kötelezettségük szempontjából 
releváns számításból kizárhatják az 
üvegházhatású gázok forrásokból való, 
nem emberi eredetű, természetes 
bolygatásból eredő kibocsátását. Nem 
zárható ki azonban a számításból az 
üvegházhatású gázok forrásokból való, 
nem emberi eredetű, természetes 
bolygatásból eredő kibocsátása, ha azt 
figyelembe vették a referenciaszintnek a 6. 
cikk (4), (5) és (6) bekezdése szerinti 
kiszámításakor.

Or. it

Módosítás 255
Oreste Rossi
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Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az (1) bekezdésnek 
megfelelően kizárhatják a 3. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és d) pontjával 
összefüggő elszámolási kötelezettségük 
szempontjából releváns számításból az 
üvegházhatású gázok forrásokból való, 
nem emberi eredetű, természetes 
bolygatásból eredő kibocsátását, ha annak 
mértéke egyetlen évet tekintve – és a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett 
tevékenységekből eredő kibocsátást és 
abszorpciót nem számítva – meghaladja az 
érintett tagállam bázisévi összes 
kibocsátásának 5 százalékát (ahol a 
bázisévi kibocsátás a 13/CMP.1 határozat 
mellékletének megfelelően az UNFCCC 
számára benyújtott, a bázisévi 
kibocsátásról szóló első felülvizsgált 
tagállami jelentésben szereplő érték), 
amennyiben teljesülnek az alábbi 
feltételek:

(2) A tagállamok az (1) bekezdésnek 
megfelelően kizárhatják a 3. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és d) pontjával 
összefüggő elszámolási kötelezettségük 
szempontjából releváns számításból az 
üvegházhatású gázok forrásokból való, 
nem emberi eredetű, természetes 
bolygatásból eredő kibocsátását, ha annak 
mértéke egyetlen évet tekintve – és a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett 
tevékenységekből eredő kibocsátást és 
abszorpciót nem számítva – meghaladja az 
érintett tagállam bázisévi összes 
kibocsátásának 1 százalékát (ahol a 
bázisévi kibocsátás a 13/CMP.1 határozat 
mellékletének megfelelően az UNFCCC 
számára benyújtott, a bázisévi 
kibocsátásról szóló első felülvizsgált 
tagállami jelentésben szereplő érték), 
amennyiben teljesülnek az alábbi 
feltételek:

Or. it

Módosítás 256
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az (1) bekezdésnek 
megfelelően kizárhatják a 3. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és d) pontjával 
összefüggő elszámolási kötelezettségük 
szempontjából releváns számításból az 
üvegházhatású gázok forrásokból való, 
nem emberi eredetű, természetes 
bolygatásból eredő kibocsátását, ha annak 
mértéke egyetlen évet tekintve – és a 3. 

(2) A tagállamok kizárhatják a 
nyilvántartásból – akár évente, akár a 
második kötelezettségvállalási időszak
végén – a természetes bolygatásból eredő 
azon kibocsátásokat, amelyek bármely 
évben meghaladják az erdőgazdálkodási 
háttérszintet, és a tűréshatárt, amennyiben
tűréshatárra szükség van.
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cikk (1) bekezdésében említett 
tevékenységekből eredő kibocsátást és 
abszorpciót nem számítva – meghaladja az 
érintett tagállam bázisévi összes 
kibocsátásának 5 százalékát (ahol a 
bázisévi kibocsátás a 13/CMP.1 határozat 
mellékletének megfelelően az UNFCCC 
számára benyújtott, a bázisévi 
kibocsátásról szóló első felülvizsgált 
tagállami jelentésben szereplő érték), 
amennyiben teljesülnek az alábbi 
feltételek:

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat nincs összhangban a hatályos nemzetközi megállapodásokkal.

Módosítás 257
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben teljesülnek a 9. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feltételek, a 
tagállamok a 3. cikk (1) bekezdésének e) és 
f) pontjával összefüggő elszámolási 
kötelezettségük szempontjából releváns 
számításból az (1) bekezdésnek 
megfelelően külön kizárhatják az 
üvegházhatású gázok forrásokból való, 
nem emberi eredetű, természetes 
bolygatásból származó kibocsátását, ha 
annak mértéke egyetlen évet tekintve – és a 
3. cikk (1) bekezdésében említett 
tevékenységekből eredő kibocsátást és 
abszorpciót nem számítva – meghaladja az 
érintett tagállam bázisévi összes 
kibocsátásának 5 százalékát (ahol a 
bázisévi kibocsátás a 13/CMP.1 határozat 
mellékletének megfelelően az UNFCCC 
számára benyújtott, a bázisévi 

(3) Amennyiben teljesülnek a 9. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feltételek, a 
tagállamok a 3. cikk (1) bekezdésének e) és 
f) pontjával összefüggő elszámolási 
kötelezettségük szempontjából releváns 
számításból az (1) bekezdésnek 
megfelelően külön kizárhatják az 
üvegházhatású gázok forrásokból való, 
nem emberi eredetű, természetes 
bolygatásból származó kibocsátását, ha 
annak mértéke egyetlen évet tekintve – és a 
3. cikk (1) bekezdésében említett 
tevékenységekből eredő kibocsátást és 
abszorpciót nem számítva – meghaladja az 
érintett tagállam bázisévi összes 
kibocsátásának 1 százalékát (ahol a 
bázisévi kibocsátás a 13/CMP.1 határozat 
mellékletének megfelelően az UNFCCC 
számára benyújtott, a bázisévi 
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kibocsátásról szóló első felülvizsgált 
tagállami jelentésben szereplő érték).

kibocsátásról szóló első felülvizsgált 
tagállami jelentésben szereplő érték).

Or. it

Módosítás 258
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett nyilvántartásukban
a 7. cikknek megfelelően számot adnak az 
egészségügyi fakitermeléssel hasznosított, 
fakitermelésből származó termékekből 
eredő kibocsátásról.

(4) A tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett nyilvántartásukból 
a 7. cikknek megfelelően kizárhatják 
továbbá az egészségügyi fakitermeléssel 
hasznosított, fakitermelésből származó 
termékekből eredő kibocsátást.

Or. it

Módosítás 259
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdés első 
albekezdésében említett feltételeknek a 
tudományos haladást követő kiigazítása,
illetve az UNFCCC vagy a Kiotói 
Jegyzőkönyv testületei által elfogadott 
módosítások érvényre juttatása érdekében.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdés első 
albekezdésében említett feltételeknek az 
UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv 
testületei által elfogadott kisebb 
módosítások érvényre juttatása érdekében.

Or. en
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Indokolás

Ezen új megfogalmazás célja a hatáskörátruházás hatókörének korlátozása.

