
PR\907927HU.doc PE491.221v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2012/0042(COD)

2.7.2012

***I
JELENTÉSTERVEZET
az üvegházhatású gázoknak a földhasználatból, a földhasználat-
megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő 
kibocsátására és abszorpciójára vonatkozó elszámolási szabályokról és 
cselekvési tervekről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló 
javaslatról
(COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Kriton Arsenis



PE491.221v02-00 2/42 PR\907927HU.doc

HU

PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az üvegházhatású gázoknak a földhasználatból, a földhasználat-megváltoztatásból és az 
erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő kibocsátására és abszorpciójára vonatkozó 
elszámolási szabályokról és cselekvési tervekről szóló európai parlamenti és tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0093),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7–0074/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére 
(A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2011 decemberében az UNFCCC Felek 
Konferenciájának 17. találkozója, amely 
egyben a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek 
találkozójaként is szolgált, Durbanban 
elfogadta a -/CMP.7 határozatot. A 
határozat a LULUCF-ágazat 
vonatkozásában megállapítja a Kiotói 

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

Jegyzőkönyv szerinti második 
kötelezettségvállalási időszaktól érvényes 
elszámolási szabályokat. A belső uniós 
szabályok és az UNFCCC-n belül 
egyeztetett módszertan megfelelő szintű 
koherenciája az említett határozat és e 
határozat összhangját igényli. Ennek a 
határozatnak emellett tükröznie kell az 
uniós LULUCF-ágazat sajátosságait és az 
Uniót független félként terhelő 
kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az uniós LULUCF-ágazatra 
alkalmazandó elszámolási szabályok 
környezeti integritása megkívánja, hogy a 
szóban forgó szabályok a Kiotói 
Jegyzőkönyv részes feleinek 
találkozójaként szolgáló Felek 
Konferenciája 2/CMP.7, 2/CMP.6 és 
16/CMP.1 határozatában rögzített és az 
Unióban és a tagállamok között 
következetesen, összehasonlíthatóan és 
átfogóan alkalmazott elszámolási elveken 
alapuljanak. E célból a Bizottságnak –
adott esetben – segítenie kell a 
tagállamokat abban, hogy a meglévő vagy 
újonnan létrehozott nyilvántartásaik 
tekintetében végrehajtsák a szükséges 
technikai korrekciókat vagy 
kiigazításokat.

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

ezért azzal teljes egészében el kell 
számolni. Figyelembe véve azonban, hogy 
nem minden erdőgazdálkodásból eredő 
kibocsátás és abszorpció emberi eredetű, a 
vonatkozó elszámolási szabályokban 
indokolt olyan referenciaszintek 
használatáról is rendelkezni, amelyekkel 
kizárhatóak a természeti és az 
országspecifikus tényezők hatásai. A 
referenciaszint egy adott elszámolási 
időszak éveinek vonatkozásában egy 
tagállam területén az erdőgazdálkodásból 
eredő éves nettó kibocsátás és abszorpció 
becsült értéke, amelyet a -2/CMP.7
határozattal összhangban átlátható módon 
szükséges megállapítani. A 
referenciaszinteket a módszertan fejlődése 
és a tagállamokban rendelkezésre álló 
adatok minőségének javulása 
függvényében célszerű aktualizálni. Az 
elszámolási szabályok megállapításakor 
felső határhoz szükséges kötni az 
erdőgazdálkodással összefüggésben a 
nyilvántartásokba feljegyezhető nettó 
ÜHG-kibocsátás és -abszorpció értékét, 
figyelembe véve a referenciaszintek 
alapjául szolgáló előrejelzések 
bizonytalanságát.

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A természetes bolygatás, például a 
futótüzek, a rovarok, a parazitafertőzések, 
a szélsőséges időjárási viszontagságok és a 
lemezmozgások a LULUCF-ágazatban 
ideiglenes jellegű ÜHG-kibocsátást vagy 
abszorpciót, illetve a korábbi abszorpciós 
folyamatok visszafordítását 
eredményezhetik. Mivel a 

(9) A természetes bolygatás, például a 
futótüzek, a rovarok, a parazitafertőzések, 
a szélsőséges időjárási viszontagságok és a 
lemezmozgások, amelyek ellen a 
tagállamok semmit sem tehetnek és 
amelyeket érdemben nem 
befolyásolhatnak, a LULUCF-ágazatban 
ideiglenes jellegű ÜHG-kibocsátást vagy 
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visszarendeződést gazdálkodási döntések 
(például faültetés vagy fakitermelés) is 
okozhatják, e határozatnak gondoskodnia 
kell arról, hogy a kibocsátás és az 
abszorpció mindig a valós helyzetnek 
megfelelően jelenjen meg a LULUCF-
nyilvántartásokban. Indokolt továbbá, hogy 
a határozat korlátozott lehetőséget 
biztosítson a tagállamok számára ahhoz, 
hogy LULUCF-nyilvántartásukból 
kizárhassák azokat a zavarokat, amelyekre 
nem lehetnek befolyással. Az 
elszámolásból való kizárás lehetőségével 
azonban oly módon kell élniük a 
tagállamoknak, hogy az ne vezessen az 
elszámolt mennyiségek indokolatlan 
mértékű csökkentéséhez.

abszorpciót, illetve a korábbi abszorpciós 
folyamatok visszafordítását 
eredményezhetik. Mivel a 
visszarendeződést gazdálkodási döntések 
(például faültetés vagy fakitermelés) is 
okozhatják, e határozatnak gondoskodnia 
kell arról, hogy a kibocsátás és az 
abszorpció mindig a valós helyzetnek 
megfelelően jelenjen meg a LULUCF-
nyilvántartásokban. Indokolt továbbá, hogy 
a határozat korlátozott lehetőséget 
biztosítson a tagállamok számára ahhoz, 
hogy – a 2/CMP.7 határozattal 
összhangban – a háttér-koncentrációk és 
a tűréshatárok alkalmazása révén 
LULUCF-nyilvántartásukból kizárhassák 
azokat az erdőtelepítési, újraerdősítési és 
erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő
zavarokat, amelyekre nem lehetnek 
befolyással.

Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A fát és fatermékeket piaci 
forgalomba bocsátó piaci szereplők 
kötelezettségeinek meghatározásáról 
szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU 
rendelet¹ előírja a piaci szereplők számára 
egy intézkedésekből és eljárásokból álló 
keretrendszer alkalmazását, amely 
biztosítja az energiatermelés célját 
szolgáló, fakitermelésből származó 
termékek forgalmazásával kapcsolatos 
információkhoz való hozzáférést, többek 
között a kitermelés helye szerinti ország és 
a kitermelési gyakorlatok tekintetében. 
Ezekről az információkról egy 
összefoglalót kell összeállítani az 
üvegházhatású gázok kibocsátásai 
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elszámolásának javítása érdekében, a 
megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 
2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv² és az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról 
és a 96/61/EK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 2003. október 13-i 
96/61/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv³ értelmében.
–––––––––––
¹ HL L 295., 2010.11.12., 23. o.
² HL L 140., 2009.6.5, 16. o.
³ HL L 275., 2003.10.25, 32. o.

Or. en

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

időközönként ellenőrizze a tagállamok 
LULUCF vonatkozású cselekvési terveinek 
végrehajtását és tartalmát, valamint adott 
esetben adjon ki ajánlásokat a tagállami 
intézkedések hatékonyságának fokozása 
érdekében. E határozatban elő kell írni a 
nyilvánosság e tervek előkészítésében, 
módosításában és felülvizsgálatában való 
részvételét.

Or. en

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „erdőtelepítés”: legalább 50 éve erdőnek 
nem minősülő földterület 1990. január 1-
jét követő erdővé alakítása közvetlen 
emberi beavatkozás révén ültetéssel, 
magvetéssel és/vagy természetes 
magforrások emberi segítséggel végzett 
terjesztésével;

c) „erdőtelepítés”: legalább 50 éve erdőnek 
nem minősülő földterület 1989. december
31-ét követően történt erdővé alakítása 
közvetlen emberi beavatkozás révén 
ültetéssel, magvetéssel és/vagy természetes 
magforrások emberi segítséggel végzett 
terjesztésével;

Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „újraerdősítés”: erdőnek nem minősülő 
földterület erdővé alakítása közvetlen 
emberi beavatkozás révén ültetéssel, 
magvetéssel és/vagy természetes 
magforrások emberi segítséggel végzett 
terjesztésével olyan földterületen, amelyet 
egykor erdő borított, de 1990. január 1-je
után erdőből más jellegű területté 

d) „újraerdősítés”: erdőnek nem minősülő 
földterület erdővé alakítása közvetlen 
emberi beavatkozás révén ültetéssel, 
magvetéssel és/vagy természetes 
magforrások emberi segítséggel végzett 
terjesztésével olyan földterületen, amelyet 
egykor erdő borított, de 1989. december 
31. után erdőből más jellegű területté 
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alakítottak át; alakítottak át;

Or. en

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „erdőirtás”: erdőterület közvetlen emberi 
beavatkozás hatására erdőnek nem 
minősülő földterületté történő átalakítása, 
ha arra 1990. január 1-je után került sor;

e) „erdőirtás”: erdőterület közvetlen emberi 
beavatkozás hatására erdőnek nem 
minősülő földterületté történő átalakítása, 
ha arra 1989. december 31. után került sor;

Or. en

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

j) „szénkészlet”: a széntárolóban tárolt 
szénmennyiség millió tonnában kifejezve;

Or. en

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „fakitermelésből származó termék”: fa 
kitermelésével nyert minden olyan termék, 
így például faanyag vagy fakéreg, amely 
elhagyja a kitermelés helyét.

p) „fakitermelésből származó termék”: 
minden faanyag, ideértve a fakérget is, 
amely elhagyja a kitermelés helyét.
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Or. en

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ta) „háttér-koncentráció”: konzisztens és 
eredetileg teljes idősorozatok átlaga, 
amely tartalmazza az 1990–2009 közötti 
időszakban a természetes bolygatásból 
származó kibocsátásokat, a kiugró értékek 
törlése érdekében – az átlagérték körüli 
szórás kétszeresét alapul véve, a kiugró 
értékek teljes kiküszöböléséig –
alkalmazott iterációs eljárás alkalmazását 
követően;

Or. en

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tb) „tűréshatár”: a háttér-koncentrációt 
meghatározó idősorozatok szórásának 
kétszerese; 

Or. en

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ameddig a fakitermelésből származó 
összes termék széntartalma az eredeti 
mennyiség felére csökken;

Or. en

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v) „pillanatnyi oxidáció módszere”: az 
elszámolás olyan módszere, amely azt 
veszi alapul, hogy a fakitermelésből 
származó termékekben tárolt szén teljes 
mennyisége abban az időpillanatban jut ki 
a légkörbe, amikor a tagállam a szóban 
forgó termékeket e határozatnak 
megfelelően elszámolásába felveszi;

v) „pillanatnyi oxidáció módszere”: az 
elszámolás olyan módszere, amely azt 
veszi alapul, hogy a fakitermelésből 
származó termékekben tárolt szén teljes 
mennyisége a kitermelés idején jut ki a 
légkörbe;

Or. en

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a célból, hogy módosítsa és 
aktualizálja az e cikk (1) bekezdésében 
foglalt fogalommeghatározásokat, ezzel 
biztosítva az összhangot e 
fogalommeghatározások, valamint az 
UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv 
testületei által elfogadott, illetve az Unió 
által megkötött, az éghajlatváltozás 
szempontjából releváns egyéb 
multilaterális megállapodásokban foglalt 
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fogalommeghatározások között.

