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RÖVID INDOKOLÁS

A földhasználatról, a földhasználat-változtatásról és az erdőgazdálkodásról (LULUCF) 
szóló rendelet felülvizsgálatára irányuló, az európai zöld megállapodás keretében 2021. 
július 14-én elfogadott „Irány az 55 %!” intézkedéscsomag részét képező európai bizottsági 
javaslat célja, hogy hozzájáruljon az 55%-os kibocsátáscsökkentési cél eléréséhez uniós 
szinten, ami fontos mérföldkő az egész Unióra kiterjedő klímasemlegesség 2050-ig történő 
megvalósításában. 

A LULUCF-ágazatot érintő változtatások fontos ösztönzőket nyújtanak az éghajlat 
védelmének fokozására az erdészet és az agrárpolitika területén, míg más célkitűzések egy 
méltányos, rugalmas és integrált szakpolitikai keret kialakítására, a végrehajtás 
egyszerűsítésére, valamint a nyomon követés és a jelentéstétel javítására irányulnak. Első 
ízben kötelező európai, 2030-ig teljesítendő elnyelési célkitűzést javasoltak, és 2031-től 
kezdődően a LULUCF-rendelet hatálya kiterjed a szén-dioxidtól eltérő mezőgazdasági 
kibocsátásokra is, így első alkalommal sikerül egyetlen éghajlat-politikai eszközzel lefedni 
a földhasználati ágazat teljes keretrendszerét. A mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 
ágazat gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi szerepet tölt be a társadalomban. Az 
európai éghajlat-politika keretében el kell ismerni megfelelően jutalmazni 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. 

Az európai klímarendelet első ízben ismeri el a mezőgazdaság és az erdészet éghajlati 
teljesítményét azáltal, hogy nettó célértéket vezet be, amely magában foglalja a LULUCF-
ágazaton belüli elnyelést. A LULUCF-ból akár 225 millió tonna CO2-egyenértéket lehet 
beszámítani az éghajlat-politikai célkitűzésbe. Ezt azzal a céllal vezették be, hogy a fosszilis 
kibocsátások csökkentésére helyeződjön a hangsúly, ugyanakkor javítani kell az erdők 
állapotát a szén-dioxid-eltávolítás hosszú távú fokozása érdekében. Most először látható 
tisztán, hogy a mezőgazdaság és az erdészet kifejezetten hozzájárul az éghajlatvédelemhez, 
és ezen ágazatoknak van a legnagyobb esélyük arra, hogy elsőként klímasemlegessé 
váljanak. A szén-dioxid erdőkben, talajban és fatermékekben való tárolásával az ágazat 
nemcsak aktívan hozzájárul az éghajlatvédelemhez, hanem a biológiai sokféleséghez és a 
biogazdasághoz is, összhangban az európai körforgásos gazdasággal és a fosszilis 
nyersanyagok helyettesítésével. 

Ezért a Bizottság javaslatához fűzött módosítások közül kiemelendők az alábbiak:

- A 2030-ra vonatkozó elnyelési célnak reálisnak és ambiciózusnak kell lennie, és a 
legfrissebb adatokon és tudományos elemzéseken kell alapulnia. Összhangban kell 
lennie a fenntartható aktív erdőgazdálkodással, és ösztönöznie kell a megkötést, a szén 
tárolását és a fosszilis tüzelőanyagok helyettesítését. A LULUCF-ágazatot nem szabad 
kizárólag más ágazatok kibocsátásainak kompenzálására használni, hanem elő kell 
segítenie a fosszilis kibocsátások és termékek felszámolását. 
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- A földhasználati ágazat létrehozása – a LULUCF-ágazatból és a mezőgazdaságból 
származó szén-dioxid-kibocsátások és szén-dioxidtól eltérő kibocsátások kombinációja 
– koherens, és holisztikus szakpolitikai keretet eredményez. A metán bevonásával 
szükségessé válik a rövid élettartamú, biogén üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
újraértékelése. Emellett hatásvizsgálatot kell végezni az élelmezésbiztonsággal, a 
biogazdasággal és a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatban. Ki kell küszöbölni a 
negatív hatásokat vagy szivárgási hatásokat. 

- A klímasemlegesség 2035-ig történő elérése érdekében a szén-dioxid-eltávolításnak 
ellensúlyoznia kell az összes földterületből, állatállományból és műtrágyából származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást. A fenntartható és az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens szénkörforgásokat olyan szén-dioxid-eltávolító megoldások révén kell 
kialakítani, amelyek a szén-dioxidot a légkörből eltávolítják és hosszú távon tárolják. A 
szén-dioxid-eltávolítás növelése érdekében piaci alapú és önkéntes ösztönzőkből 
felépülő rendszert kell létrehozni az egyes földkezelők szintjén. A Bizottságnak 
javaslatot kell tennie a szükséges keretre, amely egyesíti az állami és 
magánberuházásokat. 

- A 2030-as célkitűzéshez és a klímasemlegesség célkitűzéséhez való hozzájárulásoknak 
viszonylag kiegyensúlyozottnak kell lenniük a különböző ágazatok és a tagállamok 
között. 
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MÓDOSÍTÁSOK

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
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éghajlattal és a környezettel 
kapcsolatos kihívások kezelése, valamint a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek 
elérése áll a Bizottság által 2019. december 
11-én elfogadott, az európai zöld 
megállapodásról szóló közlemény28 
középpontjában. A Covid19-világjárvány 
által az uniós polgárok egészségére és 
gazdasági jólétére gyakorolt rendkívül 
súlyos hatások fényében még tovább 
fokozódott az európai zöld megállapodás 
szükségessége és értéke.

(2) Az éghajlattal és a környezettel 
kapcsolatos kihívások kezelése, valamint a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek 
elérése áll a Bizottság által 2019. december 
11-én elfogadott, az európai zöld 
megállapodásról szóló közlemény 
középpontjában. Az európai zöld 
megállapodás hatékony intézkedések és 
méltányos kezdeményezések átfogó 
csomagját képezi azzal a céllal, hogy az 
Unió 2050-re elérje a klímasemlegességet, 
ugyanakkor meghatározza, hogy a 
befektetők számára nyújtandó 
kiszámíthatóság és a klímasemlegesség 
elérési folyamat 
visszafordíthatatlanságának biztosítása 
érdekében hatékony és igazságos átállásra 
van szükség. A Covid19-világjárvány által 
az uniós polgárok egészségére és gazdasági 
jólétére gyakorolt rendkívül súlyos hatások 
fényében még tovább fokozódott az 
európai zöld megállapodás szükségessége 
és értéke.

_________________
28 COM(2019) 640 final.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (EU) 2021/1119 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet30 útján az 
Unió jogszabályban rögzítette a gazdaság 
egészére kiterjedő, a klímasemlegesség 
2050-ig történő elérésére irányuló célt. A 
rendelet kötelező uniós 
kötelezettségvállalást is megállapít arra 
vonatkozóan, hogy 2030-ig legalább 55 %-
kal csökken (az elnyelések levonása utáni) 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás az 
1990-es szinthez képest. E cél eléréséhez a 
gazdaság valamennyi ágazatának hozzá 
kell járulnia, így a földhasználat, 
földhasználat-megváltoztatás és 
erdőgazdálkodás ágazatának is. A nettó 
elnyelésnek a 2030-as uniós éghajlat-
politikai célértékhez való hozzájárulása 
225 millió tonna CO2-egyenértékre 
korlátozódik. Az (EU) 2021/1119 
rendelettel összefüggésben a Bizottság a 
vonatkozó nyilatkozatban erősítette meg 
szándékát arra, hogy javaslatot tesz az 
(EU) 2018/841 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet31 felülvizsgálatára azon 
törekvésnek megfelelően, hogy 2030-ra 
300 millió tonna CO2-egyenérték fölé 
növeljék a nettó szén-dioxid-eltávolítást a 
földhasználati, földhasználat-
megváltoztatási és erdőgazdálkodási 
ágazatban.