Módosítás 260
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdés első 
albekezdésében említett feltételeknek a 
tudományos haladást követő kiigazítása,
illetve az UNFCCC vagy a Kiotói 
Jegyzőkönyv testületei által elfogadott 
módosítások érvényre juttatása érdekében.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdés első 
albekezdésében említett feltételeknek az 
UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv 
testületei által elfogadott kisebb 
módosítások érvényre juttatása érdekében.

Or. en

Indokolás

Ezen új megfogalmazás célja a hatáskörátruházás hatókörének korlátozása.

Módosítás 261
Elisabeth Köstinger

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cikket törölték.

Or. de

Indokolás

A Bizottság fokozott beavatkozási lehetőségei túlzott mértékben belenyúlnak a tagállamoknak 
az erdészeti politikához vagy a talajvédelemhez hasonló szuverén politikai területeibe.
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Módosítás 262
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cikket törölték

Or. en

Indokolás

Az egész 10. cikk törlése. A LULUCF cselekvési tervek anélkül idéznének elő további terheket 
tagállami szinten, hogy egyértelmű hozzáadott értéket hoznának létre. Kettős szabályozás 
alakulna ki, mivel ezeket a közös agrárpolitika második pillérje szerinti agrár-
környezetvédelmi intézkedésekkel párhuzamosan kellene alkalmazni.

Módosítás 263
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cikket törölték

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervekre vonatkozó bizottsági javaslat túlmegy azon, amiben Durbanben 
megállapodtak. Mivel a LULUCF-ágazat nem járul hozzá az uniós üvegházhatásúgáz-
kibocsátások csökkentéséhez, a javasolt cselekvések megkérdőjelezhetők. A javasolt 
cselekvések továbbá homályosak, a tagállamok jelentései alapján a Bizottság által esetlegesen 
tehető ajánlások pedig nem kiszámíthatók a tagállamok számára. A javasolt LULUCF 
cselekvési tervek ellentmondanak annak, hogy az EU nem rendelkezik hatáskörrel az 
erdőgazdálkodás területén, mivel az nemzeti kérdést képez.

Módosítás 264
Christofer Fjellner
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Határozatra irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cikket törölték.

Or. sv

Módosítás 265
Jolanta Emilia Hibner

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakok kezdetétől számítva 
legkésőbb hat hónapon belül a tagállamok 
tervezetet készítenek a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett tevékenységekből 
eredő kibocsátás korlátozására vagy 
csökkentésére, valamint az e 
tevékenységekből származó abszorpció 
fenntartására vagy növelésére irányuló 
LULUCF cselekvési terveikről, és azt 
továbbítják a Bizottságnak. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az érdekeltek 
széles körével konzultáció történjen.

Az I. mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakok kezdetétől számítva 
legkésőbb egy éven belül a tagállamok 
önkéntes alapon indikatív tervezetet 
készítenek a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett tevékenységekből eredő kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, valamint 
az e tevékenységekből származó 
abszorpció fenntartására vagy növelésére 
irányuló LULUCF cselekvési terveikről, és 
azt továbbítják a Bizottságnak. A 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
érdekeltek széles körével konzultáció 
történjen.

Or. pl

Módosítás 266
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. mellékletben meghatározott egyes Az I. mellékletben meghatározott egyes 
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elszámolási időszakok kezdetétől számítva 
legkésőbb hat hónapon belül a tagállamok 
tervezetet készítenek a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett tevékenységekből 
eredő kibocsátás korlátozására vagy 
csökkentésére, valamint az e 
tevékenységekből származó abszorpció 
fenntartására vagy növelésére irányuló 
LULUCF cselekvési terveikről, és azt 
továbbítják a Bizottságnak. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az érdekeltek 
széles körével konzultáció történjen.

elszámolási időszakok kezdetétől számítva 
legkésőbb egy éven belül a tagállamok 
tervezetet készítenek a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett tevékenységekből 
eredő kibocsátás korlátozására vagy 
csökkentésére, valamint az e 
tevékenységekből származó abszorpció 
fenntartására vagy növelésére irányuló 
LULUCF cselekvési terveikről, és azt –
önálló dokumentumként, vagy az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátást célzó nemzeti 
fejlesztési stratégiáik vagy más stratégiai 
dokumentumok részeként – továbbítják a 
Bizottságnak. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az érdekeltek széles körével 
konzultáció történjen.

Or. en

Módosítás 267
Gaston Franco, Sophie Auconie

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakok kezdetétől számítva 
legkésőbb hat hónapon belül a tagállamok 
tervezetet készítenek a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett tevékenységekből 
eredő kibocsátás korlátozására vagy 
csökkentésére, valamint az e 
tevékenységekből származó abszorpció 
fenntartására vagy növelésére irányuló 
LULUCF cselekvési terveikről, és azt 
továbbítják a Bizottságnak. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az érdekeltek 
széles körével konzultáció történjen.

Az I. mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakok kezdetétől számítva 
legkésőbb hat hónapon belül a tagállamok 
tervezetet készítenek a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett tevékenységekből 
eredő kibocsátás korlátozására vagy 
csökkentésére, valamint az e 
tevékenységekből származó abszorpció 
fenntartására vagy növelésére irányuló 
LULUCF cselekvési terveikről, és azt 
továbbítják a Bizottságnak. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az érdekeltekkel 
konzultáció történjen. A LULUCF 
cselekvési terveket az alacsony szén-
dioxid-kibocsátást célzó nemzeti fejlesztési 
stratégiák szerves részének kell tekinteni.

Or. en
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Módosítás 268
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakok kezdetétől számítva 
legkésőbb hat hónapon belül a tagállamok 
tervezetet készítenek a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett tevékenységekből 
eredő kibocsátás korlátozására vagy 
csökkentésére, valamint az e 
tevékenységekből származó abszorpció 
fenntartására vagy növelésére irányuló
LULUCF cselekvési terveikről, és azt
továbbítják a Bizottságnak. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az érdekeltek 
széles körével konzultáció történjen.

Az I. mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakok kezdetétől számítva 
legkésőbb egy éven belül a tagállamok a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett 
tevékenységekből eredő kibocsátás 
korlátozása vagy csökkentése, valamint az 
e tevékenységekből származó abszorpció 
fenntartása vagy növelése céljából a
LULUCF vonatkozású cselekvéseket 
illetően információkat állítanak össze, és
azokat – önálló dokumentumként vagy 
a(z) .../.../EU rendelet [az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának nyomon 
követésére és bejelentésére, valamint az 
éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb 
információknak a nemzeti és uniós szintű 
bejelentésére szolgáló rendszerről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló bizottsági javaslat (COM 
(2011)0789 végleges – 2011/0372(COD)] 
14. és 15. cikke szerinti jelentéstételi 
követelmények egyértelműen 
meghatározható részeként – továbbítják a 
Bizottságnak. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az érdekeltek széles körével 
konzultáció történjen.

