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RÖVID INDOKOLÁS 

A alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő sikeres átmenethez stabil éghajlat-

politikai keret szükséges. A dekarbonizáció folyamatának elindításához és fenntartható 

megvalósításához minden ágazatnak megfelelő módon hozzá kell járulnia. A LULUCF-ágazat 

bevonása az Európai Unió éghajlatvédelmi politikájába 2021-től ezért a jövőorientált éghajlat-

politika lényeges eleme.  

A mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazat ökológiai, gazdasági és társadalmi szerepet 

tölt be a társadalomban. Az európai éghajlat-politika keretében el kell ismerni a fenntartható 

mező- és erdőgazdálkodás többfunkciós szerepét. Az üvegházhatású gázok csökkentésére 

irányuló ösztönzőknek ezért összhangban kell állniuk az ellátás biztonságának garantálásával, 

illetve az Európa, mint a fenntartható élelmiszert és biomasszát előállító termelési központ 

melletti elkötelezettséggel. A mezőgazdaság és a biomassza fenntartható felhasználása nem 

állnak ellentétben az éghajlat-politika célkitűzéseivel, hanem a megoldás részének kell 

tekinteni őket.  

A kiinduló helyzet méltányos megállapítása érdekében mindenesetre tekintetbe kell venni az 

ágazat előzetes teljesítményét. Az európai mezőgazdaság 1990 óta 24%-kal csökkentette 

kibocsátását.  

Egyúttal központi jelentőségű a fosszilis és biogén üvegházhatású gázok közti egyértelmű 

kölönbségtétel. A mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazat nem degradálható más 

kibocsátók CO2-elnyelőjének funkciójára. El kell ismerni a bioenergia, a biogazdaság és a 

fából készült termékek használatának helyettesítő hatását. Az éghajlat-politka célkitűzései 

elérésének nagyon fontos összetevője a „zöld gazdaság” növekedésének ösztönzése.  

Ezért a Bizottság javaslatához fűzött módosítások közül kiemelendők az alábbiak: 

1) A fenntartható mezőgazdaság éllovasait nem szabad megbüntetni.  

Azoknak a tagállamoknak, amelyek az elmúlt években már hoztak környezet- és 

éghajlatvédelmi intézkedéseket, lehetőséget kell kapniuk arra, hogy ezeket a 

mezőgazdaságban alkalmazott referenciaév meghatározása során tekintetbe vegyék. 

2)  Az erdőfelületeket és a fenntartható erdőgazdálkodást illetően jelentős különbségek 

mutatkoznak a tagállamok között.  

Ezért kérjük, hogy a szakpolitika ne csak az erdősítési intézkedések pozitív éghajlatvédelmi 

hatásaira összpontosítson, hanem vegye figyelembe a fenntartható erdőgazdálkodás és 

biomassza-felhasználás éghajlatvédelmi lehetőségeit is.  

3) Az erdőkre vonatkozó referenciaszint megállapításakor olyan rendszert kell kialakítani, 

amely megfelel a szubszidiaritás elvének.  

Az erdőkre vonatkozó referenciaszint megállapításához használt kritériumoknak figyelembe 

kell venniük a biomassza fenntartható használatát, az uniós biogazdasági stratégia 

megvalósítását és az energiaellátás biztosítását. Ahogy már az új európai erdészeti stratégiáról 
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szóló európai parlamenti jelentés1 is sürgeti, az Erdészeti Állandó Bizottságot meg kell 

erősíteni, és a Bizottságnak konzultációt kell vele folytatnia a technikai támogatás során. 

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásának kizárólag az alap-jogiaktus nem 

lényeges elemeinek módosítására kell irányulnia.    

                                                 
1 Az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási stratégiáról szóló jelentés 

(2014/2223(INI)), 2015. április 7.  
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MÓDOSÍTÁS: 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 

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

alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság 2016. június 10-én 

javaslatot terjesztett elő annak érdekében, 

hogy az Európai Unió megerősítse a 

Párizsi Megállapodást. E jogalkotási 

javaslat az ENSZ Éghajlat-változási 

Keretegyezménye (UNFCCC) 

Titkárságának 2015. március 6-án az Unió 

és a tagállamok vonatkozásában bejelentett 

tervezett nemzeti csökkentési 

kötelezettségvállalásban megerősített, az 

Uniónak a gazdaság teljes egészére 

kiterjedő vállalása teljesítését szolgálja.10 

(3) A Tanács a Párizsi Megállapodást 

2016. október 5-én ratifikálta, miután 

2016. október 4-én az Európai Parlament 

ehhez megadta egyetértését. A Párizsi 

Megállapodás 2016. november 4-én lépett 

hatályba, és célja, hogy a felek a globális 

átlaghőmérséklet emelkedését az 

iparosodást megelőző szinthez képest jóval 

2°C alatt tartsák, és erőfeszítéseket 

tegyenek annak érdekében, hogy az 

emelkedés az iparosodást megelőző 

szinthez képest mindössze 1,5°C legyen, az 

élelmiszer-termelés és az 

élelmezésbiztonság veszélyeztetése nélkül. 

A megállapodás hangsúlyozza továbbá a 

fenntartható erdőgazdálkodás szerepét az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás és -elnyelés 

közti egyensúly célkitűzésének elérése 

terén. E jogalkotási javaslat az ENSZ 

Éghajlat-változási Keretegyezménye 

(UNFCCC) Titkárságának 2015. március 

6-án az Unió és a tagállamok 

vonatkozásában bejelentett tervezett 

nemzeti csökkentési 

kötelezettségvállalásban megerősített, az 

Uniónak a gazdaság teljes egészére 

kiterjedő vállalása teljesítését szolgálja.10 

__________________ __________________ 

10 

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

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

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

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

Indokolás 

Alapvető fontosságú a szöveg frissítése a Párizsi Megállapodás ratifikálására tekintettel. A 3. 
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preambulumbekezdést is ki kell egészíteni, utalva a Párizsi Megállapodásnak az élelmiszer-

termelésről szóló 2.1b cikkére és a fenntartható erdőgazdálkodás szerepéről szóló 5. cikkére, 

amelyek elősegítik az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és -elnyelés közti egyensúly 

célkitűzésének elérését. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Párizsi Megállapodás egyebek 

mellett egy olyan hosszú távú célkitűzést is 

meghatároz, amelynek értelmében az 

iparosodás előtti szinthez viszonyított 

globális hőmérséklet-emelkedést jóval 2 °C 

fok alatt kell tartani, és törekedni kell arra, 

hogy az iparosodás előtti szinthez 

viszonyított globális hőmérséklet-

emelkedés 1,5 °C fokra korlátozódjon. E 

cél elérése érdekében a megállapodás 

részes feleinek egymást követő nemzeti 

hozzájárulásokat kell kidolgozniuk, 

közzétenniük és fenntartaniuk. A Párizsi 

Megállapodás az 1997. évi Kiotói 

Jegyzőkönyvben meghatározott 

megközelítést váltja fel, amelynek 

alkalmazása 2020-ban megszűnik. A 

Párizsi Megállapodás továbbá felszólít az 

üvegházhatású gázok forrásokból való 

emberi eredetű kibocsátása és nyelők általi 

elnyelése közötti egyensúly elérésére az 

évszázad második felében, és felkéri a 

részes feleket, hogy hozzanak 

intézkedéseket az üvegházhatású gázok 

nyelői és tározói, többek között az erdők 

megóvása és – adott esetben – 

továbbfejlesztése érdekében. 

(4) A Párizsi Megállapodás egyebek 

mellett egy olyan hosszú távú célkitűzést is 

meghatároz, amelynek értelmében az 

iparosodás előtti szinthez viszonyított 

globális hőmérséklet-emelkedést jóval 2 °C 

fok alatt kell tartani, és törekedni kell arra, 

hogy az iparosodás előtti szinthez 

viszonyított globális hőmérséklet-

emelkedés 1,5 °C fokra korlátozódjon. 