(4) Az (EU) 2021/1119 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet30 útján az 
Unió jogszabályban rögzítette a gazdaság 
egészére kiterjedő, a klímasemlegesség 
2050-ig történő elérésére irányuló célt. A 
rendelet kötelező uniós 
kötelezettségvállalást is megállapít arra 
vonatkozóan, hogy 2030-ig legalább 55 %-
kal csökken (az elnyelések levonása utáni) 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás az 
1990-es szinthez képest. E cél eléréséhez a 
gazdaság valamennyi ágazatának 
arányosan hozzá kell járulnia minden 
kibocsátás tekintetében, úgy , hogy a 
legfontosabb prioritás a fosszilis 
kibocsátások csökkentése legyen. Ami a 
földhasználatot, a földhasználat-
változtatást és az erdőgazdálkodást 
(LULUCF) illeti, több módon is 
hozzájárulhat az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez, különösen a kibocsátás 
csökkentése révén, valamint a nyelők és a 
szénkészlet fenntartása és megerősítése, a 
fosszilis energiaforrásoknak megújuló 
energiaforrásokkal való felváltása és a 
fenntartható erdőgazdálkodásból 
származó bioanyagok 
elnyelőképességének és a fosszilis 
anyagok helyettesítésére való 
képességének kiaknázása révén, 
figyelembe véve ezen anyagoknak a 
nyersanyag-előállítástól a feldolgozási és 
gyártási szakaszokig terjedő teljes 
életciklusát. A biogazdaság és a 
bioenergia ezért elengedhetetlen utat 
jelentenek a fosszilis energiahordozóktól 
mentes és zöld gazdaság felé. Továbbá 
biztosítani kell az uniós helyi 
élelmiszertermelést, a szükséges anyagok, 
például az Unióban termelt, fenntartható 
forrásból származó természeti erőforrások 
stabil ellátását. Ez magában foglalja a 
létfontosságú fenntartható és 
újrahasznosítható termesztőközeg-
összetevők uniós előállítását is. A nettó 
elnyelésnek a 2030-as uniós éghajlat-



AD\1254811HU.docx 7/46 PE698.952v03-00

HU

politikai célértékhez való hozzájárulása 
225 millió tonna CO2-egyenértékre 
korlátozódik. Az (EU) 2021/1119 
rendelettel összefüggésben a Bizottság a 
vonatkozó nyilatkozatban erősítette meg 
szándékát arra, hogy javaslatot tesz az 
(EU) 2018/841 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet31 felülvizsgálatára azon 
törekvésnek megfelelően, hogy 2030-ra 
300 millió tonna CO2-egyenérték fölé 
növeljék a nettó szén-dioxid-eltávolítást a 
LULUCF-ágazatban. E rendeletnek 
elnyelési célokat kell meghatároznia a 
LULUCF-ágazat számára, valamint a 
vonatkozó elszámolási szabályokat, míg az 
ezen ágazatra vonatkozó intézkedések 
feltételeit és szabályait más kapcsolódó 
jogi aktusokban kell meghatározni.

__________________ __________________
30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2021/1119 rendelete (2021. június 30.) a 
klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról és a 401/2009/EK rendelet, 
valamint az (EU) 2018/1999 rendelet 
módosításáról (európai klímarendelet) (HL 
L 243., 2021.7.9., 1. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2021/1119 rendelete (2021. június 30.) a 
klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról és a 401/2009/EK rendelet, 
valamint az (EU) 2018/1999 rendelet 
módosításáról (európai klímarendelet) (HL 
L 243., 2021.7.9., 1. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/841 rendelete (2018. május 30.) 
a földhasználathoz, a földhasználat-
megváltoztatáshoz és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -
elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 
keretbe történő beillesztéséről, valamint az 
525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU 
határozat módosításáról (HL L 156., 
2018.6.19., 1. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/841 rendelete (2018. május 30.) 
a földhasználathoz, a földhasználat-
megváltoztatáshoz és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -
elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 
keretbe történő beillesztéséről, valamint az 
525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU 
határozat módosításáról (HL L 156., 
2018.6.19., 1. o.).

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(4a) A mezőgazdasági és erdészeti 
nyersanyagok, különösen a fa és a 
faalapú termékek fosszilis tüzelőanyag 
nyersanyagok helyett történő 
felhasználásával elért helyettesítési hatás 
az ágazat éghajlatvédelmi teljesítményét 
jelenti, és ebből kifolyólag elismert és a 
földhasználati, földhasználat-
megváltoztatási és erdőgazdálkodási 
ágazathoz kapcsolódó kreditet hoz létre.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A LULUCF-ágazat a jelentéstételi 
időszak 1990 évi kezdete óta jelentős 
szénelnyelőnek számít. Csak az 
erdőgazdálkodás ebben az időszakban 
évente mintegy 400 millió tonna CO2-
egyenértéket kötött meg az Unióban.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A nettó üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak az 1990-es szinthez képest 
legalább 40 %-ról legalább 55 %-ra történő 
csökkentésére irányuló fokozott 
törekvéshez való hozzájárulás érdekében a 
2026–2030-as időszakra minden tagállam 
esetében kötelező éves célértékeket kell 
meghatározni a földhasználat, 
földhasználat-megváltoztatás és 
erdőgazdálkodás tekintetében (az 
(EU) 2018/842 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben rögzített éves 
kibocsátási jogosultságok analógiájára), 
ami az Unió egészére vonatkozóan 

(5) A nettó üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak az 1990-es szinthez képest 
legalább 40 %-ról legalább 55 %-ra történő 
csökkentésére irányuló fokozott 
törekvéshez való hozzájárulás érdekében a 
2026–2030-as időszakra minden tagállam 
esetében kötelező éves célértékeket kell 
meghatározni a földhasználat, 
földhasználat-megváltoztatás és 
erdőgazdálkodás tekintetében (az 
(EU) 2018/842 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben rögzített éves 
kibocsátási jogosultságok analógiájára), 
ami az Unió egészére vonatkozóan 
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310 millió tonna CO2-egyenértéknek 
megfelelő nettó elnyelést eredményez 
2030-ban. A 2030-as nemzeti célértékek 
megállapításához használt módszertannak 
figyelembe kell vennie az egyes 
tagállamok által 2016-ra, 2017-re és 2018-
ra jelentett átlagos üvegházhatásúgáz-
kibocsátást és -elnyelést, és tükröznie kell a 
földhasználat, földhasználat-
megváltoztatás és erdőgazdálkodás 
jelenlegi mérséklési teljesítményét és az 
egyes tagállamoknak a gazdálkodás alatt 
álló uniós földterületből való részesedését, 
figyelembe véve az adott tagállam azon 
képességét, hogy az éghajlat és a biológiai 
sokféleség szempontjából előnyös 
földhasználati gyakorlatok vagy 
földhasználat-megváltoztatások révén 
javítsa teljesítményét az ágazatban.