Or. en

Módosítás 269
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakok kezdetétől számítva 
legkésőbb hat hónapon belül a tagállamok 
tervezetet készítenek a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett tevékenységekből 
eredő kibocsátás korlátozására vagy 
csökkentésére, valamint az e 
tevékenységekből származó abszorpció 
fenntartására vagy növelésére irányuló 
LULUCF cselekvési terveikről, és azt
továbbítják a Bizottságnak. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az érdekeltek 
széles körével konzultáció történjen.

Az I. mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakok kezdetétől számítva 
legkésőbb tizennyolc hónapon belül a 
tagállamok elkészítik a 3. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
tevékenységekből, valamint – amennyiben 
működnek ilyen rendszerek és 
rendelkezésre állnak adatok – a 3. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
említett tevékenységekből eredő kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, valamint 
az e tevékenységekből származó 
abszorpció fenntartására vagy növelésére 
irányuló LULUCF cselekvési terveiket, és 
azokat továbbítják a Bizottságnak. A 
tagállamok a cselekvési tervek kidolgozása 
során konzultálnak az érdekeltekkel.

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek anélkül idéznének elő további terheket tagállami szinten, hogy 
egyértelmű hozzáadott értéket hoznának létre. Kettős szabályozás alakulna ki, mivel a javasolt 
cselekvési terveket a közös agrárpolitika második pillérje szerinti agrár-környezetvédelmi 
intézkedésekkel párhuzamosan kellene alkalmazni. A tagállamoknak inkább olyan 
intézkedéseket kellene alkalmazniuk, amelyek előmozdítják a fenntartható erdőgazdálkodást, 
valamint a fenntartható termőföld-gazdálkodást.

Módosítás 270
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakok kezdetétől számítva 
legkésőbb hat hónapon belül a tagállamok 
tervezetet készítenek a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett tevékenységekből 
eredő kibocsátás korlátozására vagy 

Az I. mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakok kezdetétől számítva 
legkésőbb egy éven belül a tagállamok 
elkészítik a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett tevékenységekből eredő kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, valamint 
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csökkentésére, valamint az e 
tevékenységekből származó abszorpció 
fenntartására vagy növelésére irányuló 
LULUCF cselekvési terveikről, és azt
továbbítják a Bizottságnak. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az érdekeltek 
széles körével konzultáció történjen.

az e tevékenységekből származó 
abszorpció fenntartására vagy növelésére 
irányuló LULUCF cselekvési terveiket, és 
azokat – önálló dokumentumként vagy az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó 
nemzeti fejlesztési stratégiáik 
egyértelműen meghatározható részeként –
továbbítják a Bizottságnak. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az érdekeltek 
széles körével konzultáció történjen.

Or. en

Módosítás 271
Matthias Groote

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakok kezdetétől számítva 
legkésőbb hat hónapon belül a tagállamok 
tervezetet készítenek a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett tevékenységekből 
eredő kibocsátás korlátozására vagy 
csökkentésére, valamint az e 
tevékenységekből származó abszorpció 
fenntartására vagy növelésére irányuló 
LULUCF cselekvési terveikről, és azt
továbbítják a Bizottságnak. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az érdekeltek 
széles körével konzultáció történjen.

Az I. mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakok kezdetétől számítva 
legkésőbb hat hónapon belül a tagállamok 
LULUCF cselekvési terveikben ismertetik 
a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
tevékenységekből eredő kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, valamint 
az e tevékenységekből származó 
abszorpció fenntartására vagy növelésére 
irányuló konkrét törekvéseiket, és azokat
továbbítják a Bizottságnak. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az érdekeltek 
széles körével konzultáció történjen.

Or. de

Módosítás 272
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés



PE494.534v01-00 42/71 AM\909714HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
tervezetének az I. mellékletben 
meghatározott, vonatkozó elszámolási 
időszak tartamára kell szólnia.

Amennyiben valamely tagállam a 
LULUCF vonatkozású cselekvéseket a(z) 
.../.../EU rendelet [az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának nyomon követésére 
és bejelentésére, valamint az 
éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb 
információknak a nemzeti és uniós szintű 
bejelentésére szolgáló rendszerről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló bizottsági javaslat (COM 
(2011)0789 final – 2011/0372(COD)] 
részeként jelenti be, az említett 
rendeletben a jelentéstételre vonatkozóan 
meghatározott releváns időpontokat kell 
alkalmazni.
A LULUCF vonatkozású cselekvéseknek
az I. mellékletben meghatározott, 
vonatkozó elszámolási időszak tartamára 
kell szólniuk.

Or. en

Módosítás 273
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
tervezetének az I. mellékletben 
meghatározott, vonatkozó elszámolási 
időszak tartamára kell szólnia.

A LULUCF vonatkozású cselekvési 
terveknek az I. mellékletben 
meghatározott, vonatkozó elszámolási 
időszak tartamára kell szólniuk.

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek anélkül idéznének elő további terheket tagállami szinten, hogy 
egyértelmű hozzáadott értéket hoznának létre. Kettős szabályozás alakulna ki, mivel a javasolt 
cselekvési terveket a közös agrárpolitika második pillérje szerinti agrár-környezetvédelmi 
intézkedésekkel párhuzamosan kellene alkalmazni. A tagállamoknak inkább olyan 
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intézkedéseket kellene alkalmazniuk, amelyek előmozdítják a fenntartható erdőgazdálkodást, 
valamint a fenntartható termőföld-gazdálkodást.

Módosítás 274
Gaston Franco, Sophie Auconie

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szakértőkből álló ad hoc munkacsoportot 
kell létrehozni, hogy segítsen a 
Bizottságnak a nemzeti cselekvési tervek 
értékelésében.

Or. en

Indokolás

A tagállamok által megtett intézkedések lehető legjobb megértése érdekében az Európai 
Bizottságot technikai és LULUCF-szakértőkből álló magas szintű csoportnak kell segítenie.

Módosítás 275
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A LULUCF vonatkozású cselekvési 
tervek tagállami tervezetében az alábbi 
információknak kell szerepelniük a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett 
tevékenységek mindegyike kapcsán:

törölve 

a) a kibocsátás és az abszorpció múltbeli 
alakulásának ismertetése;
b) a kibocsátás és az abszorpció 
előrejelzése a vonatkozó elszámolási 
időszakra;
c) a kibocsátás korlátozásának vagy 
csökkentésének, illetve az abszorpció 
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fenntartásának vagy növelésének 
lehetőségeit értékelő elemzés;
d) a mérséklés lehetőségének kiaknázása 
érdekében elfogadni kívánt és a c) 
pontban említett elemzéssel összhangban 
meghatározott intézkedések felsorolása, 
adott esetben kitérve a IV. mellékletben 
meghatározott intézkedésekre;
e) a d) pontban említett intézkedések 
végrehajtását célzó politikáknak, és ezen 
belül az intézkedések kibocsátásra és 
abszorpcióra gyakorolt várható 
hatásainak az ismertetése;
f) a d) pontban említett intézkedések 
elfogadásának és végrehajtásának 
ütemezése.