Célja  emellett az éghajlatváltozás 

kedvezőtlen hatásaihoz való 

alkalmazkodás képességének növelése, az 

éghajlatváltozással szembeni ellenálló 

képesség fokozása és az üvegházhatású 

gázok alacsony szintű kibocsátásának 

támogatása anélkül, hogy az élelmiszer-

termelés veszélybe kerülne. A Párizsi 

Megállapodásban meghatározott cél 

elérése érdekében a részes felek egymást 

követő nemzeti hozzájárulásokat 

dolgoznak ki, tesznek közzé és tartanak 

fenn. A Párizsi Megállapodás az 1997. évi 

Kiotói Jegyzőkönyvben meghatározott 

megközelítést váltja fel, amelynek 

alkalmazása 2020-ban megszűnik. A 

Párizsi Megállapodás továbbá felszólít az 

üvegházhatású gázok forrásokból való 

emberi eredetű kibocsátása és nyelők általi 

elnyelése közötti egyensúly elérésére az 

évszázad második felében, és felkéri a 

részes feleket, hogy hozzanak 

intézkedéseket az üvegházhatású gázok 

nyelői és tározói, többek között az erdők 

megóvása és – adott esetben – 

továbbfejlesztése érdekében. A felek 

elismerik, hogy a mérséklési 
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intézkedéseknek és az alkalmazkodási 

fellépéseknek teljesen átlátható 

megközelítést kell követniük, figyelembe 

véve az ökoszisztémákat, és a legjobb 

tudományos ismereteken kell alapulniuk. 

Indokolás 

A Párizsi Megállapodásról szóló preambulumbekezdés kiegészül az e megállapodás 2. cikke 

(1) bekezdésének b) pontjára való hivatkozással annak hangsúlyozása érdekében, hogy az 

ágazatnak sok célkitűzésnek kell eleget tennie, és számos kihívással kell megbirkóznia. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A Párizsi Megállapodásban foglalt 

célok teljesítéséhez szükséges negatív 

kibocsátás elérése érdekében az 

üvegházhatású gázok földhasználat, 

földhasználat-megváltoztatás és 

erdőgazdálkodás (LULUCF) révén a 

légkörből történő elnyelésének 

erőteljesnek kell lennie, és nem 

használható pusztán a más forrásokból 

származó kibocsátáscsökkentés 

ellentételezésére. Mivel a LULUCF-hoz 

kapcsolódó elnyelés visszafordítható, az 

nem használható a kibocsátás 

ellentételezésére, és azt külön pillérként 

kell kezelni az uniós éghajlat-politikai 

keretben. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az Európai Tanács 2014. október 

23–24-i ülése szintén elismerte egyrészt 

azt, hogy az éghajlatváltozás hatásainak 

mérséklése tekintetében kisebb potenciállal 

(5) Az Európai Tanács 2014. október 

23–24-i ülése szintén elismerte egyrészt 

azt, hogy az éghajlatváltozás hatásainak 

mérséklése tekintetében kisebb potenciállal 
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rendelkező mezőgazdasági és 

földhasználati ágazatban többféle 

célkitűzés is van, másrészt pedig azt, hogy 

az Unió élelmezésbiztonsággal és 

éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzései 

között koherenciát kell biztosítani. Az 

Európai Tanács felkérte a Bizottságot, 

hogy vizsgálja meg, miként lehet 

ösztönözni az élelmiszer-termelés 

fenntartható növelését úgy, hogy közben az 

ágazat – például erdőtelepítés révén – 

hozzájárul az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának mérsékléséhez és az 

üvegházhatású gázok megkötéséhez is, 

továbbá hogy amint a technikai feltételek 

engedik, de 2020-ig mindenképpen 

dolgozzon ki stratégiát, amely a 

földhasználatot, a földhasználat-

megváltoztatást és az erdőgazdálkodást 

(LULUCF) bevonja az üvegházhatású 

gázok kibocsátása hatásának mérséklését 

célzó, 2030-ig szóló keretbe. 

rendelkező mezőgazdasági és 

földhasználati ágazatban többféle 

célkitűzés is van, másrészt pedig azt, hogy 

az Unió élelmezésbiztonsággal és 

éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzései 

között koherenciát kell biztosítani. Ezen 

túlmenően a mezőgazdasági és 

erdőgazdálkodási ágazatban a 

technológiai megoldások megvalósítása 

hozzájárul a termelés növeléséhez és a 

környezeti lábnyom csökkentéséhez. Az 

Európai Tanács felkérte a Bizottságot, 

hogy vizsgálja meg, miként lehet 

ösztönözni az élelmiszer-termelés 

fenntartható növelését úgy, hogy közben az 

ágazat – például erdőtelepítés révén – 

hozzájárul az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának mérsékléséhez és az 

üvegházhatású gázok megkötéséhez is, 

továbbá hogy amint a technikai feltételek 

engedik, de 2020-ig mindenképpen 

dolgozzon ki stratégiát, amely a 

földhasználatot, a földhasználat-

megváltoztatást és az erdőgazdálkodást 

(LULUCF) bevonja az üvegházhatású 

gázok kibocsátása hatásának mérséklését 

célzó, 2030-ig szóló keretbe. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A LULUCF-ágazat több módon is 

hozzájárulhat az éghajlatváltozás 

mérsékléséhez, különösen a kibocsátás 

csökkentése, valamint a nyelők és a 

szénkészlet megtartása és megerősítése 

révén. Annak érdekében, hogy a 

szénmegkötés növelését célzó intézkedések 

hatékonyak legyenek, alapvető fontosságú 

a széntárolók hosszú távú stabilitása és 

alkalmazkodóképessége. 

(6) Az éghajlatváltozás elleni 

küzdelemben a kihívás a légkörbe 

kibocsátott CO2 jelenlegi szintjeinek 

csökkentése. A LULUCF-ágazat több 

módon is hozzájárulhat az éghajlatváltozás 

mérsékléséhez, különösen a kibocsátás 

csökkentése, valamint a nyelők és a 

szénkészlet megtartása és megerősítése, a 

fosszilis energiaforrásoknak erdei 

biomasszából származó megújuló 

energiaforrásokkal való felváltása és a 

fenntartható erdőgazdálkodásból 

származó bioanyagok 



 

AD\1126397HU.docx 9/36 PE597.534v02-00 

 HU 

elnyelőképességének, valamint a fosszilis 

anyagok helyettesítésére való 

képességének kiaknázása, ezen 

anyagoknak a nyersanyag-előállítástól a 

feldolgozási és gyártási szakaszokig 

terjedő teljes életciklusának 

figyelembevétele révén. A biogazdaság és 

a bioenergia ezért elengedhetetlenek a 

fosszilis energiahordozóktól mentes és 

zöld gazdaság felé vezető úton. Annak 

érdekében, hogy a szénmegkötés növelését 

célzó intézkedések hatékonyak legyenek, 

alapvető fontosságú a széntárolók hosszú 

távú stabilitása és alkalmazkodóképessége. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A korszerű gazdálkodási 

gyakorlatok jelentősen hozzájárulhatnak 

az üveghatást okozó gázok 

kibocsátásainak csökkentéséhez a 

LULUCF ágazatban. A tagállamokat a 

rájuk vonatkozó célkitűzések 

teljesítésében olyan eszközökkel lehet 

segíteni, mint például innovatív 

gyakorlatok kidolgozásának előmozdítása, 

valamint a földtulajdonosok arra 

buzdítása, hogy alkalmazzanak korszerű 

gazdálkodási gyakorlatokat (a precíziós 

mezőgazdaságot, a precíziós erdészetet, az 

intelligens gazdálkodást stb.). 

Indokolás 

A precíziós mezőgazdaság és erdőgazdálkodás csökkentheti a kibocsátásokat azáltal, hogy 

optimális keretek között tartja többek között a tüzelőanyagok, a műtrágyák és a növényvédő 

szerek igénybevételét. Az intelligens gazdálkodás előnyös a gazdák, az erdészek és a környezet 

számára egyaránt. 
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Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A közös agrárpolitika intézkedései 

és a nemzeti politikák hatással bírnak a 

szántók, gyepterületek és vizes élőhelyek 

kibocsátási profiljára. Az ebben a 

rendeletben meghatározott 

területelszámolási kategóriák referencia-

időszakát illetően a számítás során 

figyelembe kell venni a tagállamok által 

ebben az időszakban végrehajtott agro-

környezetvédelmi intézkedéseket. 