310 millió tonna CO2-egyenértéknek 
megfelelő nettó elnyelést eredményez 
2030-ban, és figyelembe kell vennie a 
legújabb fejleményeket, valamint a Forest 
Europe és a FAO 2020 által elfogadott, a 
fenntartható erdőgazdálkodásra 
vonatkozó 2020-as alapelveket és az 
éghajlatváltozás megfigyelt és várható 
hatásait, amelyek döntő fontosságúak a 
biomassza növekedése, és így az egy adott 
időszak alatti CO2/ha előállítási célérték 
szempontjából. A 2030-ra kitűzött célnak 
összhangban kell lennie a fenntartható 
erdőgazdálkodással, amely lehetővé teszi 
az erdők hosszú távú alkalmazkodását az 
éghajlatváltozáshoz, a biogazdaság révén 
a magas helyettesítési hatások 
előmozdítását, az elnyelők számának 
növelését, valamint a termékek szén-
dioxid-tárolásának megvalósítását. A 
2030-as nemzeti célértékek 
megállapításához használt módszertannak 
figyelembe kell vennie az egyes 
tagállamok által 2016-ra, 2017-re, 2018-ra 
jelentett átlagos üvegházhatásúgáz-
kibocsátást és -elnyelést, és tükröznie kell a 
földhasználat, földhasználat-
megváltoztatás és erdőgazdálkodás 
jelenlegi mérséklési teljesítményét és az 
egyes tagállamoknak a gazdálkodás alatt 
álló uniós földterületből való részesedését, 
figyelembe véve az adott tagállam azon 
képességét, hogy az éghajlat és a biológiai 
sokféleség szempontjából előnyös 
földhasználati gyakorlatok vagy 
földhasználat-megváltoztatások révén 
javítsa teljesítményét az ágazatban. A 
2030-as célkitűzést felül kell vizsgálni, és 
szükség esetén ki kell igazítani 2025-ben 
és 2027-ben.

__________________ __________________
32 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/842 rendelete (2018. május 30.) 
a Párizsi Megállapodásban vállalt 
kötelezettségek teljesítése érdekében a 
tagállamok által 2021-től 2030-ig 
kötelezően teljesítendő, az éghajlat-
politikai fellépéshez hozzájáruló éves 

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/842 rendelete (2018. május 30.) 
a Párizsi Megállapodásban vállalt 
kötelezettségek teljesítése érdekében a 
tagállamok által 2021-től 2030-ig 
kötelezően teljesítendő, az éghajlat-
politikai fellépéshez hozzájáruló éves 
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üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 
meghatározásáról, valamint az 
525/2013/EU rendelet módosításáról 
(HL L 156., 2018.6.19., 26. o.).

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 
meghatározásáról, valamint az 
525/2013/EU rendelet módosításáról 
(HL L 156., 2018.6.19., 26. o.).

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Figyelembe véve azt a tényt, hogy a 
mezőgazdasági és erdei ökoszisztémák 
szénmegkötő képessége a földterületek, az 
erdők és az agrárerdészet fenntartható 
igazgatásától függ, ami az 
éghajlatvédelem egyik formája, mivel a 
fenntartható gazdálkodás növeli az 
éghajlatváltozással szembeni rezilienciát, 
a fenntartható erdőgazdálkodás azon 
eszközök közé tartozik, amelyek biztosítják 
az erdők CO2-elnyelő képességének 
növekedését. A pozitív hatás az 
erdőállományok szénelnyelő 
potenciáljának kihasználásával fokozható. 
Emellett a hosszú élettartamú fatermékek 
felhasználásával pedig biztosítani lehet a 
kibocsátás késleltetését.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nettó üvegházhatásúgáz-elnyelés 
kötelező éves célértékeit minden tagállam 
esetében lineáris teljesítési pályán kell 
meghatározni. A teljesítési pálya 2022-ben 
kezdődik és az adott tagállam által 2021, 
2022 és 2023 során bejelentett átlagos 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás alapján 
alakul, majd 2030-ban végződik az adott 
tagállamhoz rögzített célérték alapján. A 

(6) A nettó üvegházhatásúgáz-elnyelés 
célértékeit minden tagállam esetében 
lineáris teljesítési pályán kell 
meghatározni, figyelembe véve az egyes 
országok sajátos körülményeit és 
hatásvizsgálatokat követően. A teljesítési 
pálya 2022-ben kezdődik és az adott 
tagállam által 2021, 2022 és 2023 során 
bejelentett átlagos üvegházhatásúgáz-
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kibocsátások és elnyelések számítási 
módszertanát tökéletesítő tagállamok 
esetében be kell vezetni a technikai 
korrekció fogalmát. A környezeti integritás 
tiszteletben tartása érdekében az adott 
tagállam célértékét a módszertan változása 
által a célértékekre gyakorolt hatásnak és a 
tagállam által a célok elérése érdekében tett 
erőfeszítéseknek megfelelő technikai 
korrekcióval kell kiegészíteni.

kibocsátás alapján alakul, majd 2030-ban 
végződik az adott tagállamhoz rögzített 
célérték alapján. A Bizottságnak külön 
támogatást kell elkülönítenie a számítási 
módszerek javítására, és a kibocsátások és 
elnyelések számítási módszertanát 
tökéletesítő tagállamok esetében be kell 
vezetni a technikai korrekció fogalmát. A 
környezeti integritás tiszteletben tartása 
érdekében az adott tagállam célértékét az 
alkalmazott módszertan nagyobb 
pontosságának a mértéke által a 
célértékekre gyakorolt hatásnak és a 
tagállam által a célok elérése érdekében tett 
erőfeszítéseknek megfelelő technikai 
korrekcióval kell kiegészíteni.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az EU 2030-as éghajlatvédelmi 
törekvésének fokozásáról szóló 
2020. szeptember 17-i közlemény33 vázolta 
annak lehetőségét, hogy a mezőgazdaság 
szén-dioxidtól eltérő üvegházhatásúgáz-
kibocsátását a földhasználat, földhasználat-
megváltoztatása és erdőgazdálkodás nettó 
elnyelésével ötvözzék, ily módon 
létrehozva egy újonnan szabályozott 
földhasználati ágazatot. E kombináció 
előmozdíthatja a szárazföldi alapú 
mérséklési intézkedések közötti 
szinergiákat, nemzeti és uniós szinten 
pedig integráltabb szakpolitikai 
döntéshozatalt és szakpolitikai végrehajtást 
tehet lehetővé. E célból meg kell erősíteni 
a tagállamok azon kötelezettségét, hogy 
integrált mérséklési terveket nyújtsanak be 
a földhasználati ágazatra vonatkozóan.