Or. en

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nyilvántartás készítésének és vezetésének 
kötelezettsége a LULUCF vonatkozásában

A LULUCF-tevékenységekre vonatkozó 
elszámolási kötelezettségek

Or. en

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az I. mellékletben meghatározott 
elszámolási időszakok tekintetében az 
egyes tagállamok nyilvántartást hoznak 
létre és vezetnek a területükön az alábbi 
tevékenységi kategóriákba sorolható 
tevékenységekből eredő összes kibocsátás 
és abszorpció tekintetében:

Or. en

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) vizes élőhelyek lecsapolása és 
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elárasztása.

Or. en

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállami nyilvántartásban az 
újraerdősítés vonatkozásában kizárólag 
akkor lehet számot adni az e 
tevékenységből eredő kibocsátásról és
abszorpcióról, ha 1990. január 1-jén a 
kérdéses földterület nem minősült 
erdőterületnek.

(1) A tagállami nyilvántartásban az 
újraerdősítés vonatkozásában kizárólag 
akkor lehet számot adni az e 
tevékenységből eredő kibocsátásról és 
abszorpcióról, ha 1989. december 31-én a 
kérdéses földterület nem minősült 
erdőterületnek.

Or. en
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Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az erdőtelepítésből, újraerdősítésből és 
erdőirtásból eredő szén-dioxid-kibocsátás 
és -abszorpció nettó változását oly módon 
kell jelezni a tagállami nyilvántartásban, 
hogy a nettó változás értéke az I. 
mellékletben meghatározott egyes 
elszámolási időszakok összes évére 
vonatkozóan megállapított abszorpció és 
kibocsátás összértékét jelentse, amelyet 
pedig úgy kell kiszámítani, hogy –
átlátható és ellenőrizhető adatokból 
kiindulva – az adott elszámolási időszak 
egyes éveiben december 31-én érvényes 
szénkészlet mennyiségéből ki kell vonni az 
ugyanazon év január 1-jén érvényes 
szénkészlet mennyiségét, majd össze kell 
adni a kapott éves értékeket.

(2) A tagállamok számot adnak az
erdőtelepítésből, újraerdősítésből és 
erdőirtásból eredő szén-dioxid-kibocsátás 
és -abszorpció nettó változásáról. A nettó 
változás értéke az I. mellékletben 
meghatározott egyes elszámolási időszakok 
összes évére vonatkozóan megállapított 
abszorpció és kibocsátás összértékét 
jelenti, amelyet pedig úgy kell kiszámítani, 
hogy – átlátható és ellenőrizhető adatokból 
kiindulva – az adott elszámolási időszak 
egyes éveiben a szén-dioxid-kibocsátás és 
-abszorpció nettó változásait össze kell 
adni.

Or. en

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az erdőtelepítés, újraerdősítés és 
erdőirtás során felszabaduló metán (CH4) 
és dinitrát-oxid (N2O) kibocsátásának 
nyilvántartásba vételekor a kibocsátás 
értéke az I. mellékletben meghatározott 
egyes elszámolási időszakok összes évére 
vonatkozóan megállapított kibocsátás 
összértékét jelenti, kiszámításához pedig az 
elszámolási időszakon belüli egyes évek 
kibocsátásainak értékét – átlátható és 
ellenőrizhető adatokból kiindulva – össze 
kell adni.

(3) A tagállamok számot adnak az
erdőtelepítés, újraerdősítés és erdőirtás 
során felszabaduló metán (CH4) és 
dinitrát-oxid (N2O) kibocsátásairól. A
kibocsátás értéke az I. mellékletben 
meghatározott egyes elszámolási időszakok 
összes évére vonatkozóan megállapított 
kibocsátás összértékét jelenti, 
kiszámításához pedig az elszámolási 
időszakon belüli egyes évek 
kibocsátásainak értékét – átlátható és 
ellenőrizhető adatokból kiindulva – össze 
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kell adni.

Or. en

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha egy adott földterület a 4. cikk (3) 
bekezdése alapján erdőtelepítés, 
újraerdősítés és erdőirtás alá vont 
földterületnek minősül, az esetében 
felmerülő kibocsátásról és abszorpcióról e 
tevékenységek megszűnését követően is 
nyilvántartást kell készíteni és vezetni.

(4) A tagállamok nyilvántartást vezetnek a 
4. cikk (3) bekezdése alapján erdőtelepítés, 
újraerdősítés és erdőirtás alá vont 
földterületnek minősülő földterületeken 
történő kibocsátásoktól és abszorpcióról, e 
tevékenységek megszűnését követően is.

Or. en

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az erdőgazdálkodásra vonatkozó 
nyilvántartásnak az e kategóriába tartozó
tevékenységekből eredő kibocsátást és 
abszorpciót kell tükröznie, 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 II. mellékletben 
meghatározott vonatkozó 
referenciaszintnek a szorzatát.

(1) A tagállamok számot adnak az 
erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő 
kibocsátásról és abszorpcióról, 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 II. mellékletben 
meghatározott, vonatkozó 
erdőgazdálkodási referenciaszintnek a 
szorzatát.