Or. sv

Módosítás 276
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A LULUCF vonatkozású cselekvési 
tervek tagállami tervezetében az alábbi 
információknak kell szerepelniük a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett tevékenységek 
mindegyike kapcsán:

(2) A tagállamok fontolóra veszik, hogy a 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
tervezetében feltüntessék az alábbi 
információkat a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett tevékenységek mindegyike 
kapcsán:

Or. en

Módosítás 277
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A LULUCF vonatkozású cselekvési 
tervek tagállami tervezetében az alábbi 
információknak kell szerepelniük a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett tevékenységek 
mindegyike kapcsán:

(2) A tagállamok fontolóra veszik, hogy a 
LULUCF vonatkozású cselekvésekben
feltüntessék az alábbi információkat a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett 
tevékenységek mindegyike kapcsán:

Or. en

Módosítás 278
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A LULUCF vonatkozású cselekvési 
tervek tagállami tervezetében az alábbi 
információknak kell szerepelniük a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett tevékenységek 
mindegyike kapcsán:

(2) A tagállamok fontolóra veszik, hogy a 
LULUCF vonatkozású cselekvésekben
feltüntessék az alábbi információkat a 3. 
cikk (1) bekezdésének első albekezdésében
említett tevékenységek mindegyike 
kapcsán és ahol a 3. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésével kapcsolatban 
léteznek rendszerek és rendelkezésre 
állnak adatok:

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek anélkül idéznének elő további terheket tagállami szinten, hogy 
egyértelmű hozzáadott értéket hoznának létre. Kettős szabályozás alakulna ki, mivel a javasolt 
cselekvési terveket a közös agrárpolitika második pillérje szerinti agrár-környezetvédelmi 
intézkedésekkel párhuzamosan kellene alkalmazni. A tagállamoknak inkább olyan 
intézkedéseket kellene alkalmazniuk, amelyek előmozdítják a fenntartható erdőgazdálkodást, 
valamint a fenntartható termőföld-gazdálkodást.

Módosítás 279
Kārlis Šadurskis
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Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A LULUCF vonatkozású cselekvési 
tervek tagállami tervezetében az alábbi 
információknak kell szerepelniük a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett tevékenységek 
mindegyike kapcsán:

(2) A tagállamok fontolóra veszik, hogy a 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
tagállami tervezetében az alábbi 
információk szerepeljenek a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett tevékenységek 
mindegyike kapcsán:

Or. en

Módosítás 280
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kibocsátás korlátozásának vagy 
csökkentésének, illetve az abszorpció 
fenntartásának vagy növelésének 
lehetőségeit értékelő elemzés;

c) a kibocsátás korlátozásának vagy 
csökkentésének, illetve az abszorpció 
fenntartásának vagy növelésének 
lehetőségeit értékelő elemzés; többek 
között a legnagyobb üvegházhatás okozó 
gázokat kibocsátó anyagok és energiát 
biztosító készletek helyettesítése révén.

Or. en

Módosítás 281
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a mérséklés lehetőségének kiaknázása 
érdekében elfogadni kívánt és a c) pontban 
említett elemzéssel összhangban 
meghatározott intézkedések felsorolása, 

d) többek között a mérséklés lehetőségének 
kiaknázása érdekében elfogadni kívánt és a 
c) pontban említett elemzéssel 
összhangban meghatározott intézkedések 
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adott esetben kitérve a IV. mellékletben 
meghatározott intézkedésekre;

felsorolása, adott esetben kitérve a 
tagállamok által a nemzeti 
körülményeknek való megfelelés 
érdekében a leginkább megfelelő 
intézkedéseket meghatározó IV. 
mellékletben indikatív módon 
meghatározott intézkedésekre;

Or. en

Módosítás 282
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a mérséklés lehetőségének kiaknázása 
érdekében elfogadni kívánt és a c) 
pontban említett elemzéssel összhangban 
meghatározott intézkedések felsorolása, 
adott esetben kitérve a IV. mellékletben 
meghatározott intézkedésekre;

d) a fenntartható erdőgazdálkodás és 
fenntartható földgazdálkodás 
előmozdítására és elősegítésére irányuló 
tervezett politikák. A tagállamok kérhetik 
a Bizottságot, hogy nyújtson technikai és 
működési útmutatást az e pont hatálya alá 
tartozó ügyekkel kapcsolatban;

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek anélkül idéznének elő további terheket tagállami szinten, hogy 
egyértelmű hozzáadott értéket hoznának létre. Kettős szabályozás alakulna ki, mivel a javasolt 
cselekvési terveket a közös agrárpolitika második pillérje szerinti agrár-környezetvédelmi 
intézkedésekkel párhuzamosan kellene alkalmazni. A tagállamoknak inkább olyan 
intézkedéseket kellene alkalmazniuk, amelyek előmozdítják a fenntartható erdőgazdálkodást, 
valamint a fenntartható termőföld-gazdálkodást.

Módosítás 283
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a d) pontban említett intézkedések 
végrehajtását célzó politikáknak, és ezen 
belül az intézkedések kibocsátásra és 
abszorpcióra gyakorolt várható 
hatásainak az ismertetése;

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek anélkül idéznének elő további terheket tagállami szinten, hogy 
egyértelmű hozzáadott értéket hoznának létre. Kettős szabályozás alakulna ki, mivel a javasolt 
cselekvési terveket a közös agrárpolitika második pillérje szerinti agrár-környezetvédelmi 
intézkedésekkel párhuzamosan kellene alkalmazni. A tagállamoknak inkább olyan 
intézkedéseket kellene alkalmazniuk, amelyek előmozdítják a fenntartható erdőgazdálkodást, 
valamint a fenntartható termőföld-gazdálkodást.

Módosítás 284
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a d) pontban említett intézkedések 
elfogadásának és végrehajtásának 
ütemezése.

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek anélkül idéznének elő további terheket tagállami szinten, hogy 
egyértelmű hozzáadott értéket hoznának létre. Kettős szabályozás alakulna ki, mivel a javasolt 
cselekvési terveket a közös agrárpolitika második pillérje szerinti agrár-környezetvédelmi 
intézkedésekkel párhuzamosan kellene alkalmazni. A tagállamoknak inkább olyan 
intézkedéseket kellene alkalmazniuk, amelyek előmozdítják a fenntartható erdőgazdálkodást, 
valamint a fenntartható termőföld-gazdálkodást.

Módosítás 285
Christofer Fjellner
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Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a d) pontban említett intézkedések 
elfogadásának és végrehajtásának 
ütemezése.

f) a d) pontban említett intézkedések 
elfogadásának és végrehajtásának indikatív 
ütemezése.