(7) Az EU 2030-as éghajlatvédelmi 
törekvésének fokozásáról szóló 
2020. szeptember 17-i közlemény33 vázolta 
annak lehetőségét, hogy a mezőgazdaság 
szén-dioxidtól eltérő üvegházhatásúgáz-
kibocsátását a földhasználat, földhasználat-
megváltoztatása és erdőgazdálkodás nettó 
elnyelésével ötvözzék, ily módon 
létrehozva egy újonnan szabályozott 
földhasználati ágazatot. E kombináció 
előmozdíthatja a szárazföldi alapú 
mérséklési intézkedések közötti 
szinergiákat, nemzeti és uniós szinten 
pedig integráltabb szakpolitikai 
döntéshozatalt és szakpolitikai végrehajtást 
tehet lehetővé, valamint erősíti a 
kibocsátáscsökkentési célértékek 
teljesítésének a karbongazdálkodás és a 
CO2-eltávolítás révén történő teljesítésére 
irányuló ösztönzőket. Figyelembe véve 
azonban mind a mezőgazdasági, mind az 
erdészeti ágazat érzékenységét, valamint 
az üvegházhatású gázok természetes 
szénelnyelők általi eltávolításának 
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potenciális visszafordíthatóságát, a 
kibocsátások és az eltávolítások relatív 
súlyának kiszámítására vonatkozó 
módszereket alapos elemzést követően 
mérlegelni kell a tagállamok azon 
kötelezettségének megerősítése előtt, hogy 
integrált mérséklési terveket nyújtsanak be 
a földhasználati ágazatra vonatkozóan. 
Emellett a csökkentési célok a tagállamok 
számára méltányosak és megvalósíthatók 
kell legyenek. Az a tény, hogy az egyik 
ágazatban előrehaladást értek el nem 
ellensúlyozhatja az előrehaladás hiányát a 
többi ágazatban, így a LULUCF-ágazat 
nem ellensúlyozhatja azt, hogy a többi 
ágazatban nem történik előrehaladás.

__________________ __________________
33 COM(2020) 562 final. 33 COM(2020) 562 final.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság az EU 2030-ra 
vonatkozó éghajlatvédelmi törekvésének 
fokozásáról szóló 2020. szeptember 17-i 
közleményében jelezte, hogy a 2030-ra 
vonatkozó megnövelt átfogó célkitűzés 
csak úgy érhető el, ha ahhoz – konkrét és 
megvalósítható megoldásokat kínálva – 
valamennyi ágazat hozzájárul, figyelembe 
véve e megoldások elosztási hatását és a 
különböző ágazatok versenyképességére 
gyakorolt hatásait. E tekintetben 
egyensúlyt kell teremteni egyrészt a 
tagállamok által a klímasemlegességi cél 
elérése érdekében tett intézkedések, 
másrészt az erdők hatékony és megfelelő 
védelme között, biztosítva a 
fenntarthatóbb erdő- és talajgazdálkodást, 
valamint a fenntartható és jó minőségű 
termékek megfelelő mennyiségben történő 
előállítását.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Tekintettel az éghajlati helyzet 
folyamatos rosszabbodására és a fosszilis 
szén-dioxidnak a föld alatti szén-, kőolaj- 
és földgázlelőhelyek kiaknázása révén 
történő változatlan kibocsátására, a 
mezőgazdasági és erdészeti ágazat 
tekintetében a hangsúlyt sürgősen a vidéki 
területek megélhetésének megőrzésére és 
az Unión belüli élelmiszer-ellátás 
biztosítására kell áthelyezni. Minden 
erőfeszítést arra kell összpontosítani, hogy 
a lehető legrövidebb időn belül 
megállítsuk a szén, a kőolajtermékek és a 
földgáz elégetéséből származó évi 3000 
millió tonna fosszilis CO2 kibocsátását.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7c) A Bizottságnak felül kell 
vizsgálnia a szén-dioxid- és a szén-
dioxidtól eltérő kibocsátások egyetlen 
jelentéstételi rendszerben történő 
bejelentésére vonatkozó jelenlegi 
jelentéstételi rendszert, mielőtt ezen a 
területen új jogalkotási javaslatot 
nyújtanának be. A felülvizsgálatnak 
számba kell vennie a rövid életciklusú 
gázok, például a metán és az 1000 évnél 
hosszabb ideig a légkörben maradó 
hosszú életciklusú gázok, például a szén 
közötti különbséget. A jelentéstételi 
keretben figyelembe kell venni a biogén 
metánkibocsátások ciklikus jellegét, 
valamint azt is, hogy a biogén 



PE698.952v03-00 14/46 AD\1254811HU.docx

HU

metánkibocsátás hogyan tér el a 
bányászott fosszilis metántól.

Indokolás

A metán rövid élettartamú gáz, amely a globális felmelegedésre gyakorolt hatás tekintetében 
eltér a szén-dioxidtól. Emellett tudományos viták folynak jelenleg a biogén metán globális 
hőmérsékletre gyakorolt hatásáról. Az új alkalmazási kör ezért megköveteli, hogy a Bizottság 
elemezze a biogén- és a fosszilis metánkibocsátás közötti különbséget és annak a globális 
felmelegedésre gyakorolt tényleges hatását.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A földhasználati ágazat képes arra, 
hogy 2035-re gyorsan és költséghatékony 
módon klímasemlegessé váljon, és ezt 
követően a kibocsátásnál több 
üvegházhatásúgáz-elnyelést generáljon. Az 
uniós szintű földhasználati ágazati 
klímasemlegesség 2035-ös elérését célzó 
közös kötelezettségvállalás rövid távon 
biztosíthatja a szárazföldi alapú mérséklési 
fellépés ösztönzéséhez szükséges tervezési 
biztonságot, mivel az ilyen fellépéseknél 
hosszú évekig eltarthat a kívánt mérséklési 
eredmények megjelenése. Emellett az 
előrejelzések szerint 2050-ben a 
földhasználati ágazat lesz az 
üvegházhatású gázok uniós áramlási 
profiljában a legnagyobb ágazat. Ezért 
különösen fontos az ágazatot olyan 
teljesítési pályához kötni, amely 2050-re 
ténylegesen képes elérni a nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást. Az 
(EU) 2018/1999 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet34 14. cikkével összhangban 
a tagállamoknak 2024 közepéig kell 
benyújtaniuk az aktualizált integrált 
nemzeti energia- és klímaterveiket. A 
terveknek olyan releváns intézkedéseket 
kell tartalmazniuk, amelyekkel az egyes 
tagállamok a legjobban hozzájárulnak az 

(8) A földhasználati ágazat képes arra, 
hogy 2035-re a szén-dioxid-eltávolítások 
révén elmozduljon a klímasemlegesség 
felé, és ezt követően mind rövid-, mind 
hosszútávon a kibocsátásnál több 
üvegházhatásúgáz-elnyelést generáljon. Az 
IPCC jelentéstételi iránymutatásainak 
megfelelően az üvegházhatású gázok 
elnyelésének és a LULUCF-ból származó 
kibocsátásoknak, valamint a 
mezőgazdasági kibocsátásoknak az 
egységes elszámolási rendszerben való 
egyesítése egy kedvező hatásvizsgálat 
elvégzését követően egyszerűsítené és 
hatékonyabbá tenné az 
üvegházhatásúgáz-elszámolást. Az uniós 
szintű földhasználati ágazati 
klímasemlegesség 2035-ös elérését célzó 
közös kötelezettségvállalás nemzeti 
hozzájárulásokkal – figyelembe véve a 
hatékony rugalmasságot és a tagállamok 
területeinek sajátosságait – rövid távon 
biztosíthatja a szárazföldi alapú mérséklési 
fellépés ösztönzéséhez szükséges tervezési 
biztonságot, mivel az ilyen fellépéseknél 
hosszú évekig eltarthat a kívánt mérséklési 
eredmények megjelenése. Emellett az 
előrejelzések szerint 2050-ben a 
földhasználati ágazat lesz az 
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uniós szintű földhasználati ágazati 
klímasemlegesség 2035-ös elérésére 
irányuló közös célhoz. E tervek alapján a 
Bizottságnak nemzeti célértékeket kell 
javasolnia annak biztosításával, hogy a 
földhasználat, földhasználat-
megváltoztatás és erdőgazdálkodás uniós 
szintű üvegházhatásúgáz-kibocsátása és -
elnyelése, valamint a szén-dioxidtól eltérő 
üvegházhatású gázokat kibocsátó 
mezőgazdasági ágazatok kibocsátása 
legalább egyensúlyba kerüljön 2035-ig. A 
földhasználati ágazat tekintetében 2035-re 
előirányzott uniós szintű 
klímasemlegességi céllal ellentétben e 
nemzeti célértékek minden tagállam 
számára kötelezőek és végrehajtandók 
lesznek.