Or. en
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Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben 
ismertetett számítás eredménye egy adott 
elszámolási időszak vonatkozásában 
negatív, az erdőgazdálkodási 
nyilvántartásban az adott tagállamnak 
legfeljebb a bázisévi kibocsátás 3,5 
százalékának megfelelő összes 
kibocsátásnak és abszorpciónak a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett 
tevékenységekből származó kibocsátás és 
abszorpció értékével csökkentett, és az 
adott elszámolási időszakon belüli évek 
számával felszorzott értékét kell 
feltüntetnie, 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 az (1) bekezdésben 
ismertetett számítás eredménye egy adott 
elszámolási időszak vonatkozásában 
negatív, az erdőgazdálkodási 
nyilvántartásban az adott tagállamnak 
legfeljebb a bázisévben vagy a 
bázisidőszakban történő kibocsátás 3,5 
százalékának megfelelő összes 
kibocsátásnak és abszorpciónak a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett 
tevékenységekből származó kibocsátás és 
abszorpció értékével csökkentett, és az 
adott elszámolási időszakon belüli évek 
számával felszorzott értékét kell 
feltüntetnie, 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

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az erdőgazdálkodási 
tevékenységekkel összefüggésben vezetett 
nyilvántartás elkészítéséhez alkalmazott 
számítási módszerek összhangban 
legyenek a II. mellékletben meghatározott 
referenciaszintek kiszámításához 
alkalmazott módszerekkel az alábbiak 
tekintetében:

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az erdőgazdálkodási 
tevékenységekkel összefüggésben vezetett 
nyilvántartás elkészítéséhez alkalmazott 
számítási módszerek összhangban 
legyenek a 2/CMP.6 határozat II. 
függelékével és a II. mellékletben 
meghatározott referenciaszintek 
kiszámításához alkalmazott módszerekkel 
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az alábbiak tekintetében:

Or. en

Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a fakitermelésből származó termékek; törölve

Or. en

Módosítás 32

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 időszakra javasolt felülvizsgált 
referenciaszintekről, amelyeket a 2/CMP.7
és a 2/CMP.6 határozatban a 
referenciaszintek kiszámításához 
alkalmazott módszerrel összhangban 
határoznak meg.

Or. en

Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben módosulnak a CMP.7 (5) Amennyiben módosul a 2/CMP.6 vagy 
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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.

a 2/CMP.7 határozat, a módosítások 
elfogadását követően legkésőbb hat 
hónapon belül a tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a módosítások alapján 
kiigazított és felülvizsgált referenciaszint-
javaslataikról.

Or. en

Módosítás 34

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 – számot adnak a 
fakitermelésből származó, 2013. január 1-
jén széntartalommal jellemezhető 
termékekből eredő kibocsátásról, az e 
dátum előtt kitermelt termékek kapcsán is.

Or. en

Módosítás 35

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A fakitermelésből származó 
termékekkel összefüggésben a 3. cikk (1) 
bekezdése értelmében vezetett 
nyilvántartásaikban a tagállamok a III. 
mellékletben meghatározott elsőrendű 
bomlás függvényének és a felezési idő 
alapértékeinek megfelelően végzett 
számítás alapján feltüntetik az alábbi 
termékekből eredő kibocsátást:

(2) A fakitermelésből származó 
termékekkel összefüggésben a 3. cikk (1) 
bekezdése értelmében vezetett 
nyilvántartásaikban a tagállamok a III. 
mellékletben meghatározott elsőrendű 
bomlás függvényének és a felezési idő 
alapértékeinek megfelelően végzett 
számítás alapján feltüntetik az alábbi 
termékekből származó kibocsátást:

Or. en
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Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az importáló tagállamok a 
fakitermelésből származó importált 
termékekről – eredetüktől függetlenül –
nem adnak számot. 

Or. en

Módosítás 37

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fakitermelésből származó importált 
termékek tekintetében országspecifikus 
felezési időt alkalmazó tagállamok –
felülvizsgálat és jóváhagyás céljából – egy 
évvel az elszámolási időszak lejárta előtt 
értesítik a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 38

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 3 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem alkalmaznak 
országspecifikus felezési időt az Unióban 
forgalomba hozott, fakitermelésből 
származó termékek esetében, ha azok 
eltérnek az importáló tagállam által a 3. 
cikk (1) bekezdése szerinti 
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nyilvántartásaikban felhasznált 
termékektől. 

Or. en

Módosítás 39

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 3 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a pillanatnyi oxidáció 
módszere alapján feltüntetik 
nyilvántartásukban az erdőirtásból 
származó termékek nyomán keletkező 
kibocsátás szintjét.

Or. en

Módosítás 40

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 feltüntetik 
nyilvántartásukban az energetikai célú 
fakitermelésből származó termékek 
nyomán keletkező kibocsátás értékét, a 
pillanatnyi oxidáció módszere alapján. A 
tagállamok nyomon követik az Unión 
kívüli fakitermelésből származó és a 
tagállamokban energetikai célokra 
felhasznált termékeket, abból a célból, 
hogy összegezzék a kibocsátásokat, 
feltüntetve a fakitermelésből származó 
termékek kitermelésének helye szerinti 
országot és azt, hogy a kitermelés
fenntartható módon valósult-e meg.

Or. en
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Módosítás 41

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) A tagállamok a szántóföldi 
gazdálkodásra és a legelőgazdálkodásra 
vonatkozó nyilvántartásban számot adnak
az ezen kategóriákba tartozó 
tevékenységekből eredő kibocsátásról és 
abszorpcióról, 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 vagy 
bázisidőszakra 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

Módosítás 42

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

A tagállamok a vizes élőhelyek 
lecsapolására és elárasztással való 
helyreállítására vonatkozó 
nyilvántartásban számot adnak az 1990 
óta lecsapolt, illetve az 1990 óta 
elárasztással helyreállított összes 
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tevékenységekből eredő kibocsátást és 
abszorpciót tartalmazza.

földterületen végzett ezen 
tevékenységekből eredő kibocsátásról és 
abszorpcióról.