Indokolás 

Az agro-környezetvédelmi intézkedések elismerésének fontossága abban áll, hogy a korábban 

lépők ne kerüljenek hátrányba. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az erdőterületekhez kapcsolódó 

kibocsátás és elnyelés különböző 

természeti körülményektől, az erdők 

korosztályszerkezetétől, valamint a 

múltbeli és a jelenlegi erdőgazdálkodási 

gyakorlattól is függ. A referenciaév 

alkalmazása nem teszi lehetővé e tényezők, 

valamint az azok eredményeképpen a 

kibocsátásra és az elnyelésre kifejtett 

ciklikus hatások vagy a kibocsátás és az 

elnyelés évenkénti ingadozásainak 

figyelembevételét. A vonatkozó 

elszámolási szabályokban ehelyett indokolt 

olyan referenciaszintek használatáról 

rendelkezni, amelyekkel kizárhatóak a 

természeti és az országspecifikus tényezők 

hatásai. Az UNFCCC és a Kiotói 

Jegyzőkönyv szerinti nemzetközi 

(9) Az erdőterületekhez kapcsolódó 

kibocsátás és elnyelés különböző 

természeti körülményektől, az erdők 

korosztályszerkezetétől, valamint a 

múltbeli és a jelenlegi erdőgazdálkodási 

gyakorlattól is függ, amelyek terén 

lényeges eltérések tapasztalhatók a 

tagállamok között. A referenciaév 

alkalmazása nem teszi lehetővé e tényezők, 

valamint az azok eredményeképpen a 

kibocsátásra és az elnyelésre kifejtett 

ciklikus hatások vagy a kibocsátás és az 

elnyelés évenkénti ingadozásainak 

figyelembevételét. A vonatkozó 

elszámolási szabályokban ehelyett indokolt 

olyan referenciaszintek használatáról 

rendelkezni, amelyek segítségével 

kezelhetők a természeti és az 



 

AD\1126397HU.docx 11/36 PE597.534v02-00 

 HU 

felülvizsgálat hiányában az e kategóriára 

vonatkozó elszámolás átláthatósága és 

minőségének javítása érdekében létre kell 

hozni egy felülvizsgálati eljárást. 

országspecifikus tényezők hatásai, mint 

például az erdőgazdálkodásra való 

képtelenség Horvátországban területének 

megszállása, a horvát függetlenségi 

háború, valamint a háborús és háborút 

követő körülmények miatt. A vonatkozó 

elszámolási szabályoknak rendelkezniük 

kell a koherenciáról és a Forest Europe 

(az európai erdők védelmével foglalkozó 

miniszteri konferencia) fenntartható 

erdőgazdálkodásra vonatkozó 

követelményeiről. Az UNFCCC és a 

Kiotói Jegyzőkönyv szerinti nemzetközi 

felülvizsgálat hiányában egy átlátható 

eljárást kell létrehozni az e kategóriára 

vonatkozó ellenőrizhetőség fejlesztése és 

az elszámolás minőségének javítása 

érdekében. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Amennyiben a Bizottság úgy dönt, 

hogy a C(2016) 3301 bizottsági 

határozottal összhangban a nemzeti 

erdőgazdálkodási tervek felülvizsgálata 

során igénybe veszi szakértői felülvizsgáló 

csoport közreműködését, célszerű, hogy az 

UNFCCC keretében végzett szakértői 

felülvizsgálatok bevált módszereire és 

tapasztalataira támaszkodjon, különös 

tekintettel a nemzeti szakértők részvételére 

és az ajánlásokra, valamint kielégítő 

számú tagállami szakértőt válasszon ki. 

(10) Az erdőkre vonatkozó 

referenciaszint tagállamok általi 

megállapítására szolgáló eljárásnak 

átláthatónak kell lennie, és össze kell 

hangolni a Forest Europe (az európai 

erdők védelmével foglalkozó miniszteri 

konferencia)1a fenntartható 

erdőgazdálkodásra vonatkozó 

követelményeivel. A Bizottság támogatást 

nyújt a tagállamok számára, az UNFCCC 

keretében végzett szakértői 

felülvizsgálatok bevált módszereire és 

tapasztalataira építve. Ebben az 

összefüggésben helyes, ha a Bizottság 

technikai segítségnyújtással szolgál a IV. 

függelékben meghatározott feltételeknek 

való megfelelés ellenőrzésére 

vonatkozóan, a 89/367/EGK tanácsi 

határozattal1b létrehozott Erdészeti 

Állandó Bizottsággal folytatott 

konzultációt követően. 
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 __________________ 

 Forest Europe – miniszteri konferencia az 

európai erdők védelmében, államközi 

tárgyalóbizottság, amelynek célja az 

európai erdőkről szóló jogilag kötelező 

egyezmény megkötése: 

http://www.foresteurope.org/. 

 A Tanács 1989. május 29-i 89/367/EGK 

határozata az Erdészeti Állandó Bizottság 

felállításáról (HL L 165., 1989.6.15., 14. 

o.). 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A nemzetközileg elfogadott IPCC-

iránymutatás szerint a biomassza 

elégetéséből származó kibocsátást az 

energiaágazatban nulla értékként lehet 

elszámolni azzal a feltétellel, hogy ugyanez 

a kibocsátás a LULUCF-ágazat esetében 

elszámolásra kerül. Az EU-ban a 

biomassza elégetéséből származó 

kibocsátás a 601/2012/EU rendelet 38. 

cikke és az 525/2013/EU rendeletben 

meghatározott rendelkezések alapján nulla 

értékként kerül elszámolásra, ezért az 

IPCC-iránymutatással való összhangot 

csak úgy lehetne biztosítani, ha e rendelet 

hatálya pontosan kiterjedne a szóban forgó 

kibocsátásokra. 

(11) A nemzetközileg elfogadott IPCC-

iránymutatás szerint a biomassza 

elégetéséből származó kibocsátást az 

energiaágazatban nulla értékként lehet 

elszámolni azzal a feltétellel, hogy ugyanez 

a kibocsátás a LULUCF-ágazat esetében 

elszámolásra kerül. Az Unióban a 

biomassza elégetéséből származó 

kibocsátás a 601/2012/EU rendelet 38. 

cikke és az 525/2013/EU rendeletben 

meghatározott rendelkezések alapján nulla 

értékként kerül elszámolásra, ezért az 

IPCC-iránymutatással való összhangot 

csak úgy lehetne biztosítani, ha e rendelet 

hatálya pontosan kiterjedne a szóban forgó 

kibocsátásokra. E rendelet bioenergiára 

vonatkozó elszámolási szabályainak nem 

szabad akadályozniuk a fenntartható 

biomassza felhasználását az 

energiaágazatban a LULUCF-ágazatban 

keletkező kibocsátás révén. 

Indokolás 

Megfelelően tekintetbe kell lenni a bioenergia kínálta lehetőséget a fosszilis tüzelőanyagok 

felváltására. 
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Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A faipari termékek fenntarthatóbb 

felhasználásával jelentősen korlátozható az 

üvegházhatású gázok légkörbe való 

kibocsátása, és fokozható azok légkörből 

való elnyelése. Az elszámolási 

szabályokban a tartós faipari termékek 

használatára való ösztönzés érdekében elő 

kell írni, hogy a tagállamok pontosan 

rögzítsék elszámolásukban a faipari 

termékek készletének változásait azok 

bekövetkeztekor. A Bizottságnak 

helyénvaló útmutatást nyújtania a faipari 

termékek elszámolásával kapcsolatos 

módszertani kérdésekben. 

(12) A faipari termékek fenntarthatóbb 

felhasználásával jelentősen korlátozható az 

üvegházhatású gázok légkörbe való 

kibocsátása a helyettesítő hatások miatt 

(figyelembe véve más ágazatok energia- és 

CO2-intenzitását, például a cementgyártás 

az összes CO2-kibocsátás körülbelül 8%-át 

teszi ki), és fokozható azok légkörből való 

elnyelése. Az elszámolási szabályokban a 

tartós faipari termékek használatának 

elismerése, méltánylása és ösztönzése 
érdekében elő kell írni, hogy a tagállamok 

pontosan rögzítsék elszámolásukban a 

faipari termékek készletének változásait 

azok bekövetkeztekor, ily módon 

csökkentve más, biológiailag le nem 

bomló anyagok, például a műanyagok 

használatát. A Bizottságnak helyénvaló 

útmutatást nyújtania a faipari termékek 

elszámolásával kapcsolatos módszertani 

kérdésekben. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A természetes bolygatás – például 

erdőtüzek, rovarkárok és betegségek, 

szélsőséges időjárási viszonyok és 

geológiai események –, amelyek a 

tagállamoktól függetlenül következnek be, 

és amelyeket a tagállamok érdemben nem 

befolyásolhatnak, a LULUCF-ágazatban 

ideiglenes jellegű üvegházhatásúgáz-

kibocsátáshoz vezethetnek, illetve a 

korábbi elnyelési folyamatok 

visszafordulását eredményezhetik. Mivel 

az elnyelési folyamatok visszafordulását 

(13) A természetes bolygatás – például 

erdőtüzek, rovarkárok és betegségek, 

szélsőséges időjárási viszonyok és 

geológiai események –, amelyek a 

tagállamoktól függetlenül következnek be, 

és amelyeket a tagállamok érdemben nem 

befolyásolhatnak, a LULUCF-ágazatban 

ideiglenes jellegű üvegházhatásúgáz-

kibocsátáshoz vezethetnek, illetve a 

korábbi elnyelési folyamatok 

visszafordulását eredményezhetik. Mivel 

az elnyelési folyamatok visszafordulását 
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gazdálkodási (például a fakitermeléssel és 

a faültetéssel kapcsolatos) döntések is 

okozhatják, e rendeletnek gondoskodnia 

kell arról, hogy az elnyelés emberi 

beavatkozás hatására való visszafordulása 

mindig pontosan megjelenjen a LULUCF-

ágazatra vonatkozó elszámolásokban. 