üvegházhatású gázok uniós áramlási 
profiljában a legnagyobb ágazat. Ezért 
különösen fontos az ágazatot olyan 
teljesítési pályához kötni, amely 2050-re 
ténylegesen képes elérni a nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást, biztosítva 
ugyanakkor az erdők hatékony és 
megfelelő védelmét és a fenntartható 
erdő- és talajgazdálkodást, valamint a 
fenntartható és jó minőségű 
nyersanyagok megfelelő mennyiségben 
történő előállítását, figyelembe véve 
továbbá az uniós talajvédelmi stratégiát és 
a földterületeket a talajfedéstől, az 
urbanizációtól és a városszétfolyástól 
megvédő intézkedéseket. Az 
(EU) 2018/1999 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet34 14. cikkével összhangban 
a tagállamoknak 2024 közepéig kell 
benyújtaniuk az aktualizált integrált 
nemzeti energia- és klímaterveiket. A 
terveknek olyan releváns intézkedéseket 
kell tartalmazniuk az egyes ágazatokra 
vonatkozóan, annak biztosítása érdekében, 
hogy az erdőgazdálkodásban a szén-
dioxid-megkötés növelése ne tegye 
lehetővé más ágazatok csökkentett 
ambícióit, amely intézkedésekkel az egyes 
tagállamok a legjobban hozzájárulnak az 
uniós szintű földhasználati ágazati 
klímasemlegesség 2035-ös elérésére 
irányuló közös célhoz. A tervek alapján és 
az éghajlatváltozással foglalkozó európai 
tudományos tanácsadó testület 
megállapításait figyelembe véve a 
Bizottságnak értékelnie kell a 
földhasználati ágazat 2035-re elérendő 
klímasemlegességi célkitűzését az EUMSZ 
39. cikkében meghatározott célkitűzések, 
az uniós biogazdaság és a fosszilis 
tüzelőanyagok helyettesítése fényében. 
Mindazonáltal az uniós mezőgazdaság fő 
célkitűzésének továbbra is a kiváló 
minőségű és fenntartható termékek 
előállításának kell maradnia. A 
Bizottságnak ezt követően javaslatokat 
kell tennie olyan nemzeti és uniós 
intézkedésekre, amelyek célja 2035-ig 
elérni a nulla nettó üvegházhatásúgáz-
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kibocsátást, ami azt követeli meg, hogy a 
földhasználat, földhasználat-
megváltoztatás és erdőgazdálkodás uniós 
szintű üvegházhatásúgáz-kibocsátása és -
elnyelése, valamint a szén-dioxidtól eltérő 
üvegházhatású gázokat kibocsátó 
mezőgazdasági ágazatok kibocsátása 
legalább egyensúlyba kerüljön és arányos 
legyen addig az évig. Ez a cél érdekében 
tett hozzájárulásoknak igazságosan kell 
megoszlaniuk a különböző ágazatok és a 
tagállamok között. A Bizottságnak fel kell 
mérnie az éghajlat-politika nem 
szándékolt hatásait a környezetre, a 
biológiai sokféleségre és az 
élelmiszertermelési kapacitásra, valamint 
a társadalmi hatásokat és a földművesek, 
erdészek, mezőgazdasági termelők és a 
kapcsolódó vállalkozások jövedelmére, 
hogy lehetővé váljon az uniós célkitűzések 
kiegyensúlyozott megvalósítása.

__________________ __________________
34 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete 
(2018. december 11.) az energiaunió és az 
éghajlat-politika irányításáról, valamint a 
663/2009/EK és a 715/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, 
a 98/70/EK, a 2009/31/EK, a 2009/73/EK, 
a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 
2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a 2009/119/EK és az 
(EU) 2015/652 tanácsi irányelv 
módosításáról, továbbá az 525/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 
2018.12.21., 1. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete 
(2018. december 11.) az energiaunió és az 
éghajlat-politika irányításáról, valamint a 
663/2009/EK és a 715/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, 
a 98/70/EK, a 2009/31/EK, a 2009/73/EK, 
a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 
2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a 2009/119/EK és az 
(EU) 2015/652 tanácsi irányelv 
módosításáról, továbbá az 525/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 
2018.12.21., 1. o.).

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az erdők jelentős előnyökkel 
járnak a biológiai sokféleség, a 
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talajstabilizáció, a levegő és a víz 
tisztítása, a szén-dioxid megkötése és 
tárolása, valamint potenciálisan hosszú 
élettartamú fatermékeket biztosíthatnak. 
Az erdők jellege és funkciója azonban 
nagyon eltérő az Unióban, különösen 
északtól kiindulva, ahol a fakitermelés 
elterjedtebb, dél felé, ahol a talajvédelem 
prioritást élvez, és más különleges, 
többfunkciós erdőtípusok, például a 
mediterrán erdők vagy Dehesa gyakran 
különleges természetvédelmi és ökológiai 
intézkedéseket igényelnek, valamint 
hosszú időre van szükségük a szén-dioxid 
megkötéséhez. Az ilyen mediterrán erdők 
az éghajlatváltozással szemben 
sérülékenyebbek az olyan közvetlen 
hatások miatt, mint az aszály vagy a 
hőmérséklet okozta erdőpusztulás, illetve 
a szárazság alakulása. Ezzel 
összefüggésben egy szárazságindexet kell 
használni az uniós erdők ellenálló 
képességének megerősítéséhez szükséges 
egyik eszközként.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A mezőgazdaság és az 
erdőgazdálkodás hozzájárulását a fosszilis 
energiaforrások helyettesítéséhez, amelyet 
a megújuló nyersanyagok, különösen a fa 
és a faalapú termékek fosszilis 
nyersanyagok helyett történő 
felhasználásával érnek el, jóvá kell írni az 
ágazatnak, mivel ez is hozzájárul az 
éghajlat védelméhez. Ugyanakkor fontos 
az aktív fenntartható erdőgazdálkodás és 
a mezőgazdasági termékek és 
melléktermékek biztosításának elősegítése 
a biogazdaság, azaz a fosszilis 
nyersanyagok megújuló nyersanyagokkal 
való helyettesítése előmozdítása 
érdekében, ugyanakkor a szén-dioxid-
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felvétel optimalizálása mellett.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az üvegházhatásúgáz-elnyelés 
fokozása érdekében az egyes 
mezőgazdasági termelőknek vagy 
erdőgazdálkodóknak közvetlen ösztönzést 
kell kapniuk arra, hogy több szén-dioxidot 
tároljanak földjeiken és erdőikben. A 
karbongazdálkodási ösztönzőkön és a szén-
dioxid-eltávolítás tanúsításán alapuló új 
üzleti modelleket egyre inkább alkalmazni 
kell a 2030-ig tartó időszakban. Ezek az 
ösztönzők és üzleti modellek elősegítik az 
éghajlatváltozás mérséklését a 
biogazdaságban, többek között fenntartható 
fakitermelésből származó termékek 
használata révén, a biológiai sokféleséget 
és a körforgásos gazdaságot előmozdító 
ökológiai elvek maradéktalan tiszteletben 
tartása mellett. Ennélfogva a faipari 
termékek mellett a szén-dioxid-tároló 
termékek új kategóriáit is be kell vezetni. 
Az elnyelés fokozása érdekében létrejövő 
üzleti modellek, mezőgazdasági és 
földgazdálkodási gyakorlatok 
hozzájárulnak a vidéki térségek 
kiegyensúlyozott területfejlesztéséhez és 
gazdasági növekedéséhez. Emellett új 
munkahelyekre is lehetőséget teremtenek, 
és ösztönzőket biztosítanak a releváns 
képzéshez, átképzéshez és 
továbbképzéshez.