Or. en

Módosítás 43

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) 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. 

Or. en

Módosítás 44

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a 3. cikk (1) 
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bekezdésének a), illetve b) pontjában 
említett erdőtelepítési és újraerdősítési 
tevékenységek tekintetében kiszámítják a 
természetes bolygatásból származó 
kibocsátások háttér-koncentrációját. A 
2/CMP.7 határozattal összhangban a 
tagállamok – évente vagy az I. 
mellékletben említett elszámolási időszak 
végén – kizárhatják a természetes 
bolygatásból származó kibocsátásokat, ha 
azok minden egyes évben meghaladják az 
erdőtelepítési és erdőirtási háttér-
koncentrációknak a tűréshatárral 
megnövelt értékét.

Or. en

Módosítás 45

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 3. cikk (1) bekezdésének d) 
pontjában említett erdőgazdálkodási 
tevékenységek tekintetében a tagállamok 
kiszámítják a természetes bolygatásból 
származó kibocsátások háttér-
koncentrációját. A tagállamok a 2/CMP.7 
határozattal összhangban – évente vagy az 
I. mellékletben említett elszámolási 
időszak végén – kizárhatják a 
nyilvántartásból a természetes 
bolygatásból származó kibocsátásokat, ha 
azok minden egyes évben meghaladják az 
erdőgazdálkodási háttér-
koncentrációknak a tűréshatárral 
megnövelt értékét.

Or. en
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Módosítás 46

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Nem zárható ki a számításból az 
üvegházhatású gázok természetes 
bolygatásból eredő forrásokból származó 
kibocsátása, ha azt figyelembe vették a 
tagállami referenciaszintnek a 6. cikk (4), 
(5) és (6) bekezdése szerinti 
kiszámításakor.

Or. en

Módosítás 47

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A tagállamok – adott esetben a 
Bizottság segítségével – végrehajthatják a 
szükséges technikai korrekciókat vagy 
utókalkulációkat a II. mellékletben 
meghatározott erdőgazdálkodási 
referenciaszintjeik tekintetében, a 
természetes bolygatásból származó 
kibocsátások háttér-koncentrációjának a 
nyilvántartásba való belefoglalása 
érdekében, ha azok – e bekezdéssel 
összhangban – a nyilvántartásban 
másként még nem szerepelnek.

Or. en
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Módosítás 48

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 kiszámítják az (1) 
bekezdés a)–d) pontja szerinti nettó 
kibocsátásokat és abszorpciót, és átlátható 
tájékoztatást nyújtanak:

Or. en

Módosítás 49

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállam meghatározta a 3. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti 
tagállami nyilvántartás céljából az 
elszámolásból kizárt összes földterületet, 
feltüntetve azok földrajzi helyét, a 
vonatkozó éveket és a természetes 
bolygatás jellegét;

a) annak bizonyítása, hogy a kizárás által 
érintett összes földterületet azonosították, 
feltüntetve azok georeferencia-adatokkal 
meghatározott helyét, a vonatkozó éveket 
és a természetes bolygatás jellegét;
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Or. en

Módosítás 50

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállam becslésekkel rendelkezik az 
üvegházhatású gázok forrásokból való, 
nem emberi eredetű, természetes 
bolygatásból eredő éves kibocsátásáról és 
az elszámolásból kizárt földterületek 
későbbi abszorpciójáról;

b) annak demonstrálása, hogy azokon a 
területeken hogyan végzik a természetes 
bolygatásból eredő éves kibocsátások és a
későbbi abszorpció becslését;

Or. en

Módosítás 51

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az elszámolásból kizárt földterületen 
nem változott meg a földhasználat, a 
tagállam pedig átlátható és ellenőrizhető
módszerek és feltételek alapján határozza 
meg a földhasználat-megváltoztatás tényét 
ezen földterület vonatkozásában;

c) annak bizonyítása, hogy a földhasználat 
tekintetében nem történt változás azokon a 
földterületeken, amelyek esetében kizárást 
alkalmaztak, és e földterületek 
vonatkozásában a földhasználat –
elszámolási időszak során történő –
jövőbeni változásainak azonosításához 
alkalmazandó módszerek és feltételek
ismertetése;

Or. en
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Módosítás 52

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállam – a megvalósíthatóság 
határain belül – lépéseket tesz a 
természetes bolygatás hatásának 
kezelésére vagy korlátozására;

d) annak demonstrálása, hogy a 
tagállamok az elszámolási időszakban a 
kibocsátások ellen a semmit sem tehettek 
és azokat alapvetően nem 
befolyásolhatták, bizonyítva a 
kibocsátások azon előfordulásainak 
megakadályozására, kezelésére vagy 
ellenőrzésére irányuló, gyakorlati 
erőfeszítések megtételét, amelyek 
tekintetében kizárást kívánnak 
érvényesíteni;

Or. en

Módosítás 53

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) A tagállam – a lehetőségek határain 
belül – lépéseket tesz az elszámolásból 
kizárt földterület helyreállítására;

e) adott esetben azon földterület 
helyreállítására tett erőfeszítések 
demonstrálása, amely tekintetében 
kizárást kívánnak érvényesíteni;

Or. en

Módosítás 54

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az egészségügyi fakitermeléssel 
hasznosított, fakitermelésből származó 
termékek kibocsátása elszámolás tárgyát 

f) annak bizonyítása, hogy az 
egészségügyi fakitermeléssel kapcsolatos



PE491.221v02-00 32/42 PR\907927HU.doc

HU

képezte. kibocsátások elszámolás tárgyát képezték.