Or. en

Módosítás 286
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság iránymutatással és technikai 
segítségnyújtással szolgál a 
tagállamoknak, a LULUCF vonatkozású 
cselekvési tervek tekintetében pedig 
különös iránymutatásokat fogad el.

Or. en

Módosítás 287
Riikka Manner

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a tagállamok a mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási ágazatra vonatkozó és a 
IV. mellékletben meghatározott 
intézkedésekhez hasonló nemzeti 
programokkal vagy cselekvési tervekkel 
rendelkeznek, a tagállamok e 
programokat és cselekvési terveket a 
LULUCF cselekvési tervek helyettesítése 
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céljából használhatják.

Or. en

Módosítás 288
Bas Eickhout

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A LULUCF cselekvési tervekben a 
tagállamok az e határozat hatálya alá 
tartozó tevékenységekből származó 
kibocsátások korlátozására vagy 
csökkentésére, valamint az abszorpció 
fenntartására vagy növelésére vonatkozó 
célokat határoznak meg. A tagállamok 
minden esetben biztosítják, hogy saját 
abszorpcióik nem csökkennek, illetve hogy 
a LULUCF-ágazatból származó 
kibocsátásaik a 2005. évi szintekhez 
képest csökkennek.

Or. en

Módosítás 289
Riikka Manner

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a tagállamok által készített 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
tervezetét az összes releváns információ 
hiánytalan beérkezésétől számított három 
hónapon belül értékeli. A Bizottság 
közzéteszi az értékelés eredményeit és 
adott esetben ajánlásokat adhat ki annak 
érdekében, hogy fokozza a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 

törölve
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az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló tagállami 
erőfeszítéseket.
A tagállamok kellő mértékben figyelembe 
veszik a Bizottság észrevételeit és a 
Bizottság értékelésének kézhezvételétől 
számított három hónapon belül 
elektronikus formátumban nyilvánosan 
közzéteszik LULUCF vonatkozású 
cselekvési terveiket.

Or. en

Módosítás 290
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a tagállamok által készített 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
tervezetét az összes releváns információ 
hiánytalan beérkezésétől számított három 
hónapon belül értékeli. A Bizottság 
közzéteszi az értékelés eredményeit és 
adott esetben ajánlásokat adhat ki annak 
érdekében, hogy fokozza a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló tagállami 
erőfeszítéseket.

törölve

A tagállamok kellő mértékben figyelembe 
veszik a Bizottság észrevételeit és a 
Bizottság értékelésének kézhezvételétől 
számított három hónapon belül 
elektronikus formátumban nyilvánosan 
közzéteszik LULUCF vonatkozású 
cselekvési terveiket.

Or. en
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Módosítás 291
Jolanta Emilia Hibner

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a tagállamok által készített 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
tervezetét az összes releváns információ 
hiánytalan beérkezésétől számított három 
hónapon belül értékeli. A Bizottság 
közzéteszi az értékelés eredményeit és 
adott esetben ajánlásokat adhat ki annak 
érdekében, hogy fokozza a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló tagállami 
erőfeszítéseket.

törölve

Or. pl

Módosítás 292
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a tagállamok által készített 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
tervezetét az összes releváns információ 
hiánytalan beérkezésétől számított három 
hónapon belül értékeli. A Bizottság 
közzéteszi az értékelés eredményeit és 
adott esetben ajánlásokat adhat ki annak 
érdekében, hogy fokozza a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló tagállami 
erőfeszítéseket.

törölve 

Or. sv
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Módosítás 293
Horst Schnellhardt

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a tagállamok által készített 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
tervezetét az összes releváns információ 
hiánytalan beérkezésétől számított három 
hónapon belül értékeli. A Bizottság 
közzéteszi az értékelés eredményeit és 
adott esetben ajánlásokat adhat ki annak 
érdekében, hogy fokozza a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló tagállami 
erőfeszítéseket.

A Bizottság a tagállamok által készített 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
tervezetét az összes releváns információ 
hiánytalan beérkezésétől számított három 
hónapon belül értékeli. A Bizottság 
közzéteszi az értékelés eredményeit és 
adott esetben a gyakorlatban 
megvalósítható ajánlásokat adhat ki annak 
érdekében, hogy fokozza a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló tagállami 
erőfeszítéseket.

Or. de

Módosítás 294
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a tagállamok által készített 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
tervezetét az összes releváns információ 
hiánytalan beérkezésétől számított három 
hónapon belül értékeli. A Bizottság 
közzéteszi az értékelés eredményeit és 
adott esetben ajánlásokat adhat ki annak 
érdekében, hogy fokozza a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló tagállami 
erőfeszítéseket.

A Bizottság információt gyűjthet a 
tagállamok cselekvéseiről, és az ismeretek 
és legjobb gyakorlatok tagállamok közötti 
cseréjének megkönnyítése érdekében 
jelentésben teheti közzé azokat.
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Or. en

Módosítás 295
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a tagállamok által készített
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
tervezetét az összes releváns információ 
hiánytalan beérkezésétől számított három 
hónapon belül értékeli. A Bizottság 
közzéteszi az értékelés eredményeit és 
adott esetben ajánlásokat adhat ki annak 
érdekében, hogy fokozza a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló tagállami 
erőfeszítéseket.

A Bizottság összefoglalhatja a tagállamok 
LULUCF vonatkozású cselekvési terveivel 
kapcsolatos észrevételeit az ismeretek és 
legjobb gyakorlatok tagállamok közötti 
cseréjének megkönnyítése érdekében.

Or. en

Módosítás 296
Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a tagállamok által készített 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek
tervezetét az összes releváns információ 
hiánytalan beérkezésétől számított három 
hónapon belül értékeli. A Bizottság 
közzéteszi az értékelés eredményeit és 
adott esetben ajánlásokat adhat ki annak 
érdekében, hogy fokozza a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló tagállami 

A Bizottság konzultációkat folytat a 
tagállamokkal azok LULUCF vonatkozású 
cselekvési tervek tervezeteivel 
kapcsolatban. A tagállamokkal 
egyetértésben a Bizottság közzéteszi a 
konzultációk eredményeit és adott esetben 
ajánlásokat ad ki annak érdekében, hogy 
fokozza a kibocsátás korlátozására vagy 
csökkentésére, illetve az abszorpció 
fenntartására vagy növelésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseket.
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erőfeszítéseket.

Or. de

Módosítás 297
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a tagállamok által készített
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
tervezetét az összes releváns információ 
hiánytalan beérkezésétől számított három 
hónapon belül értékeli. A Bizottság 
közzéteszi az értékelés eredményeit és 
adott esetben ajánlásokat adhat ki annak 
érdekében, hogy fokozza a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló tagállami 
erőfeszítéseket.