(10) Az üvegházhatásúgáz-elnyelés 
fokozása érdekében az egyes 
mezőgazdasági termelőknek vagy 
erdőgazdálkodóknak közvetlen ösztönzést 
kell kapniuk arra, hogy több szén-dioxidot 
tároljanak földjeiken és erdőikben, melyek 
ugyanakkor egyéb társadalmi előnyöket 
biztosítanak, és védik a biológiai 
sokféleséget. A karbongazdálkodási 
ösztönzőkön és a szén-dioxid-eltávolítás 
tanúsításán alapuló új üzleti modelleket 
egyre inkább alkalmazni kell a 2030-ig 
tartó és azt követő időszakban. A pénzügyi 
ösztönzők állami vagy magánforrásokból 
származnak, és jutalmazzák a 
földkezelőket a gazdálkodási 
gyakorlatukért vagy a megkötött szén 
tényleges mennyiségéért, ami növeli a 
légköri szén tárolását. A közös 
agrárpolitika (KAP) és más uniós 
programok (LIFE, kohéziós alap, 
Horizont Európa program, Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz, Igazságos 
Átmenet Alap) már támogathatják a 
szénelnyelő és biológiai sokféleséget 
támogató megközelítéseket az erdőkben és 
a mezőgazdasági földterületeken, és ezeket 
növelni kell. A KAP-finanszírozásnak 
továbbra is elsősorban az 
élelmiszertermelésre és az 
élelmezésbiztonság biztosítására kell 
irányulnia az Unióban. 2022-ben a 
Bizottságnak olyan jogi keretet kell 
előterjesztenie, amely egyértelmű 
pénzügyi keretet, elszámolási szabályokat 
és piaci alapú kialakítást tartalmaz. Az új 
üzleti modelleknek önkéntesnek kell 
lenniük, és olyan magas színvonalú 
tanúsítványokat alkalmazó világos és 
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végrehajtható szabályokon kell 
alapulniuk, amelyek biztosítják az 
addicionalitás, az állandóság, a kétszeres 
elszámolás kiküszöbölése, a 
fenntarthatóság és az eredetiség 
kritériumainak teljesítését a hitelesség 
biztosítása és a csalárd kifizetések 
elkerülése céljából. Az elszámolást a 
Párizsi Megállapodás 6. cikkével és a 
2021-es glasgow-i csúcstalálkozó 
eredményeivel összhangban kell 
megalapoznia a kettős elszámolás 
elkerülése és a szén-dioxid-kibocsátás 
megbízható és harmonizált globális 
elszámolásának fejlesztése érdekében. A 
Bizottság szén-dioxid-gazdálkodásra 
vonatkozó javaslatainak szilárd, szakértői 
értékeléssel rendelkező tudományos 
alapokon kell nyugodniuk a szén-dioxid 
megkötésére és visszatartására vagy az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésére irányuló egyes gyakorlatok 
hatékonyságát illetően. Ezek az ösztönzők 
és üzleti modellek elősegítik az 
éghajlatváltozás mérséklését egy 
körforgásos és fenntartható 
biogazdaságban, többek között fenntartható 
fakitermelésből származó termékek 
használata révén és a fosszilis tüzelőanyag 
alapú nyersanyagok helyettesítésével, a 
biológiai sokféleséget és a körforgásos 
gazdaságot előmozdító ökológiai elvek 
maradéktalan tiszteletben tartása mellett. A 
faipari termékek mellett a szén-dioxid-
tároló termékek új kategóriáit is be kell 
vezetni, beleértve az érintett bioalapú 
termékeket és innovatív termékeket, 
amelyek melléktermékekből és 
maradékanyagokból is készülnek, 
amennyiben tudományosan bizonyított, 
valódi és ellenőrizhető szénmegkötési 
hatás áll fenn, valamint a bioenergia 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiákkal történő fejlesztését. A 
Bizottságnak értékelnie kell a szén-dioxid-
tároló termékek helyettesítési potenciálját 
is. A biomassza fenntartható 
használatából és a megújuló termékek 
iránti megnövekedett keresletből eredően 
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elengedhetetlen a fenntartható 
erdőgazdálkodás. Az elnyelés fokozása 
érdekében létrejövő üzleti modellek, 
mezőgazdasági és földgazdálkodási 
gyakorlatok, a biológiai sokféleséget 
támogató megközelítéseket ösztönző 
intézkedésekkel összhangban 
hozzájárulnak a vidéki térségek 
kiegyensúlyozott területfejlesztéséhez és 
gazdasági növekedéséhez. Emellett új 
munkahelyekre is lehetőséget teremtenek, 
és ösztönzőket biztosítanak a releváns 
képzéshez, átképzéshez és 
továbbképzéshez.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az uniós mezőgazdasági 
termelőknek nyújtandó szükséges 
pénzügyi támogatás biztosítása érdekében 
a tagállamoknak a közös agrárpolitika 
(KAP) 2023–2027 közötti időszakra 
vonatkozó jogi keretével összhangban álló 
nemzeti stratégiai tervük kidolgozásakor – 
amelyekhez a támogatást a tagállamoknak 
kell elkészíteniük, valamint az EMGA-ból 
és az EMVA-ból kell finanszírozniuk – 
meg kell határozniuk a konkrét 
intézkedéseiket, amelyek az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásnak és az éghajlatváltozás 
mérséklésének biztosítására irányulnak. 
Ez azt jelenti, hogy egyértelmű 
kapcsolatot kell teremteni a LULUCF-
célkitűzések és a KAP-ból származó 
jelentős pénzügyi ösztönzők között olyan 
testre szabott megoldások által, amelyek 
lehetővé teszik az egyes tagállamok 
mezőgazdasági termelői számára, hogy a 
számukra lehető legjobb megközelítést 
válasszák ki: az ökorendszereken és 
vidékfejlesztési agrár-környezetvédelmi 
intézkedéseken vagy beruházásokon belül, 
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a mezőgazdaság termelékenységét és 
fenntarthatóságát célzó európai 
innovációs partnerség (EIP-AGRI), 
valamint a mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatások támogatása. Ahhoz, hogy 
megfelelő mennyiségű és hosszú távú 
pénzügyi ösztönzőket lehessen kialakítani 
és fenntartani, további költségvetési 
tételeket kell felszabadítani pénzügyi 
eszközökön és közfinanszírozáson 
keresztül, amilyen a LIFE program és a 
Horizont Európa program. A 
Bizottságnak, a tagállamoknak és az 
illetékes nemzeti hatóságoknak külön 
költségvetést kell elkülöníteniük az új 
szén-dioxid-mentesítési és az éghajlat-
változás mérséklésére irányuló 
technológiák infrastruktúrájába történő 
befektetésekre és alapokra, beleértve a 
kis- és közepes méretű mezőgazdasági 
üzemek és erdőtulajdonosok számára 
elkülönített alapokat is. Az uniós és a 
nemzeti illetékes hatóságoknak szorosan 
együtt kell működniük az érintett érdekelt 
felekkel annak érdekében, hogy a szén-
dioxid-semlegességre való áttéréshez 
kedvező környezetet és megfelelő pénzügyi 
támogatási mechanizmusokat alakítsanak 
ki.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A 2050-ig történő nettó nulla 
földterület-felhasználásra vonatkozó 
uniós célkitűzéssel összhangban el kell 
kerülni a természeti és mezőgazdasági 
területek beépített területté történő 
átalakítását. Ezért a tagállamoknak 
földhasználati terveikben olyan 
intézkedéseket kell bevezetniük, amelyek 
célja az urbanizációból eredő 
területcsökkenés kompenzálása.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
10 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10c) A fenntartható 
erdőgazdálkodásnak nyilvánvaló előnyei 
vannak a szén-dioxid-elnyelési 
célkitűzések megnövelésében a szén-
dioxid-elnyelés fokozása, a természetes 
bolygatás megelőzése és a biológiai 
sokféleség növelése révén.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Figyelembe véve az egyes 
tagállamok földhasználati, földhasználat-
megváltoztatási és erdőgazdálkodási 
ágazatának sajátosságait, valamint azt a 
tényt, hogy kötelező nemzeti célértékeik 
elérése érdekében a tagállamoknak 
fokozniuk kell teljesítményüket, továbbra 
is számos rugalmassági mechanizmusnak 
kell a tagállamok rendelkezésére állnia, 
beleértve a többletekkel való kereskedést 
és az erdőspecifikus rugalmassági 
mechanizmusok kiterjesztését, a célok 
környezeti integritásának tiszteletben 
tartása mellett.