Or. en

Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem zárják ki az 
elszámolásból az olyan fölterületeken 
bekövetkező, természetes bolygatásból 
származó kibocsátásokat, amelyeken a 
bolygatást követően megváltozik a 
földhasználat.

Or. en

Módosítás 56

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 

törölve
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mellékletének megfelelően az UNFCCC 
számára benyújtott, a bázisévi 
kibocsátásról szóló első felülvizsgált 
tagállami jelentésben szereplő érték).

Or. en

Módosítás 57

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) bekezdésben említett 
tájékoztatási követelményeknek a 
tudományos haladást követő kiigazítása, 
illetve az UNFCCC vagy a Kiotói 
Jegyzőkönyv testületei által a 2/CMP.7 
határozat vagy bármely más jogi aktus 
tekintetében elfogadott módosítások 
érvényre juttatása érdekében.

Or. en

Módosítás 58

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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 

(1) 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 
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LULUCF cselekvési terveikről, és azt 
továbbítják a Bizottságnak. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az érdekeltek 
széles körével konzultáció történjen.

erőfeszítéseiket meghatározó LULUCF 
cselekvési terveikről, és azt továbbítják a 
Bizottságnak. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az érdekeltek széles körével 
konzultáció történjen.

Or. en

Módosítás 59

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kibocsátás és az abszorpció múltbeli 
alakulásának ismertetése;

a) a kibocsátás és az abszorpció múltbeli és 
legfrissebb alakulásának ismertetése, a 
korábbi tendenciákat annyiban 
figyelembe véve, amilyen mértékig azok 
rekonstruálhatók;

Or. en

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a kibocsátásra és az abszorpcióra 
vonatkozó előrejelzések, a népesség, az 
infrastruktúra-fejlesztés, az 
energiafelhasználás, a mezőgazdaság 
intenzitása és az erdőgazdálkodás 
alakulásával összhangban;

Or. en
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Módosítás 61

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 csökkentésének és az 
abszorpció növelésének a teljes 
elnyelőképesség növelése mellett meglévő 
lehetőségeit értékelő elemzés;

Or. en

Módosítás 62

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – e pont

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;

e) a d) pontban említett intézkedések 
végrehajtását és – adott esetben – más 
politikákba – többek között a megújuló 
energiákra vonatkozó nemzeti cselekvési 
tervekbe, erdészeti cselekvési tervekbe és 
nemzeti stratégiai tervekbe – való 
beépítését célzó politikák, az intézkedések 
kibocsátásra és abszorpcióra gyakorolt 
várható hatásainak részletes ismertetésével;

Or. en

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság iránymutatást és technikai 
segítségséget nyújt a tagállamok számára, 
és a LULUCF cselekvési tervek 
tekintetében egyedi iránymutatásokat 
fogad el. A tagállamok a LULUCF 
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cselekvési terveik tekintetében 
megfelelnek ezeknek az 
iránymutatásoknak, és teljesítik az első 
albekezdés a)–f) pontjában felsorolt 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 64

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

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.

(3) A Bizottság az összes releváns 
információ hiánytalan beérkezésétől 
számított három hónapon belül értékeli a 
tagállamok által készített LULUCF 
vonatkozású cselekvési tervek tervezetét 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
megfeleljen az iránymutatásoknak és a (2) 
bekezdés a)–f) pontjában felsorolt 
követelményeknek. 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. en

Módosítás 65

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felkérheti a tagállamokat e 
tervek módosítására vagy kiegészítésére 
annak biztosítása érdekében, hogy azok 
megfeleljenek e cikk rendelkezéseinek.
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Or. en

Módosítás 66

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság a jelentések beérkezésétől 
számítva hat hónapon belül értékeli a 
tagállamok LULUCF vonatkozású 
cselekvési terveinek végrehajtását, és adott 
esetben ajánlásokat ad ki a további 
fellépésre vonatkozóan. A tagállamok 
kellő mértékben figyelembe veszik a 
Bizottság ajánlásait.

Or. en

Módosítás 67

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 – a tagállamok segítségével –
korai és tényleges lehetőségeket biztosít a 
nyilvánosság számára a LULUCF 
cselekvési tervek előkészítésében, 
módosításában és felülvizsgálatában való 
részvételre, az 1367/2006/EK rendelet 9. 
cikkével összhangban. A Bizottság és a 
tagállamok elektronikus formátumban 
nyilvánosan közzéteszik LULUCF 
vonatkozású cselekvési terveiket, 
értékeléseiket és jelentéseiket, azok aktív 
és szisztematikus nyilvános terjesztése 
céljából, az 1367/2006/EK rendelet, illetve 
a 2003/4/EK irányelv szerinti 
kötelezettségeikkel összhangban. 

Or. en
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Módosítás 68

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság szakértői felülvizsgálati 
mechanizmust hoz létre, hogy adott 
esetben biztosítsa az összhangot az uniós 
elszámolási szabályok és az UNFCCC 
vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által 
elfogadott, illetve az Unió által megkötött, 
az éghajlatváltozás szempontjából 
releváns egyéb multilaterális 
megállapodásokból fakadó szabályok 
között.