A Bizottság összefoglaló jelentést tesz 
közzé a tagállamok LULUCF vonatkozású 
cselekvési terveiről.

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek anélkül idéznének elő további terheket tagállami szinten, hogy 
egyértelmű hozzáadott értéket hoznának létre. Kettős szabályozás alakulna ki, mivel a javasolt 
cselekvési terveket a közös agrárpolitika második pillérje szerinti agrár-környezetvédelmi 
intézkedésekkel párhuzamosan kellene alkalmazni. A tagállamoknak inkább olyan 
intézkedéseket kellene alkalmazniuk, amelyek előmozdítják a fenntartható erdőgazdálkodást, 
valamint a fenntartható termőföld-gazdálkodást.

Módosítás 298
Matthias Groote

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

A Bizottság a tagállamok által készített 
LULUCF vonatkozású cselekvési tervek 
tervezetét az összes releváns információ 
hiánytalan beérkezésétől számított három 
hónapon belül értékeli. A Bizottság 
közzéteszi az értékelés eredményeit és 
adott esetben ajánlásokat adhat ki annak 
érdekében, hogy fokozza a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló tagállami 
erőfeszítéseket.

A Bizottság – azt követően, hogy a 
tagállamoktól az összes releváns 
információ hiánytalanul beérkezett – a 
tagállamok által készített LULUCF 
vonatkozású cselekvési tervek tervezetét 
három hónapon belül értékeli, és 
megállapítja, hogy a tagállam teljesíti-e az 
iránymutatásokat és a követelményeket. A 
Bizottság közzéteszi az értékelés 
eredményeit és adott esetben ajánlásokat 
adhat ki annak érdekében, hogy fokozza a 
kibocsátás korlátozására vagy 
csökkentésére, illetve az abszorpció 
fenntartására vagy növelésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseket.

Or. de

Módosítás 299
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kellő mértékben figyelembe 
veszik a Bizottság észrevételeit és a 
Bizottság értékelésének kézhezvételétől 
számított három hónapon belül 
elektronikus formátumban nyilvánosan 
közzéteszik LULUCF vonatkozású 
cselekvési terveiket.

törölve

Or. en

Módosítás 300
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kellő mértékben figyelembe 
veszik a Bizottság észrevételeit és a 
Bizottság értékelésének kézhezvételétől 
számított három hónapon belül 
elektronikus formátumban nyilvánosan 
közzéteszik LULUCF vonatkozású 
cselekvési terveiket.

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek anélkül idéznének elő további terheket tagállami szinten, hogy 
egyértelmű hozzáadott értéket hoznának létre. Kettős szabályozás alakulna ki, mivel a javasolt 
cselekvési terveket a közös agrárpolitika második pillérje szerinti agrár-környezetvédelmi 
intézkedésekkel párhuzamosan kellene alkalmazni. A tagállamoknak inkább olyan 
intézkedéseket kellene alkalmazniuk, amelyek előmozdítják a fenntartható erdőgazdálkodást, 
valamint a fenntartható termőföld-gazdálkodást.

Módosítás 301
Horst Schnellhardt

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kellő mértékben figyelembe
veszik a Bizottság észrevételeit és a 
Bizottság értékelésének kézhezvételétől 
számított három hónapon belül 
elektronikus formátumban nyilvánosan 
közzéteszik LULUCF vonatkozású 
cselekvési terveiket.

A tagállamok tudomásul veszik a 
Bizottság észrevételeit és a Bizottság 
értékelésének kézhezvételétől számított 
három hónapon belül elektronikus 
formátumban nyilvánosan közzéteszik 
LULUCF vonatkozású cselekvési 
terveiket.

Or. de

Módosítás 302
Anja Weisgerber
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Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kellő mértékben figyelembe 
veszik a Bizottság észrevételeit és a 
Bizottság értékelésének kézhezvételétől 
számított három hónapon belül 
elektronikus formátumban nyilvánosan 
közzéteszik LULUCF vonatkozású 
cselekvési terveiket.

A tagállamok kellő mértékben figyelembe 
veszik a Bizottsággal folytatott 
konzultációk eredményeit.

Or. de

Módosítás 303
Riikka Manner

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok az I. mellékletben 
meghatározott egyes elszámolási 
időszakok félidejére eső dátumig, valamint 
az I. mellékletben meghatározott minden 
elszámolási időszak végéig jelentésben 
számolnak be a LULUCF vonatkozású 
cselekvési terveik végrehajtásának 
alakulásáról.

törölve

Or. en

Módosítás 304
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok az I. mellékletben 
meghatározott egyes elszámolási időszakok 

(4) A tagállamok – adott esetben a(z) 
.../.../EU rendelet [az üvegházhatást okozó 
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félidejére eső dátumig, valamint az I. 
mellékletben meghatározott minden 
elszámolási időszak végéig jelentésben 
számolnak be a LULUCF vonatkozású 
cselekvési terveik végrehajtásának 
alakulásáról.

gázok kibocsátásának nyomon követésére 
és bejelentésére, valamint az 
éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb 
információknak a nemzeti és uniós szintű 
bejelentésére szolgáló rendszerről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló bizottsági javaslat (COM 
(2011)0789 final – 2011/0372(COD)] 
szerinti jelentéstétel részeként – az I. 
mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakok félidejére eső 
dátumig, valamint az I. mellékletben 
meghatározott minden elszámolási időszak 
végéig jelentésben számolnak be a 
LULUCF cselekvés végrehajtásának 
alakulásáról.

A tagállamok az (1)–(4) bekezdés szerinti 
jelentéseket – a Bizottságnak történő 
benyújtást követő három hónapon belül –
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

Or. en

Módosítás 305
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok az I. mellékletben 
meghatározott egyes elszámolási időszakok 
félidejére eső dátumig, valamint az I. 
mellékletben meghatározott minden 
elszámolási időszak végéig jelentésben 
számolnak be a LULUCF vonatkozású 
cselekvési terveik végrehajtásának 
alakulásáról.

(4) A tagállamok az I. mellékletben 
meghatározott minden elszámolási időszak 
végéig jelentésben számolnak be a 
LULUCF vonatkozású cselekvési terveik 
végrehajtásának alakulásáról.

A Bizottság összefoglaló jelentést tesz 
közzé a tagállamok cselekvési tervei 
végrehajtásának előrehaladásáról.

Or. en
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Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek anélkül idéznének elő további terheket tagállami szinten, hogy 
egyértelmű hozzáadott értéket hoznának létre. Kettős szabályozás alakulna ki, mivel a javasolt 
cselekvési terveket a közös agrárpolitika második pillérje szerinti agrár-környezetvédelmi 
intézkedésekkel párhuzamosan kellene alkalmazni. A tagállamoknak inkább olyan 
intézkedéseket kellene alkalmazniuk, amelyek előmozdítják a fenntartható erdőgazdálkodást, 
valamint a fenntartható termőföld-gazdálkodást.