Indokolt továbbá, hogy a rendelet 

korlátozott mértékben lehetőséget 

biztosítson a tagállamok számára ahhoz, 

hogy LULUCF-nyilvántartásukból 

kizárhassák az olyan bolygatásból eredő 

kibocsátást, amelyre nincs ráhatásuk. Az 

elszámolásból való kizárás lehetőségével 

azonban oly módon kell élniük a 

tagállamoknak, hogy az ne vezessen az 

elszámolt mennyiségek indokolatlan 

csökkentéséhez. 

gazdálkodási (például a fakitermeléssel és 

a faültetéssel kapcsolatos) döntések is 

okozhatják, e rendeletnek gondoskodnia 

kell arról, hogy az elnyelés emberi 

beavatkozás hatására való visszafordulása 

mindig pontosan megjelenjen a LULUCF-

ágazatra vonatkozó elszámolásokban. 

Indokolt továbbá, hogy a rendelet 

lehetőséget biztosítson a tagállamok 

számára ahhoz, hogy LULUCF-

nyilvántartásukból kizárhassák az olyan 

bolygatásból eredő kibocsátást, amelyre 

nincs ráhatásuk. Az elszámolásból való 

kizárás lehetőségével azonban oly módon 

kell élniük a tagállamoknak, hogy az ne 

vezessen az elszámolt mennyiségek 

indokolatlan csökkentéséhez, és nem 

szabad eltérítenie a tagállamokat attól, 

hogy megelőző intézkedéseket tegyenek a 

természetes bolygatás kockázatának 

csökkentésére. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A tagállamoknak lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy nemzeti 

preferenciáiktól függően választhassák 

meg a LULUCF-ágazatra vonatkozó 

kötelezettségvállalás teljesítése 

szempontjából megfelelő nemzeti 

politikáikat, beleértve azt a lehetőséget is, 

hogy az egyik földhasználati kategóriához 

kapcsolódó kibocsátásokat egy másik 

földhasználati kategóriához kapcsolódó 

elnyelésekkel ellentételezzék. Lehetővé 

kell tenni továbbá a számukra, hogy a 

2021–2030-as időszak során halmozhassák 

a nettó elnyeléseket. A tagállamok közötti 

kereskedést a megfelelést segítő kiegészítő 

lehetőségként továbbra is célszerű 

fenntartani. A Kiotói Jegyzőkönyv 

második kötelezettségvállalási időszaka 

gyakorlatának megfelelően lehetővé kell 

(14) A tagállamoknak lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy nemzeti 

preferenciáiktól függően választhassák 

meg a LULUCF-ágazatra vonatkozó 

kötelezettségvállalás teljesítése 

szempontjából megfelelő nemzeti 

politikáikat, beleértve azt a lehetőséget is, 

hogy az egyik földhasználati kategóriához 

kapcsolódó kibocsátásokat egy másik 

földhasználati kategóriához kapcsolódó 

elnyelésekkel ellentételezzék. Lehetővé 

kell tenni továbbá a számukra, hogy a 

2021–2030-as időszak során halmozhassák 

a nettó elnyeléseket. A tagállamok közötti 

kereskedést a megfelelést segítő kiegészítő 

lehetőségként továbbra is célszerű 

fenntartani. A Kiotói Jegyzőkönyv 

második kötelezettségvállalási időszaka 

gyakorlatának megfelelően lehetővé kell 
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tenni a tagállamok számára azt is, hogy a 

stabil és alkalmazkodóképes energiaunió 

megvalósítása és a Párizsi 

Megállapodásban vállalt kötelezettségek 

teljesítése érdekében a tagállamok által 

2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő 

éves üvegházhatásúgázkibocsátás-

csökkentések meghatározásáról, valamint 

az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az 

éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb 

információk nyomon követésének és 

bejelentésének rendszeréről szóló 

525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet módosításáról szóló [] rendelet 

szerinti túlteljesítésüket felhasználhassák 

annak érdekében, hogy megfeleljenek az e 

rendelet szerinti 

kötelezettségvállalásaiknak. 

tenni a tagállamok számára azt is, hogy a 

stabil és alkalmazkodóképes energiaunió 

megvalósítása és a Párizsi 

Megállapodásban vállalt kötelezettségek 

teljesítése érdekében a tagállamok által 

2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő 

éves üvegházhatásúgázkibocsátás-

csökkentések meghatározásáról, valamint 

az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az 

éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb 

információk nyomon követésének és 

bejelentésének rendszeréről szóló 

525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet módosításáról szóló (EU) .../... 

rendelet szerinti túlteljesítésüket 

felhasználhassák, egyúttal biztosítva a 

fosszilis és a biogén üvegházhatású gázok 

kibocsátása és elnyelése közti egyértelmű 

különbségtevést. A kiirtott 

erdőterületekhez, az erdősített 

területekhez, a gazdálkodás alatt álló 

erdőterületekhez, a gazdálkodás alatt álló 

szántóterületekhez és a gazdálkodás alatt 

álló gyepterületekhez kapcsolódó éves 

nettó elnyeléseket ezért a mezőgazdaságra 

kell korlátozni. Annak érdekében, hogy a 

vállaláselosztásról szóló rendelet szerinti 

kötelezettségeiknek eleget tegyenek, 

fontos, hogy a tagállamok e rendelet 

eredményeképpen akár 425 millió tonna 

nettó elnyelést is felhasználhassanak.  

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Annak érdekében, hogy megfelelő 

módon elszámolhatók legyenek az e 

rendeletből fakadó ügyletek, ideértve a 

rugalmassági mechanizmusok 

igénybevételével és a megfelelés nyomon 

követésével kapcsolatosakat is, a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 

az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 290. cikke alapján jogi aktusokat 

(18) Annak érdekében, hogy megfelelő 

módon elszámolhatók legyenek az e 

rendeletből fakadó ügyletek, ideértve a 

rugalmassági mechanizmusok 

igénybevételével és a megfelelés nyomon 

követésével kapcsolatosakat is, a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 

az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 290. cikke alapján jogi aktusokat 
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fogadjon el a fogalommeghatározások, az 

értékek és az üvegházhatású gázokat és 

széntárolókat tartalmazó felsorolások 

technikai kiigazítására, a referenciaszintek 

naprakésszé tételére, az ügyletek 

elszámolására, valamint a módszertan és a 

tájékoztatási kötelezettségek 

felülvizsgálatára vonatkozóan. Ezeknek az 

intézkedéseknek figyelembe kell venniük 

az uniós kibocsátásiegység-forgalmi 

jegyzék létrehozásáról szóló 389/2013/EU 

bizottsági rendelet rendelkezéseit. A 

szükséges rendelkezéseket egyetlen olyan 

jogi aktusba indokolt foglalni, amely a 

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

rendelettel, a stabil és alkalmazkodóképes 

energiaunió megvalósítása érdekében a 

tagállamok által 2021-től 2030-ig 

kötelezően teljesítendő éves 

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 

meghatározásáról szóló [] rendelettel és az 

e rendelettel kapcsolatos elszámolási 

tárgyú rendelkezéseket egyaránt 

tartalmazni fogja. Különösen fontos, hogy 

a Bizottság az előkészítő munkája során – 

többek között szakértői szinten – megfelelő 

konzultációkat folytasson, és hogy ezekre a 

konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia 

minden dokumentumot, és szakértőik 

számára biztosítani kell, hogy rendszeresen 

részt vehessenek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein. 

fogadjon el a fogalommeghatározások, az 

értékek és az üvegházhatású gázokat és 

széntárolókat tartalmazó felsorolások 

technikai kiigazítására, a  faipari termékek 

készletébe tartozó kategóriák naprakésszé 

tételére, az ügyletek elszámolására, 

valamint a módszertan és a tájékoztatási 

kötelezettségek felülvizsgálatára 

vonatkozóan, az IPCC-iránymutatásoknak 

az UNFCCC vagy a Párizsi Megállapodás 

szervei által elfogadott módosításainak 

figyelembe vétele érdekében. Ezeknek az 

intézkedéseknek figyelembe kell venniük 

az uniós kibocsátásiegység-forgalmi 

jegyzék létrehozásáról szóló 389/2013/EU 

bizottsági rendelet rendelkezéseit. A 

szükséges rendelkezéseket egyetlen olyan 

jogi aktusba indokolt foglalni, amely a 

2003. október 13-i1a 2003/87/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvvel, az 

525/2013/EU rendelettel, a stabil és 

alkalmazkodóképes energiaunió 

megvalósítása érdekében a tagállamok által 

2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő 

éves üvegházhatásúgázkibocsátás-

csökkentések meghatározásáról szóló 

../.../EU rendelettel és az e rendelettel 

kapcsolatos elszámolási tárgyú 

rendelkezéseket egyaránt tartalmazni fogja. 

Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munkája során – többek között 

szakértői szinten – megfelelő 

konzultációkat folytasson, és hogy ezekre a 

konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak1b 

megfelelően kerüljön sor. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia 

minden dokumentumot, és szakértőik 

számára biztosítani kell, hogy rendszeresen 

részt vehessenek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein. 
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 ________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 

egységei Közösségen belüli kereskedelmi 

rendszerének létrehozásáról és a 

96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 

(HL L 275., 2003.10.25., 32. o.). 

 1b HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) E rendeletet 2024-től fogva 

ötévente felül kell vizsgálni, és ennek 

keretében értékelni kell végrehajtását. A 

felülvizsgálat során figyelembe vehetők a 

Párizsi Megállapodással kapcsolatos 

globális értékelés eredményei is. 

(19) A Bizottság a 2018-as előmozdító 

párbeszéd fényében 2019. február 28-ig 

beszámol az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak arról, hogy mennyire 

megfelelő e rendelet törekvésének 

mértéke. E rendeletet 2023-tól fogva 

háromévente felül kell vizsgálni, és ennek 

keretében értékelni kell végrehajtását. A 

felülvizsgálat során figyelembe vehetők a 

Párizsi Megállapodással kapcsolatos 

globális értékelés eredményei is. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendelet az 525/2013/EU rendelet 

7. cikke alkalmazásában bejelentett, az I. 

melléklet A. pontjában felsorolt 

üvegházhatású gázoknak a tagállamok 

területén a 2021-től 2030-ig tartó 

időszakban a következő területelszámolási 

kategóriákba tartozó kibocsátására és 

elnyelésére alkalmazandó: 

(1) E rendelet az 525/2013/EU rendelet 

7. cikke alkalmazásában bejelentett, az I. 

melléklet A. pontjában felsorolt 

üvegházhatású gázoknak a tagállamok 

területén a 2021-től 2030-ig tartó 

időszakban a következő területelszámolási 

kategóriákba és egyéb elszámolási 

kategóriákba tartozó kibocsátására és 

elnyelésére alkalmazandó: 
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Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) faipari termékek. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) Az erdőkre vonatkozó 

referenciaszint a tagállam területén a 

2021–2025-ös és a 2026–2030-as 

időszakban a gazdálkodás alatt álló 

erdőterülethez kapcsolódó nettó 

kibocsátás vagy elnyelés becsült éves 

átlaga. 

Indokolás 

Az erdőkre vonatkozó referenciaszint 8. cikk (1) bekezdésében szereplő meghatározásának a 

3. cikkben kell szerepelnie, a többi meghatározással együtt. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 14. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy az (1) 

bekezdésben szereplő 

fogalommeghatározásokat hozzáigazítsa a 

tudományos eredményekhez vagy a 

műszaki fejlődéshez, valamint biztosítsa e 

fogalommeghatározások összhangját az 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 14. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy az (1) 

bekezdésben szereplő 

fogalommeghatározásokat kiigazítsa, hogy 

biztosítsa e fogalommeghatározások 

összhangját az IPCC üvegházhatású gázok 

nemzeti jegyzékeire vonatkozó 2006. évi 
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IPCC üvegházhatású gázok nemzeti 

jegyzékeire vonatkozó 2006. évi 

iránymutatásában (IPCC-iránymutatás) 

szereplő hasonló tárgyú 

fogalommeghatározások esetleges 

módosításaival. 

iránymutatásában (IPCC-iránymutatás) 

szereplő hasonló tárgyú 

fogalommeghatározásoknak az UNFCCC 

vagy a Párizsi Megállapodás szervei által 

elfogadott esetleges módosításaival. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2021 és 2025 közötti, valamint a 2026 és 

2030 közötti időszakokra vonatkozóan a 

11. cikk szerinti rugalmasság 

figyelembevétele mellett minden tagállam 

gondoskodik arról, hogy a kibocsátás ne 

haladja meg az elnyelést, ahol kibocsátás 

és elnyelés alatt a tagállam területén 

megvalósuló, a 2. cikkben említett 

területelszámolási kategóriákba sorolható 

teljes kibocsátások és teljes elnyelések 

összegeként meghatározott és e rendelet 

szerint elszámolt mennyiségek értendők. 

A 2021 és 2025 közötti, valamint a 2026 és 

2030 közötti időszakokra vonatkozóan a 

11. cikk szerinti rugalmasság 

figyelembevétele mellett minden tagállam 

gondoskodik arról, hogy a kibocsátás ne 

haladja meg az elnyelést, ahol kibocsátás 

és elnyelés alatt a tagállam területén 

megvalósuló, a 2. cikkben említett 

területelszámolási és egyéb kategóriákba 

sorolható teljes kibocsátások és teljes 

elnyelések összegeként meghatározott és e 

rendelet szerint elszámolt mennyiségek 

értendők. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok elszámolást 

készítenek és vezetnek, amelyben pontosan 

rögzítik a 2. cikkben említett 

területelszámolási kategóriákhoz 

kapcsolódó kibocsátást és elnyelést. A 

tagállamok gondoskodnak arról, hogy 

elszámolásuk és az e rendelet alapján 

szolgáltatott más adatok pontosak, teljesek, 

következetesek, összevethetők és 

átláthatók legyenek. A tagállamok pozitív 

előjellel (+) jelzik a kibocsátást, negatív 

(1) A tagállamok elszámolást 

készítenek és vezetnek, amelyben pontosan 

rögzítik a 2. cikkben említett 

területelszámolási és egyéb kategóriákhoz 

kapcsolódó kibocsátást és elnyelést az 

UNFCCC és a Párizsi Megállapodás 

szervei által a 2021‒2030-as időszakra 

vonatkozóan elfogadott jelentéstételi 

iránymutatásnak megfelelően. A 

tagállamok gondoskodnak arról, hogy 

elszámolásuk és az e rendelet alapján 

szolgáltatott más adatok pontosak, teljesek, 
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előjellel (–) pedig az elnyelést. következetesek, összevethetők és 

átláthatók legyenek. A tagállamok pozitív 

előjellel (+) jelzik a kibocsátást, negatív 

előjellel (–) pedig az elnyelést. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok megelőzik, hogy a 

kibocsátás és az elnyelés bármely része 

kétszer kerüljön elszámolásra, és ennek 

érdekében a több területelszámolási 

kategóriához is kapcsolódó kibocsátást, 

illetve elnyelést egyetlen kategóriára 

vonatkozóan számolják el. 

(2) A tagállamok megelőzik, hogy a 

kibocsátás és az elnyelés bármely része 

kétszer kerüljön elszámolásra, és ennek 

érdekében a több elszámolási kategóriához 

is kapcsolódó kibocsátást, illetve elnyelést 

egyetlen kategóriára vonatkozóan 

számolják el. 

Indokolás 

Javaslatunk szerint a faipari termékek külön jegyzékként és elszámolt kategóriaként 

szerepelne. Ez összhangban lenne a 2006-os IPCC-iránymutatással az UNFCCC jelentéstételi 

gyakorlatával. Ez az 5. cikk (1), (2) és (4) bekezdésének módosításához vezetne. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok elszámolásukban 

minden területelszámolási kategória 

tekintetében rögzítik az I. melléklet B. 

pontjában felsorolt széntárolók 

szénkészletében bekövetkező változásokat. 

Amennyiben egy adott, a felszín feletti 

biomasszától és a gazdálkodás alatt álló 

erdőterületek fairpari termékeitől eltérő 

széntároló nem forrás, a tagállamok 

dönthetnek úgy, hogy elszámolásukba nem 

foglalják bele a széntároló szénkészletében 

bekövetkező változásokat. 

(4) A tagállamok elszámolásukban 

minden elszámolási kategória tekintetében 

rögzítik az I. melléklet B. pontjában 

felsorolt széntárolók szénkészletében 

bekövetkező változásokat. Amennyiben 

egy adott, a felszín feletti biomasszától és a 

gazdálkodás alatt álló erdőterületek fairpari 

termékeitől eltérő széntároló nem forrás, a 

tagállamok dönthetnek úgy, hogy 

elszámolásukba nem foglalják bele a 

széntároló szénkészletében bekövetkező 

változásokat. 
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Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 14. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az I. melléklet módosítására 

vonatkozóan, hogy az tükrözze az IPCC 

iránymutatásában bekövetkező 

változásokat. 