Or. en
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INDOKOLÁS

A földhasználat, a földhasználat-megváltoztatás és az erdőgazdálkodás (LULUCF) 
elszámolása az éghajlatváltozással foglalkozó politika központi eleme, amely segíthet –
többek között – a biológiai sokféleség csökkenésének mérséklésében, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásában és e sokféleség megőrzésében, valamint a természeti 
erőforrások fenntartható felhasználásában. A LULUCF-ágazatnak az EU kibocsátás-
csökkentési erőfeszítéseibe való beépítéséhez és az uniós politikák közötti kiegészítő jelleg 
biztosításához az első lépés az, hogy szigorú szabályokat határozzunk meg a LULUCF-
tevékenységekből eredő kibocsátások és abszorpciók elszámolására.

E tekintetben a LULUCF-vonatkozású elszámolásnak három átfogó célkitűzés mentén kell 
megvalósulnia az Európai Unióban:

 a tagállamok és az Európai Unió számára az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási 
Keretegyezménye (UNFCCC) és a Kiotói Jegyzőkönyv részes feleként fennálló, 
független nemzetközi kötelezettségeknek való megfelelés elősegítése;

 szakpolitikai összhang biztosítása többek között – de nem kizárólag – a közös 
agrárpolitika (KAP) és a megújuló energiaforrásokról szóló irányelv jövőbeni 
koordinációjáról és integrációjáról szóló, meglévő és a kidolgozás alatt álló uniós 
jogszabályokkal; és

 annak biztosítása, hogy az elszámolási gyakorlatok és módszerek megfeleljenek az 
átláthatóság, a következetesség, a teljesség és a pontosság elfogadott elveinek, nem 
csak a tagállamokon belül, hanem – az Európai Unió tagállamaiként – közöttük is. 

Az előadó kifejezetten konkrét és pontos megközelítést alkalmaz e célkitűzések elérése 
érdekében, ugyanakkor elismeri, hogy a jogalkotási munka nagy részét már elvégezték az 
UNFCCC részes feleinek konferenciáján és a Kiotói Jegyzőkönyv részes feleinek találkozóin 
hozott határozatokkal, többek között a 16/CMP.1, 2/CMP.6 és 2/CMP.7 határozat 
elfogadásával. Az Európai Uniónak tudatosnak kell lennie az általa az éghajlat-változási 
kérdésekben betöltött, döntő fontosságú vezető szereppel kapcsolatban, és ha a harmonizáció 
előnyben részesített vagy szükséges, az Uniónak a tagállamai közötti legmagasabb szintű 
összhang elérésére kell törekednie.

Az előadó ennélfogva üdvözli a javasolt határozatot, de véleménye szerint az több tekintetben 
egyértelműsítésre és megerősítésre szorul.

Elszámolási kötelezettségek

A kibocsátást eredményező, fölterületekkel kapcsolatos tevékenységi kategóriák teljes 
köréréből származó kibocsátás és az abszorpció tekintetében fennálló, nyilvántartások 
létrehozására és vezetésére irányuló kötelezettség fontos lépés ezeknek az ágazatoknak az 
Unió kibocsátás-csökkentési erőfeszítéseibe való beépítése felé. Durbanban a vizes élőhelyek 
lecsapolása és elárasztással való helyreállítása a 2/CMP.7 határozat értelmében önkéntes 
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intézkedés maradt, amely – az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) legfrissebb 
iránymutatásaiban foglalt és a részes felek konferenciája által is támogatott – a vizes 
élőhelyekre, a vizes élőhellyé átalakított területekre és a szerves talajok lecsapolására 
vonatkozó becslési módszerek és azok későbbi pontosításai alapján hajtható végre. Az, hogy a 
vizes élőhelyek lecsapolását és elárasztással való helyreállítását egyes tagállamok 
elszámolják, míg mások nem, következetlenségekhez vezet szerte az EU-ban.

Az előadó ezért a vizes élőhelyek lecsapolásának és elárasztással való helyreállításának a 
kötelezően elszámolandó tevékenységek köré történő besorolását javasolja.

Az elszámolás általános szabályai 

A szénkészlet változásainak az egyes tevékenységi kategóriák tekintetében történő pontos 
nyilvántartásához szükség van arra, hogy az ismert széntárolókat és üvegházhatású gázokat 
belefoglalják a nyilvántartásokba. Ezenkívül – a harmonizáció biztosítása érdekében, 
figyelembe véve az Unió kibocsátás-csökkentési kötelezettségvállalásaiba való beépítés, 
illetve a meglévő és a kidolgozás alatt álló uniós jogszabályokkal való erőteljesebb összhang 
célját – valamennyi tagállam számára elő kell írni, hogy ugyanazon széntárolók és 
üvegházhatású gázok alkalmazásával számolják el a szénkészletet. Amennyiben a tagállamok 
segítségre szorulnak az elszámolásból kizárt széntárolók és az üvegházhatású gázok 
elszámolásával kapcsolatos technikai korrekciók és kiigazítások elvégzésében, a Bizottságnak 
adott esetben segítséget kell nyújtania.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy minden egyes tevékenységi kategória tekintetében írják 
elő az elszámolást minden széntároló és üvegházhatású gáz tekintetében, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy ehhez nyújtson segítséget.

Fakitermelésből származó termékek

Durbanban döntés született arról, hogy a fakitermelésből származó termékeket a pillanatnyi 
oxidáció módszere alapján kell elszámolni (e módszer értelmében azt feltételezik, hogy fában 
tárolt szén a kitermeléskor felszabadul), kivéve ha átlátható és ellenőrizhető adatok állnak 
rendelkezésre a fakitermelésből származó termékek meghatározott kategóriái tekintetében, 
amely esetben az elsőrendű bomlás és a felezési idő alapértékei alapján végeznek becslést. A 
tagállamok a felezési idő alapértékei helyett országspecifikus adatokat is használhatnak. Ez a 
struktúra következetlenségeket okozhat az Unió szintjén, például: i. két tagállam eltérő 
országspecifikus felezési időt alkalmaz egy harmadik ország tekintetében; vagy ii. valamely 
tagállam olyan országspecifikus felezési időt alkalmaz egy másik tagállam tekintetében, 
amely eltér attól, amit e másik tagállam maga használ. E következetlenségek kialakulásának 
lehetőségét meg kell szüntetni.