(11) Figyelembe véve az egyes 
tagállamok földhasználati, földhasználat-
megváltoztatási és erdőgazdálkodási 
ágazatának a természetes bolygatás, a 
gazdasági volatilitás és a demográfiai 
vagy társadalmi változások okozta 
sajátosságait, valamint azt a tényt, hogy 
kötelező nemzeti célértékeik elérése 
érdekében a tagállamoknak 
költséghatékonyan fokozniuk kell 
teljesítményüket, a LULUCF-ágazatban 
és a LULUCF és az ESR rendelet között 
továbbra is számos rugalmassági 
mechanizmusnak kell a tagállamok 
rendelkezésére állnia, beleértve a 
többletekkel való kereskedést és az 
erdőspecifikus rugalmassági 
mechanizmusok kiterjesztését, a célok 
környezeti integritásának tiszteletben 
tartása mellett.

Módosítás 20
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Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A jelenlegi elszámolási szabályok 
2025 utáni megszűnésekor a természetes 
bolygatások, például tűz, kártevők és 
viharok esetében alternatív rendelkezések 
szükségesek a földhasználati, 
földhasználat-megváltoztatási és 
erdőgazdálkodási ágazat természetes 
folyamatok miatti vagy éghajlatváltozásból 
eredő bizonytalanságainak kezelése 
érdekében. 2032-ben egy természetes 
bolygatásokhoz kapcsolódó rugalmassági 
mechanizmusnak kell a tagállamok 
rendelkezésére állnia, amennyiben 
kimerítették a rendelkezésükre álló összes 
egyéb rugalmassági mechanizmust, 
megfelelő intézkedéseket hoztak 
földterületeik e bolygatásokkal szembeni 
sebezhetőségének csökkentésére, az Unió 
pedig eléri a földhasználati, földhasználat-
megváltoztatási és erdőgazdálkodási 
ágazatra vonatkozó 2030-as célt.

(12) A Bizottságnak értékelnie kell, 
hogy a természetes bolygatások, például 
tűz, kártevők és viharok esetében alternatív 
rendelkezések szükségesek-e a 
földhasználati, földhasználat-
megváltoztatási és erdőgazdálkodási ágazat 
természetes folyamatok miatti vagy 
éghajlatváltozásból eredő 
bizonytalanságainak kezelése érdekében. 
2032-ben egy az egyre gyakoribb 
természetes bolygatásokhoz kapcsolódó 
rugalmassági mechanizmusnak kell a 
tagállamok rendelkezésére állnia, 
amennyiben kimerítették a rendelkezésükre 
álló összes egyéb rugalmassági 
mechanizmust és megfelelő intézkedéseket 
hoztak földterületeik e bolygatásokkal 
szembeni sebezhetőségének csökkentésére, 
az Unió pedig eléri a földhasználati, 
földhasználat-megváltoztatási és 
erdőgazdálkodási ágazatra vonatkozó 
2030-as célt.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A bejelentett üvegházhatásúgáz-
kibocsátáson és -elnyelésen alapuló 
kötelező éves nemzeti célértékek 2026-tól 
kezdődő rögzítésével összefüggésben meg 
kell határozni a célértékeknek való 
megfelelés szabályait. Az (EU) 2018/842 
rendeletben foglalt elveket értelemszerűen 
kell alkalmazni, a meg nem felelés esetén 
érvényes szankciót pedig a 
következőképpen kell kiszámítani: a 
hozzárendelt célérték és az adott évben 
bejelentett nettó elnyelés különbözetének 
108 %-át kell hozzáadni a tagállam által a 

(13) A bejelentett üvegházhatásúgáz-
kibocsátáson és -elnyelésen alapuló 
kötelező 2030-as célértékek 2026-tól 
kezdődő rögzítésével összefüggésben meg 
kell határozni a célértékeknek való 
megfelelés szabályait. Az (EU) 2018/842 
rendeletben foglalt elveket értelemszerűen 
kell alkalmazni, a meg nem felelés esetén 
érvényes szankciót pedig a 
következőképpen kell kiszámítani: a 
hozzárendelt célérték és a 2030-ban 
bejelentett nettó elnyelés különbözetének 
103 %-át kell hozzáadni a tagállam által a 
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következő évben jelentett 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás értékéhez.

2030-at követő megfelelési időszakban 
jelentett üvegházhatásúgáz-eltávolítás 
értékéhez.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A megújuló energiaforrások 
arányának az Unióban történő 
megkétszerezésére vonatkozó ambiciózus 
célok eléréséhez valamennyi 
megújulóenergia-technológia rendkívül 
dinamikus terjeszkedésére, valamint 
különösen a biogén energiaforrások 
fokozottabb felhasználására van szükség. 
A biogén energiaforrások – különösen a 
fa – jelentik a legnagyobb hozzájárulást a 
megújulóenergia-portfólióhoz, ahol az 
EU27 megújuló energiaforrásainak 60 %-
a bioenergiából származik és a bioenergia 
80 %-a pedig faalapú, és ez a helyzet a 
jövőben sem változik, ugyanis így 
valósulhatnak meg a megújuló energiával 
kapcsolatos célok.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Tekintettel a 2026–2030-as 
időszakra vonatkozó nettó 
üvegházhatásúgáz-elnyelési célértékek 
tagállamok számára történő 
meghatározására, a Bizottságnak átfogó 
felülvizsgálatot kell végeznie a 2021., 
2022. és 2023. évi üvegházhatásúgáz-
jegyzék adatainak ellenőrzése céljából. E 
célból 2025-ben kell átfogó felülvizsgálatot 
végezni, a Bizottság által 2027-ben és 