(6) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 14. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az I. melléklet módosítására 

vonatkozóan, hogy az tükrözze az IPCC 

iránymutatásában bekövetkező, az 

UNFCCC vagy a Párizsi Megállapodás 

szerinti szervek által elfogadott 
változásokat. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok elszámolják a 

gazdálkodás alatt álló szántóföldhöz 

kapcsolódó kibocsátást és elnyelést; ebből 

a célból kiszámolják a 2021–2025-ös és a 

2026–2030-as időszakra eső kibocsátást és 

elnyelést, amelyből kivonják a 2005–2007-

es referencia-időszakban a tagállam 

gazdálkodás alatt álló szántóterülethez 

kapcsolódó átlagos éves kibocsátásának és 

elnyelésének ötszörösét. 

(1) A tagállamok elszámolják a 

gazdálkodás alatt álló szántóföldhöz 

kapcsolódó kibocsátást és elnyelést; ebből 

a célból kiszámolják a 2021–2025-ös és a 

2026–2030-as időszakra eső kibocsátást és 

elnyelést, amelyből kivonják a referencia-

időszakban vagy az UNFCCC szerint 

meghatározott referenciaévben a tagállam 

gazdálkodás alatt álló szántóterülethez 

kapcsolódó átlagos éves kibocsátásának és 

elnyelésének ötszörösét. Az elszámolás 

referencia-időszakára vonatkozó 

választást 2018. december 31-ig közlik az 

Európai Bizottsággal. A tagállamok 

beszámíthatják a referencia-időszakban 

végrehajtott agro-környezetvédelmi 

intézkedéseket . 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok elszámolják a 

gazdálkodás alatt álló gyepterülethez 

kapcsolódó kibocsátást és elnyelést; ebből 

a célból kiszámolják a 2021–2025-ös és a 

2026–2030-as időszakra eső kibocsátást és 

elnyelést, amelyből kivonják a 2005–2007-

es referencia-időszakban a tagállam 

gazdálkodás alatt álló gyepterülethez 

kapcsolódó átlagos éves kibocsátásának és 

elnyelésének ötszörösét. 

(2) A tagállamok elszámolják a 

gazdálkodás alatt álló gyepterülethez 

kapcsolódó kibocsátást és elnyelést; ebből 

a célból kiszámolják a 2021–2025-ös és a 

2026–2030-as időszakra eső kibocsátást és 

elnyelést, amelyből kivonják az UNFCCC 

szerint meghatározott referencia-

időszakban vagy referenciaévben a 

tagállam gazdálkodás alatt álló 

gyepterülethez kapcsolódó átlagos éves 

kibocsátásának és elnyelésének ötszörösét. 

Az elszámolás referencia-időszakára 

vonatkozó választást 2018. december 31-ig 

közlik az Európai Bizottsággal. A 

tagállamok beszámíthatják a referencia-

időszakban végrehajtott agro-

környezetvédelmi intézkedéseket . 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Amennyiben a referencia-

időszakba az (1) és (2) bekezdésben 

foglaltak szerint beszámítanak az agro-

környezetvédelmi intézkedések, a 

tagállamok többek között a következő 

intézkedéseket vehetik számításba: 

 -  éghajlatváltozással kapcsolatos 

intézkedések és éghajlatvédelem; 

 -  a biológiai és genetikai 

sokszínűség ösztönzése; 

 -  a talaj termőképességének 

javítása; valamint 

 -  vízvédelmi intézkedések. 

Indokolás 

A rendeletnek nem szabad büntetnie azokat a tagállamokat, amelyek már számos agro-

környezetvédelmi intézkedést hoztak a KAP programjaival összhangban. Ezen tagállamoknak 
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az ebben az időszakban nyújtott jó teljesítményét számításba kell venni. A referencia-időszak 

kibocsátásainak és elnyeléseinek kiszámítása során figyelembe kell venni a már végrehajtott 

agro-környezetvédelmi intézkedéseket. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Azok a tagállamok, amelyek úgy 

döntöttek, hogy a gazdálkodás alatt álló 

vizes élőhelyet a 2. cikknek megfelelően 

kötelezettségvállalásuk hatálya alá vonják, 

elszámolják a gazdálkodás alatt álló vizes 

élőhelyhez kapcsolódó kibocsátást és 

elnyelést; ebből a célból kiszámolják a 

2021–2025-ös és/vagy a 2026–2030-as 

időszakra eső kibocsátást és elnyelést, 

amelyből kivonják a 2005–2007-es 

referencia-időszakban a tagállam 

gazdálkodás alatt álló vizes élőhelyhez 

kapcsolódó átlagos éves kibocsátásának és 

elnyelésének ötszörösét. 

(4) Azok a tagállamok, amelyek úgy 

döntöttek, hogy a gazdálkodás alatt álló 

vizes élőhelyet a 2. cikknek megfelelően 

kötelezettségvállalásuk hatálya alá vonják, 

elszámolják a gazdálkodás alatt álló vizes 

élőhelyhez kapcsolódó kibocsátást és 

elnyelést; ebből a célból kiszámolják a 

2021–2025-ös és/vagy a 2026–2030-as 

időszakra eső kibocsátást és elnyelést, 

amelyből kivonják az UNFCCC szerinti 

referencia-időszakban vagy a 

referenciaévben a tagállam gazdálkodás 

alatt álló vizes élőhelyhez kapcsolódó 

átlagos éves kibocsátásának és 

elnyelésének ötszörösét. Az elszámolás 

referencia-időszakára vonatkozó 

választást 2018. december 31-ig közlik az 

Európai Bizottsággal. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok elszámolják a 

gazdálkodás alatt álló erdőterülethez 

kapcsolódó kibocsátást és elnyelést; ebből 

a célból kiszámolják a 2021–2025-ös és a 

2026–2030-as időszakra eső kibocsátást és 

elnyelést, amelyből kivonják az erdőkre 

vonatkozó referenciaszintjük ötszörösét. Az 

erdőkre vonatkozó referenciaszint a 

tagállam területén a 2021–2025-ös és a 

2026–2030-as időszakban a gazdálkodás 

(1) A tagállamok elszámolják a 

gazdálkodás alatt álló erdőterülethez 

kapcsolódó kibocsátást és elnyelést; ebből 

a célból kiszámolják a 2021–2025-ös és a 

2026–2030-as időszakra eső kibocsátást és 

elnyelést, amelyből kivonják az erdőkre 

vonatkozó referenciaszintjük ötszörösét. 
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alatt álló erdőterülethez kapcsolódó nettó 

kibocsátás vagy elnyelés becsült éves 

átlaga. 

Indokolás 

Az erdőkre vonatkozó referenciaszint 8. cikk (1) bekezdésében szereplő meghatározásának a 

3. cikkben kell szerepelnie, a többi meghatározással együtt. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés 

szerinti számítás eredménye az erdőkre 

vonatkozó referenciaszinthez képest 

negatív, az érintett tagállam a 

gazdálkodás alatt álló erdőterületekre 

vonatkozó elszámolásába belefoglal a 

tagállam III. mellékletben meghatározott 

referenciaévre vagy referencia-időszakra 

vonatkozó kibocsátásának legfeljebb 3,5 

százaléka ötszörösének megfelelő nettó 

összelnyelést. 

törölve 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a IV. melléklet A. pontjában 

meghatározott feltételek alapján 

meghatározzák az erdőkre vonatkozó új 

referenciaszintet. A 2021–2025-ös időszak 

tekintetében 2018. december 31-ig, a 

2026–2030-as időszak tekintetében pedig 

2023. június 30-ig benyújtják a 

Bizottságnak nemzeti erdőgazdálkodási 

elszámolási tervüket, amely tartalmazza az 

erdőkre vonatkozó új referenciaszintet. 

A tagállamok a IV. melléklet A. pontjában 

meghatározott feltételek alapján 

meghatározzák az erdőkre vonatkozó új 

referenciaszintet. A 2021–2025-ös időszak 

tekintetében 2018. december 31-ig, a 

2026–2030-as időszak tekintetében pedig 

2023. június 30-ig benyújtják a 

Bizottságnak nemzeti erdőgazdálkodási 

elszámolási jelentésüket, amely 

tartalmazza az erdőkre vonatkozó új 

referenciaszintet. 
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Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti erdőgazdálkodási elszámolási 

terv tartalmazza a IV. melléklet B. 

pontjában felsorolt összes elemet, valamint 

az erdőkre vonatkozó javasolt új, évi CO2-

egyenértékben kifejezett referenciaszintet, 

amely a jelenlegi, a tagállami erdőkre 

vonatkozóan erdőtípusonként és életkor-

kategóriánként az 1990 és 2009 közötti 

időszakban dokumentált erdőgazdálkodási 

gyakorlat és intenzitás fenntartásán 

alapul. 