Módosítás 306
Riikka Manner

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a (4) bekezdésben említett 
jelentések beérkezésétől számítva hat 
hónapon belül értékeli a tagállamok 
LULUCF vonatkozású cselekvési 
terveinek végrehajtását.

törölve

A Bizottság közzéteszi a jelentéseket és 
azok értékelésének eredményeit, és adott 
esetben ajánlásokat adhat ki annak 
érdekében, hogy fokozza a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló tagállami 
erőfeszítéseket. A tagállamok kellő 
mértékben figyelembe veszik a Bizottság 
észrevételeit.

Or. en

Módosítás 307
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a (4) bekezdésben említett törölve
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jelentések beérkezésétől számítva hat 
hónapon belül értékeli a tagállamok 
LULUCF vonatkozású cselekvési 
terveinek végrehajtását.
A Bizottság közzéteszi a jelentéseket és 
azok értékelésének eredményeit, és adott 
esetben ajánlásokat adhat ki annak 
érdekében, hogy fokozza a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló tagállami 
erőfeszítéseket. A tagállamok kellő 
mértékben figyelembe veszik a Bizottság 
észrevételeit.

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek anélkül idéznének elő további terheket tagállami szinten, hogy 
egyértelmű hozzáadott értéket hoznának létre. Kettős szabályozás alakulna ki, mivel a javasolt 
cselekvési terveket a közös agrárpolitika második pillérje szerinti agrár-környezetvédelmi 
intézkedésekkel párhuzamosan kellene alkalmazni. A tagállamoknak inkább olyan 
intézkedéseket kellene alkalmazniuk, amelyek előmozdítják a fenntartható erdőgazdálkodást, 
valamint a fenntartható termőföld-gazdálkodást.

Módosítás 308
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a (4) bekezdésben említett 
jelentések beérkezésétől számítva hat 
hónapon belül értékeli a tagállamok 
LULUCF vonatkozású cselekvési 
terveinek végrehajtását.

törölve

A Bizottság közzéteszi a jelentéseket és 
azok értékelésének eredményeit, és adott 
esetben ajánlásokat adhat ki annak 
érdekében, hogy fokozza a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
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növelésére irányuló tagállami 
erőfeszítéseket. A tagállamok kellő 
mértékben figyelembe veszik a Bizottság 
észrevételeit.

Or. en

Módosítás 309
Jolanta Emilia Hibner

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a (4) bekezdésben említett 
jelentések beérkezésétől számítva hat 
hónapon belül értékeli a tagállamok 
LULUCF vonatkozású cselekvési 
terveinek végrehajtását.

törölve

Or. pl

Módosítás 310
Horst Schnellhardt

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság közzéteszi az értékelés 
eredményeit és adott esetben ajánlásokat 
adhat ki annak érdekében, hogy fokozza a 
kibocsátás korlátozására vagy 
csökkentésére, illetve az abszorpció 
fenntartására vagy növelésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseket.

A Bizottság közzéteszi az értékelés 
eredményeit és adott esetben a 
gyakorlatban megvalósítható ajánlásokat 
adhat ki annak érdekében, hogy fokozza a 
kibocsátás korlátozására vagy 
csökkentésére, illetve az abszorpció 
fenntartására vagy növelésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseket.

Or. de
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Módosítás 311
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság közzéteszi a jelentéseket és 
azok értékelésének eredményeit, és adott 
esetben ajánlásokat adhat ki annak 
érdekében, hogy fokozza a kibocsátás 
korlátozására vagy csökkentésére, illetve 
az abszorpció fenntartására vagy 
növelésére irányuló tagállami 
erőfeszítéseket. A tagállamok kellő 
mértékben figyelembe veszik a Bizottság 
észrevételeit.

A Bizottság adott esetben közzéteszi a 
jelentéseket és azok értékelésének 
eredményeit annak érdekében, hogy 
fokozza a kibocsátás korlátozására vagy 
csökkentésére, illetve az abszorpció 
fenntartására vagy növelésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseket.

Or. en

Módosítás 312
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Jelentéstételi és nyomonkövetési 

kötelezettségek
A tagállamok vállalják, hogy az e 
határozat szerinti tevékenységekből eredő 
kibocsátásokra és abszorpciókra 
vonatkozó nyomonkövetési és jelentéstételi 
kötelezettségeiket – a(z) .../.../EU 
rendelettel [az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának nyomon követésére és 
bejelentésére, valamint az 
éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb 
információknak a nemzeti és uniós szintű 
bejelentésére szolgáló rendszerről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló bizottsági javaslat (COM 
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(2011)0789 final – 2011/0372(COD)] 
összhangban – teljesítik.

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek anélkül idéznének elő további terheket tagállami szinten, hogy 
egyértelmű hozzáadott értéket hoznának létre. E határozat tekintetében helyes lenne törölni 
ezt a rendelkezést és azt az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és 
bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és 
uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről szóló – jelenleg tárgyalás alatt álló –
rendeletre (COM/2011/0789) való hivatkozással helyettesíteni, amely szerint a tagállamok 
kötelesek nyomon követni és bejelenteni az EU-n belüli kibocsátásaikat és abszorpcióikat.

Módosítás 313
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb az I. mellékletben 
meghatározott első elszámolási időszak 
végétől számítva egy éven belül 
felülvizsgálja az ebben a határozatban 
foglalt elszámolási szabályokat.

A Bizottság – a nemzetközi tárgyalások és 
az UNFCCC fényében – legkésőbb az I. 
mellékletben meghatározott első 
elszámolási időszak végétől számítva egy 
éven belül felülvizsgálja az ebben a 
határozatban foglalt elszámolási 
szabályokat.

Or. en

Indokolás

A nemzeti jelentéstétel megkönnyítése és a különböző keretek közötti torzulások elkerülése 
érdekében kulcsfontosságú, hogy a LULUCF uniós kerete összhangban álljon a nemzetközi 
szabályokkal. A nemzeti jelentéstétel megkönnyítése és a konzisztencia biztosítása érdekében 
javasolt a nemzetközi keretnek (16./CMP.1 határozat) történő megfeleltetés.

Módosítás 314
Julie Girling
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Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság e határozat 
hatálybalépésétől kezdve határozatlan 
időre szóló felhatalmazást kap a 2. cikk (2) 
bekezdésében, a 4. cikk (7) bekezdésében, 
a 6. cikk (9) bekezdésében, a 7. cikk (6) 
bekezdésében, valamint a 9. cikk (4) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság e határozat 
hatálybalépésétől kezdve legfeljebb 5 évre 
szóló felhatalmazást kap a 2. cikk (2) 
bekezdésében, a 7. cikk (6) bekezdésében, 
valamint a 9. cikk (4) bekezdésében 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására.