Az előadó ezért először azt javasolja, hogy a tagállamok értesítsék a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül és hagyja jóvá azon döntését, mely szerint az Unión kívül országspecifikus 
felezési időt alkalmaz a fakitermelésből származó exportált termékek tekintetében, és ezután 
tiltsa meg a tagállamoknak, hogy az importáló tagállam által alkalmazott országspecifikus 
felezési időtől elérő országspecifikus felezési időt alkalmazzanak az Unióban forgalomba 
hozott, fakitermelésből származó termékek tekintetében. 
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Ezenkívül a fakitermelésből származó termékek elszámolásának jelenlegi kerete joghézagokat 
tartalmaz, amennyiben e termékek energetikai célú felhasználásáról van szó. Ez különös 
jelentőséggel bír a bioenergia terén felhasznált fa-biomassza és a nulla kibocsátás feltételezése 
tekintetében, amelyek a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvnek és az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerének egyaránt alapjául szolgálnak. Míg a tagállamoknak a 
pillanatnyi oxidáció elve alapján el kell számolniuk az Unióban energetikai célból kitermelt 
fából származó termékekkel – ezzel Unión belüli mechanizmust és jogi keretet biztosítva az 
említett kibocsátások elszámolására –, harmadik országok esetében nem mindig ez a helyzet. 
A fáról és fatermékekről szóló uniós rendelet közelgő hatálybalépése és a Közösségi 
Vámkódex kapcsolódó modernizálása időszerű eszközöket hoz létre ezen adathiány 
megszüntetése érdekében.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a tagállamok számára csak az Unión kívülről származó és 
a tagállamokban energetikai célra felhasznált, fakitermelésből származó termékekből eredő 
kibocsátások tekintetében írják elő a pillanatnyi oxidáció elve alapján történő nyomon 
követést és indikatív célú elszámolást, miközben információkkal szolgálnak a kitermelés 
helye szerinti országról és arról, hogy a kitermelés fenntartható módon zajlott-e.

Természetes bolygatás

A Durbanban elfogadottak értelmében a természetes bolygatásból származó kibocsátások 
bizonyos körülmények esetén kizárhatók az erdőtelepítési, újraerdősítési és erdőgazdálkodási 
tevékenységekből. Ez a megközelítés előírja a tagállamok számára a háttér-koncentrációk és 
tűréshatárok felbecsülését annak megállapítása érdekében, hogy mely kibocsátások zárhatók 
ki; ezt követően e kibocsátások kizárását csak bizonyos feltételek teljesülése esetén teszi 
lehetővé. A 2/CMP.7 határozat ezenkívül azonos módszertan alkalmazását írja elő a 
tagállamok számára az erdőgazdálkodás, az erdőtelepítés és az újraerdősítés tekintetében. A 
következetesség szükségessége azonban nem csak tevékenységi kategóriákra vonatkozik, 
hanem a tagállamokra is. 

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a tagállamok számítsák ki a háttér-koncentrációkat és a 
tűréshatárokat, és teljesítsék a 2/CMP.7 határozat feltételeit, továbbá végezzék el a szükséges 
technikai korrekciókat és kiigazításokat elszámolásuk megfelelőségének biztosítása 
érdekében.

Fogalommeghatározások

A dokumentumban több, átfogóan használt fogalom nincs definiálva és további pontosítást 
igényel. E fogalmak a határozatban rögzített kötelezettségek egységes felfogása és 
alkalmazása tekintetében fontosak.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a szöveg tartalmazza vagy tegye egyértelművé a 
széntároló, az újraerdősítés, az erdőtelepítés, az erdőirtás, a fakitermelésből származó 
termékek, a háttér-koncentráció, a tűréshatás, a felezési idő és a pillanatnyi oxidáció 
fogalommeghatározását.

Cselekvési tervek a LULUCF területén
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A tagállamoknak fel kell tárniuk, milyen intézkedések lehetségesek a kibocsátások 
csökkentése, illetve az abszorpció fenntartása vagy növelése érdekében a cselekvési tervekben 
foglalt tevékenységi kategóriákban. E tevékenységeknek különösen tendenciák azonosítására 
kell irányulniuk és annak feltárására, miként valósítható meg más uniós szakpolitikákkal a 
szorosabb integráció. A Bizottságnak – adott esetben – iránymutatást és technikai 
segítségséget kell nyújtania a tagállamok számára, és felhatalmazással kell rendelkeznie 
ahhoz, hogy a további intézkedésekre vonatkozóan egyedi iránymutatásokat fogadjon el. 
Biztosítani kell a nyilvánosság részvételét és az átláthatóságot, más uniós jogszabályokban 
előírtakkal összhangban. 

Az előadó szerint ezért tisztázni kell a LULUCF cselekvési tervek tartalmát, hogy azok 
magukban foglalják a kibocsátásokkal és az abszorpcióval kapcsolatos legfrissebb 
tendenciákat és előrejelzéseket, és olyan intézkedéseket tartalmazzanak, amelyekkel a 
LULUCF-ágazatok más uniós szakpolitikákba integrálhatók. Ezenkívül a Bizottság szerepét 
is tisztázni kell, és az információhoz való hozzáféréssel és a nyilvánosság részvételével 
kapcsolatos kötelezettségekről is szót kell ejteni.