A nemzeti erdőgazdálkodási elszámolási 

jelentés tartalmazza a IV. melléklet B. 

pontjában felsorolt összes elemet, valamint 

az erdőkre vonatkozó javasolt új, évi CO2-

egyenértékben kifejezett referenciaszintet, 

amely az aktív, fenntartható 

erdőgazdálkodási gyakorlatok tendenciáin 

alapul a rendelkezésre álló legjobb 

adatoknak és az elfogadott nemzeti 

erdészeti programjainak és politikáinak 

megfelelően, a biológiai sokféleség 

védelmének figyelembevételével, valamint 

a tagállamok jelenlegi fenntartható 
erdőgazdálkodási programjain és 

intézkedésein. Alapját a fenntartható 

erdőgazdálkodás elveinek és a tagállamok 

által ezen a területen az erdőkre 

vonatkozó referenciaszint benyújtásának 

időpontjáig közzétett nemzeti 

stratégiáknak, valamint olyan hosszú távú 

elemzéseknek kell képezniük, amelyek a 

párizsi megállapodás 4. cikkének 1. 

pontjában meghatározott azon 

célkitűzésre vonatkoznak, hogy a század 

második felében egyensúlyt kell elérni az 

üvegházhatású gázok forrásokból való 

emberi eredetű kibocsátása és nyelők 

általi elnyelése között. 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti erdőgazdálkodási elszámolási 

tervet nyilvánosságra kell hozni, és 

nyilvános konzultációra kell bocsátani. 

A nemzeti erdőgazdálkodási elszámolási 

jelentést nyilvánosságra kell hozni, és 

nyilvános konzultációra kell bocsátani. 
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Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 

az összhangot a nemzeti erdőgazdálkodási 

elszámolási tervben az erdőkre vonatkozó 

referenciaszint meghatározásához, 

valamint a gazdálkodás alatt álló 

erdőterületre vonatkozó adatok 

bejelentésével összefüggésben használt 

módszerek és adatok között. A tagállamok 

legkésőbb a 2021–2025-ös vagy a 2026–

2030-as időszak végéig benyújtják a 

Bizottságnak referenciaszintjük technikai 

kiigazítását, ha ez szükséges a 

következetesség biztosításához. 

(4) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 

az összhangot a nemzeti erdőgazdálkodási 

elszámolási jelentésben az erdőkre 

vonatkozó referenciaszint 

meghatározásához, valamint a gazdálkodás 

alatt álló erdőterületre vonatkozó adatok 

bejelentésével összefüggésben használt 

módszerek és adatok között. A tagállamok 

legkésőbb a 2021–2025-ös vagy a 2026–

2030-as időszak végéig benyújtják a 

Bizottságnak referenciaszintjük technikai 

kiigazítását, ha ez szükséges a 

következetesség biztosításához. 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság felülvizsgálja a 

nemzeti erdőgazdálkodási elszámolási 

terveket és a technikai kiigazításokat, és 

megvizsgálja, hogy az erdőkre vonatkozó 

javasolt új vagy kiigazított 

referenciaszintek meghatározása milyen 

mértékben felel meg a (3) és a (4) 

bekezdésben, valamint az 5. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott elveknek és 

követelményeknek.   Amennyiben a (3) és 

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

bekezdésében meghatározott elveknek és 

követelményeknek való megfelelés azt 

szükségesség teszi, a Bizottság 

újraszámíthatja az erdőkre vonatkozó 

javasolt új vagy kiigazított 

referenciaszinteket. 

(5) A 4. mellékletben meghatározottak 

szerint a Bizottság támogatja a valamely 

tagállam által benyújtott nemzeti 

erdőgazdálkodási elszámolási jelentések és 

az esetleges korrekciók és/vagy technikai 

kiigazítások technikai értékelését, 

amelynek célja annak értékelése, hogy az 

erdőkre vonatkozó új vagy kiigazított 

referenciaszintek meghatározása milyen 

mértékben felel meg a (3) és a (4) 

bekezdésben, valamint az 5. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott elveknek és 

követelményeknek. A Bizottságtechnikai 

ajánlásokat ad a tagállamoknak és 

összefoglaló jelentést állít össze. 
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Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A Bizottság a 14. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogad el a II. mellékletnek az (5) 

bekezdés alapján elvégzett felülvizsgálat 

alapján történő módosítása céljából, hogy a 

benyújtott nemzeti erdőgazdálkodási 

elszámolási tervek és technikai 

kiigazítások, valamint a felülvizsgálat 

keretében végzett újraszámítások alapján 

naprakésszé tegye az erdőkre vonatkozó 

tagállami referenciaszinteket. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

hatálybalépéséig a 2021–2025-ös és/vagy 

a 2026–2030-as időszakra továbbra is a II. 

mellékletben megállapított, erdőkre 

vonatkozó tagállami referenciaszintek 

alkalmazandók. 

(6) A Bizottság a 14. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogad el a II. mellékletnek az (5) 

bekezdés alapján elvégzett technikai 

értékelés alapján történő módosítása 

céljából, hogy a benyújtott nemzeti 

erdőgazdálkodási elszámolási jelentések és 

technikai kiigazítások, valamint a 

technikai értékelés keretében a tagállam 

által végzett újraszámítások alapján 

naprakésszé tegye az erdőkre vonatkozó 

tagállami referenciaszinteket. Amennyiben 

valamely tagállam nem teszi naprakésszé 

az erdőkre vonatkozó referenciaszintet, a 

2021–2025-ös és/vagy a 2026–2030-as 

időszakra továbbra is a II. mellékletben 

megállapított, erdőkre vonatkozó érték 

alkalmazandó. 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A faipari termékekkel összefüggésben a 6. 

cikk (1) bekezdése és a 8. cikk (1) 

bekezdése értelmében vezetett 

elszámolásaikban a tagállamok az V. 

mellékletben meghatározott elsőrendű 

bomlásfüggvényt, módszereket és 

alapértelmezett felezésiidő-értékeket 

alkalmazva feltüntetik az alábbi 

kategóriákba tartozó faipari termékek 

készletében bekövetkező változásból eredő 

kibocsátást és elnyelést: 

A tagállamok az V. mellékletben 

meghatározott elsőrendű bomlásfüggvényt, 

módszereket és alapértelmezett felezésiidő-

értékeket alkalmazva feltüntetik az alábbi 

kategóriákba tartozó faipari termékek 

készletében bekövetkező változásból eredő 

kibocsátást és elnyelést: 
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Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok a faipari termékek 

készletében bekövetkező változásból eredő 

kibocsátást és elnyelést összkibocsátás és 

összelnyelés formájában elszámolják a 

2012–2025-ös és a 2026–2030-as 

időszakok minden egyes éve 

vonatkozásában. 

Indokolás 

A faipari termékek egyértelműen emberi tevékenység eredményei, és a faipari termékeket 

ezért az erdősített területekhez hasonló módon lehetne elszámolni. Ez azt jelenti, hogy a 

szénkészletek faipari termékekhez kapcsolódó tényleges változásai szerepelnének az 

elszámolásban.  

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság a 14. cikknek megfelelően 

legkésőbb 2019. december 31-ig 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el, hogy naprakésszé tegye a faipari 

termékek készletébe tartozó kategóriákat, 

és azokba további termékeket, például 

fenntartható, innovatív, bioalapú 

termékeket vegyen fel, amelyek pozitív 

helyettesítő hatást fejtenek ki, valamint 

hogy naprakésszé tegye az V. mellékletben 

meghatározott alapértelmezett felezésiidő-

értékeket. 

Indokolás 

A Bizottságnak a jövőbeli innovatív, fenntartható bioalapú termékek által megvalósuló 

széntárolás jobb elismerése érdekében további kategóriákat kell javasolnia a faipari termékek 

készletéhez. 

 



 

AD\1126397HU.docx 29/36 PE597.534v02-00 

 HU 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 14. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a VI. mellékletben szereplő 

módszertan és információszolgáltatási 

követelmények felülvizsgálata érdekében, 

hogy azok tükrözzék az IPCC-

iránymutatásban bekövetkező változásokat. 