Or. en

Indokolás

Noha kívánatos biztosítani, hogy a változó nemzetközi helyzetre reflektálni lehessen Európán 
belül, ezért pedig szükség lehet bizonyos mértékű felhatalmazáson alapuló jogosultságokra, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazást szigorú időbeli 
korlátok közé kell szorítani. A Bizottság nem kínált továbbá semmilyen indokot arra, hogy a 
határozatban javasolt, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat miért kellene a 
kötelezettségvállalási időszakon túlra is kiterjeszteni.

Módosítás 315
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság e határozat 
hatálybalépésétől kezdve határozatlan időre 
szóló felhatalmazást kap a 2. cikk (2) 
bekezdésében, a 4. cikk (7) bekezdésében, 
a 6. cikk (9) bekezdésében, a 7. cikk (6) 
bekezdésében, valamint a 9. cikk (4) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság e határozat 
hatálybalépésétől kezdve határozatlan időre 
szóló felhatalmazást kap a 2. cikk (2) 
bekezdésében, a 4. cikk (7) bekezdésében, 
a 7. cikk (6) bekezdésében, valamint a 9. 
cikk (4) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

Or. en
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Módosítás 316
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság e határozat 
hatálybalépésétől kezdve határozatlan időre 
szóló felhatalmazást kap a 2. cikk (2) 
bekezdésében, a 4. cikk (7) bekezdésében, 
a 6. cikk (9) bekezdésében, a 7. cikk (6) 
bekezdésében, valamint a 9. cikk (4) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság e határozat 
hatálybalépésétől kezdve határozatlan időre 
szóló felhatalmazást kap a 4. cikk (7) 
bekezdésében, a 7. cikk (6) bekezdésében, 
valamint a 9. cikk (4) bekezdésében 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására.

Or. en

Módosítás 317
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) 
bekezdésében, a 4. cikk (7) bekezdésében, 
a 6. cikk (9) bekezdésében, a 7. cikk (6) 
bekezdésében, valamint a 9. cikk (4) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. Az 
ilyen határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételét követő napon 
vagy a határozatban meghatározott későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) 
bekezdésében, a 4. cikk (7) bekezdésében, 
a 7. cikk (6) bekezdésében, valamint a 9. 
cikk (4) bekezdésében említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. Az ilyen 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételét követő napon 
vagy a határozatban meghatározott későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en
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Módosítás 318
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) 
bekezdésében, a 4. cikk (7) bekezdésében, 
a 6. cikk (9) bekezdésében, a 7. cikk (6) 
bekezdésében, valamint a 9. cikk (4) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. Az 
ilyen határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételét követő napon 
vagy a határozatban meghatározott későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 2. cikk (3) 
bekezdésében, a 4. cikk (7) bekezdésében, 
a 7. cikk (6) bekezdésében, valamint a 9. 
cikk (5) bekezdésében említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. Az ilyen 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételét követő napon 
vagy a határozatban meghatározott későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 319
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2. cikk (2) bekezdése, a 4. cikk (7) 
bekezdése, a 6. cikk (9) bekezdése, a 7. 
cikk (6) bekezdése, valamint a 9. cikk (4) 
bekezdése értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament 
és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 

(5) A 2. cikk (2) bekezdése, a 4. cikk (7) 
bekezdése, a 7. cikk (6) bekezdése, 
valamint a 9. cikk (4) bekezdése 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az értesítést követő két hónapon belül 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emelt kifogást a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az 
Európai Parlament és a Tanács az 
időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
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Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időszak két 
hónappal meghosszabbítható.

emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ez az időszak 
két hónappal meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 320
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2. cikk (2) bekezdése, a 4. cikk (7) 
bekezdése, a 6. cikk (9) bekezdése, a 7. 
cikk (6) bekezdése, valamint a 9. cikk (4) 
bekezdése értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament 
és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időszak két 
hónappal meghosszabbítható.

(5) A 2. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk (7) 
bekezdése, a 7. cikk (6) bekezdése, 
valamint a 9. cikk (5) bekezdése 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az értesítést követő két hónapon belül 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emelt kifogást a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az 
Európai Parlament és a Tanács az 
időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ez az időszak 
két hónappal meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 321
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat 2013. január 1-jén lép 
hatályba.

Ez a határozat 2014. január 1-jén lép 
hatályba.
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Or. it

Módosítás 322
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – táblázat – 2 sor – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2013. január 1-től 2020. december 31-ig; 2014. január 1-től 2020. december 31-ig;

Or. it

Módosítás 323
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
III melléklet – „A felezési idő (HL) alapértékei” – 1 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a papír esetében 2 év a papír és az energetikai célú faanyag
esetében 2 év 

Or. de

Módosítás 324
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
IV melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mellékletet törölték.

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek anélkül idéznének elő további terheket tagállami szinten, hogy 
egyértelmű hozzáadott értéket hoznának létre. Kettős szabályozás alakulna ki, mivel a javasolt 
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cselekvési terveket a közös agrárpolitika második pillérje szerinti agrár-környezetvédelmi 
intézkedésekkel párhuzamosan kellene alkalmazni.

Módosítás 325
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
IV melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mellékletet törölték.

Or. en

Indokolás

A teljes IV. melléklet törlése: a LULUCF cselekvési tervek anélkül idéznének elő további 
terheket tagállami szinten, hogy egyértelmű hozzáadott értéket hoznának létre. Kettős 
szabályozás alakulna ki, mivel a cselekvési terveket a közös agrárpolitika második pillérje 
szerinti agrár-környezetvédelmi intézkedésekkel párhuzamosan kellene alkalmazni.

Módosítás 326
Gaston Franco, Sophie Auconie

Határozatra irányuló javaslat
IV melléklet – g pont – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a fakitermelésből származó termékek 
széntárolójának növelése;

– a fakitermelésből származó termékek 
széntárolójának növelése. A 
fakitermelésből származó termékek 
szintén jelentős széntárolót képeznek, a 
fatermékeket az energiaigényes anyagok 
helyettesítőjének kell tekinteni. Támogatni 
kell a fakitermelésből származó termékek 
építőiparban, felújításban és 
közbeszerzésben történő használatának 
növelését;

Or. en
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Indokolás

Bizonyos fák – fenntartható erdőgazdálkodás elválaszthatatlan részeként történő –
kitermelése több helyet biztosít a megmaradó fák növekedéséhez, továbbá mérsékelheti a 
talajban található tápanyagokért és napfényért folyó versenyt. A faanyagoknak a jelentős 
előállítási energiaigényű anyagok helyett történő használata – például építkezések során a 
beton- vagy acélkeretek és -gerendák fával történő helyettesítése – hozzájárul az 
üvegházhatás elleni küzdelemhez.