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 14. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a VI. mellékletben szereplő 

módszertan és információszolgáltatási 

követelmények felülvizsgálata érdekében, 

hogy azok tükrözzék az IPCC-

iránymutatásban bekövetkező – az 

UNFCCC vagy a Párizsi Megállapodás 

szervei által elfogadott – változásokat. 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Abban az esetben, ha egy 

tagállamban az összkibocsátás meghaladja 

az összelnyelést, és az érintett tagállamnak 

a tagállamok által 2021-től 2030-ig 

kötelezően teljesítendő éves 

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 

meghatározásáról szóló [ ] rendelet alapján 

csökkent az éves kibocsátási jogosultsága, 

az érintett mennyiséget a tagállam 4. cikk 

szerinti kötelezettségvállalásának 

teljesítése szempontjából figyelembe kell 

venni. 

(1) Abban az esetben, ha egy 

tagállamban az összkibocsátás meghaladja 

az összelnyelést, és az érintett tagállamnak 

a tagállamok által 2021-től 2030-ig 

kötelezően teljesítendő éves 

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 

meghatározásáról szóló (EU) .../... rendelet 

alapján, a rugalmassági opciók egyikeként 

hozott saját döntése nyomán csökkent az 

éves kibocsátási jogosultsága, az érintett 

mennyiséget a tagállam 4. cikk szerinti 

kötelezettségvállalásának teljesítése 

szempontjából figyelembe kell venni. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 3., az 5., a 8., a (2) A Bizottságnak a 3., az 5., a 8., a  
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10. és a 13. cikkben említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól, [a hatálybalépés 

napja]-án/-én kezdődő hatállyal. 

9., a 10. és a 13. cikkben említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól, [a hatálybalépés 

napja]-án/-én kezdődő hatállyal. 

Indokolás 

A cikk összhangba hozása a 9. cikkre vonatkozó módosítással. 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság 2024. február 28-ig, majd azt 

követően ötévente jelentés formájában 

beszámol az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról, 

valamint arról, hogy az e rendeletben 

foglalt szabályozás mennyiben járult hozzá 

az EU átfogó 2030-as 

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 

céljának és a Párizsi Megállapodás 

céljainak teljesítéséhez, és indokolt esetben 

jogalkotási javaslatokat is előterjeszthet. 

A Bizottság a 2018-as előmozdító 

párbeszéd fényében 2019. február 28-ig 

beszámol az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak arról, hogy mennyire 

megfelelő e rendelet törekvésének 

mértéke. A Bizottság – azzal a céllal, hogy 

e rendeletet összhangban tartsa az 

UNFCCC vagy a Párizsi Megállapodás 

szervei által elfogadott vonatkozó 

határozatokkal – 2023. február 28-ig, majd 

azt követően háromévente jelentés 

formájában beszámol az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 

végrehajtásáról, valamint arról, hogy az e 

rendeletben foglalt szabályozás mennyiben 

járult hozzá az EU átfogó 2030-as 

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 

céljának és a Párizsi Megállapodás 

céljainak teljesítéséhez, és jogalkotási 

javaslatokat is előterjeszt. 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – B pont – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) az erdősített terület és a kiirtott 

erdőterület esetében:faipari termékek. 

f) mind az erdősített területről, mind 

a gazdálkodás alatt álló erdőterületről 
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származó faipari termékek. 

Indokolás 

Javasoljuk a faipari termékek külön kategóriaként történő felvételét, a faipari termékek 

erdőkre vonatkozó referenciaszintből való kizárását, és ennek megfelelően el kell végeznie a 

szövegben a szükséges módosítást. 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 táblázat – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A faipari termékeket is figyelembe vevő, 
erdőkre vonatkozó referenciaszintek az 

egyes tagállamok esetében 

Az erdőkre vonatkozó referenciaszintek az 

egyes tagállamok esetében 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

IV melléklet – A rész – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a referenciaszinteknek biztosítaniuk 

kell az elszámolás megbízhatóságát és 

hitelességét annak érdekében, hogy a 

biomasszához kapcsolódó kibocsátások és 

elnyelések megfelelően elszámolásra 

kerüljenek; 

c) a referenciaszinteknek biztosítaniuk 

kell az elszámolás megbízhatóságát és 

hitelességét annak érdekében, hogy a 

gazdálkodás alatt álló erdőterület 

kibocsátásai és elnyelései megfelelően 

elszámolásra kerüljenek, és a kibocsásátok 

egyensúlyba kerüljenek az elnyelésekkel; 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

IV melléklet – A rész – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a referenciaszinteknek figyelembe 

kell venniük a faipari termékek 

széntárolóját is, aminek révén lehetővé 

válik az azonnali oxidációt feltételező 

forgatókönyv, valamint az elsőrendű 

törölve 
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bomlás függvénye és a felezésiidő-értékek 

alkalmazása közötti összehasonlítás; 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

IV melléklet – A rész – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a referenciaszinteknek figyelembe 

kell venniük a biológiai sokféleség 

megőrzéséhez való hozzájárulásra és a 

természeti erőforrások fenntartható 

használatára vonatkozó célt, amint azt az 

uniós erdőgazdálkodási stratégia, a 

tagállamok nemzeti erdészeti politikái és az 

EU biológiai sokféleséggel kapcsolatos 

stratégiája meghatározza; 

e) a referenciaszinteknek figyelembe 

kell venniük a biológiai sokféleség 

megőrzéséhez való hozzájárulásra és – az 

energiatermelésre és más fosszilis alapú 

anyagok helyettesítésére használt – 
természeti erőforrások fenntartható 

használatára vonatkozó célt, amint azt az 

uniós erdőgazdálkodási stratégia, a 

tagállamok nemzeti erdészeti programjai 

és politikái, illetve az EU biogazdasággal 

és biológiai sokféleséggel kapcsolatos 

stratégiái meghatározzák; Nem kell az e 

rendelet értelmében mennyiségi 

szankciókkal sújtani azt a tagállamot, 

amely az erdőgazdálkodásra és az 

erdészeti erőforrások kiaknázására 

vonatkozóan olyan új politikát vezetett be 

a közelmúltban vagy kíván bevezetni, 

amely a fakitermelés növekedését 

eredményezi, feltéve, ha ez a politika 

proaktív és fenntartható, és hosszú távon 

nem jár a tagállam erdői elnyelési 

képességének csökkenésével. 

 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

IV melléklet – A rész – 1 bekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) a referenciaszinteknek összhangban 

kell lenniük az üvegházhatású gázok 

jegyzékeivel és a releváns korábbi 

adatokkal, továbbá átlátható, teljes, 

g) a referenciaszinteknek összhangban 

kell lenniük az üvegházhatású gázok 

jegyzékeivel és a releváns korábbi 

adatokkal, továbbá átlátható, teljes, 
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következetes, összehasonlítható és pontos 

információkon kell alapulniuk. A 

referenciaszintek meghatározásához 

használt modellnek különösen alkalmasnak 

kell lennie az üvegházhatású gázok 

nemzeti jegyzékéből származó korábbi 

adatok megjelenítésére. 

következetes, összehasonlítható és pontos 

információkon kell alapulniuk. Az 

üvegházhatású gázok jegyzékeit 

összhangba kell hozni az UNFCCC vagy a 

Párizsi Megállapodás szervei által 

elfogadott vonatkozó határozatokkal. A 

referenciaszintek meghatározásához 

használt modellnek különösen alkalmasnak 

kell lennie az üvegházhatású gázok 

nemzeti jegyzékéből származó korábbi 

adatok megjelenítésére. 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

IV melléklet – B rész – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

B. A nemzeti erdőgazdálkodási 

elszámolási terv elemei 

B. A nemzeti erdőgazdálkodási 

elszámolási jelentés elemei 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

IV melléklet – B rész – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az e rendelet 8. cikkének megfelelően 

benyújtott nemzeti erdőgazdálkodási 

elszámolási terv a következő elemeket 

tartalmazza: 

Az e rendelet 8. cikkének megfelelően 

benyújtott nemzeti erdőgazdálkodási 

elszámolási jelentés a következő elemeket 

tartalmazza: 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

IV melléklet – B rész – 1 bekezdés – f pont – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) az erdőkhöz és a faipari 

termékekhez kapcsolódó kibocsátások és 

elnyelések az üvegházhatású gázok 

jegyzékei és a releváns korábbi adatok 

(2) az erdőkhöz kapcsolódó 

kibocsátások és elnyelések az 

üvegházhatású gázok jegyzékei és a 

releváns korábbi adatok alapján; 
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alapján; 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

IV melléklet – B rész – 1 bekezdés – f pont – 3 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) az erdők jellemzői, ezen belül a 

korosztályszerkezet, a növekmény, a 

rotációs idő és a normál ügymenet szerinti 

erdőgazdálkodási tevékenységre vonatkozó 

egyéb információk; 

(3) az erdők jellemzői, ezen belül a 

korosztályszerkezet, a növekmény, a 

rotációs idő és az erdőgazdálkodási 

tevékenységre vonatkozó egyéb releváns 

információk; 
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