(15) Tekintettel a 2026–2030-as 
időszakra vonatkozó nettó 
üvegházhatásúgáz-elnyelési lineáris pálya 
tagállamok számára történő 
meghatározására, a Bizottságnak átfogó 
felülvizsgálatot kell végeznie a [2021., 
2022. és 2023.] évi üvegházhatásúgáz-
jegyzék adatainak ellenőrzése céljából. 
2025-ben, 2027-ben és 2032-ben átfogó 
felülvizsgálatot kell végezni a 2030-ra 
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2032-ben az (EU) 2018/1999 rendelet 
38. cikkével összhangban elvégzendő 
átfogó felülvizsgálatokon kívül.

kitűzött cél, a 2035-re kitűzött 
klímasemlegességi cél és a Párizsi 
Megállapodásban 2050-re vállalt 
kötelezettséghez vezető általános pálya 
felülvizsgálata és kiigazítása érdekében, 
biztosítva, hogy az ne gyakoroljon negatív 
hatást az ellátás biztonságára, az 
élelmezés-biztonságra, a biogazdaságra, a 
biológiai sokféleségre, illetve ne okozzon 
áthelyezési hatásokat.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jelentéstételen alapuló célértékek 
változása miatt az üvegházhatásúgáz-
kibocsátást és -elnyelést nagyobb 
pontossággal kell megbecsülni. Ezen 
túlmenően a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó uniós biodiverzitási stratégiáról 
szóló bizottsági közlemény38, a méltányos, 
egészséges és környezetbarát 
élelmiszerrendszer megvalósítására 
irányuló „termelőtől a fogyasztóig” 
stratégia39, az uniós erdőstratégia40, a 
felülvizsgált (EU) 2018/2001 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv41, valamint 
„Az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens Unió létrehozása – Az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodásra vonatkozó új uniós 
stratégia” című bizottsági közlemény42 
egyaránt megköveteli a földterületek 
fokozott figyelemmel kísérését, ezáltal 
Unió-szerte segítve a természetalapú szén-
dioxid-eltávolítások rezilienciájának 
védelmét és fokozását. Az uniós 
programok – például a Kopernikusz – 
keretében rendelkezésre álló fejlett 
technológiák, valamint a közös 
agrárpolitika keretében gyűjtött digitális 
adatok felhasználásával korszerűsíteni kell 
a kibocsátások és elnyelések nyomon 
követését és jelentését az innovációs zöld 

(16) A jelentéstételen alapuló célértékek 
változása miatt az üvegházhatásúgáz-
kibocsátást és -elnyelést nagyobb 
pontossággal kell megbecsülni. Ezen 
túlmenően az aktualizált uniós 
biogazdasági stratégia, a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó uniós biodiverzitási 
stratégiáról szóló bizottsági közlemény38, a 
méltányos, egészséges és környezetbarát 
élelmiszerrendszer megvalósítására 
irányuló „termelőtől a fogyasztóig” 
stratégia39, az uniós erdőstratégia40, a 
felülvizsgált (EU) 2018/2001 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv41, valamint 
„Az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens Unió létrehozása – Az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodásra vonatkozó új uniós 
stratégia” című bizottsági közlemény42 
egyaránt megköveteli a földterületek 
fokozott figyelemmel kísérését, ezáltal 
Unió-szerte segítve a természetalapú szén-
dioxid-eltávolítások rezilienciájának 
védelmét és fokozását. Az uniós 
programok – például a Kopernikusz – 
keretében rendelkezésre álló fejlett 
technológiák, valamint a közös 
agrárpolitika keretében gyűjtött digitális 
adatok felhasználásával korszerűsíteni kell 
a kibocsátások és elnyelések nyomon 
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és digitális kettős átállás útján. követését és jelentését az innovációs zöld 
és digitális kettős átállás útján.

_________________ _________________
38 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: A 2030-ig tartó 
időszakra szóló uniós biodiverzitási 
stratégia – Hozzuk vissza a természetet az 
életünkbe! (COM(2020) 380 final).

38 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: A 2030-ig tartó 
időszakra szóló uniós biodiverzitási 
stratégia – Hozzuk vissza a természetet az 
életünkbe! (COM(2020) 380 final).

39 COM(2020) 381 final. 39 COM(2020) 381 final.
40 […] 40 […]
41 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/2001 irányelve 
(2018. december 11.) a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
használatának előmozdításáról (HL L 328., 
2018.12.21., 82. o.).

41 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/2001 irányelve 
(2018. december 11.) a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
használatának előmozdításáról (HL L 328., 
2018.12.21., 82. o.).

42 COM(2021) 82 final. 42 COM(2021) 82 final.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) E rendelet végrehajtása során 
figyelembe kell venni az EUMSZ 349. 
cikkét, amely elismeri a legkülső 
régióknak a szárazföldi régióktól való 
távoli fekvésükből, szigetjellegükből, kis 
méretükből, kedvezőtlen domborzati és 
éghajlati viszonyaikból, valamint néhány 
terméktől való gazdasági függőségükből 
eredő különleges sebezhetőségét, mely 
tényezők együttes hatása súlyosan 
hátráltatja fejlődésüket, és számos 
területen, különösen a közlekedés terén 
jelentős többletköltségeket okoz. Az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentésére 
irányuló uniós szintű erőfeszítéseket és 
célkitűzéseket ehhez a nehéz helyzethez 
kell igazítani, egyensúlyt teremtve a 
környezetvédelmi célkitűzések és az e 
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régiókra háruló magas társadalmi 
költségek között.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(EU) 2018/841 rendelet
1 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a nettó üvegházhatásúgáz-elnyelés 
tagállami célértékei a földhasználati, 
földhasználat-megváltoztatási és 
erdőgazdálkodási ágazatban a 2026–2030-
as időszak vonatkozásában;

d) a nettó üvegházhatásúgáz-elnyelés 
indikatív tagállami lineáris pályája a 
földhasználati, földhasználat-
megváltoztatási és erdőgazdálkodási 
ágazatban a 2026–2030-as időszak 
vonatkozásában;

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(EU) 2018/841 rendelet
2 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) szén-dioxid-tároló termékek;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(EU) 2018/841 rendelet
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendelet az I. melléklet 
A. szakaszában felsorolt üvegházhatású 
gázoknak az (EU) 2018/1999 rendelet 
26. cikkének (4) bekezdésével összhangban 
bejelentett, a tagállamok területén 2031-től 
kezdődően előforduló, a (2) bekezdés a)–

(3) E rendelet – a 2. albekezdésében 
említett követelmények 
figyelembevételével – az I. melléklet 
A. szakaszában felsorolt üvegházhatású 
gázoknak az (EU) 2018/1999 rendelet 
26. cikkének (4) bekezdésével összhangban 
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j) pontjában felsorolt bármelyik 
kategóriába és bármelyik alábbi ágazatba 
tartozó kibocsátására és elnyelésére is 
alkalmazandó:

bejelentett, a tagállamok területén 2031-től 
kezdődően előforduló, a (2) bekezdés a)–
j) pontjában felsorolt bármelyik 
kategóriába és bármelyik alábbi ágazatba 
tartozó kibocsátására és elnyelésére is 
alkalmazandó:

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(EU) 2018/841 rendelet
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) egyéb.” törölve

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(EU) 2018/841 rendelet
2 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2025 előtt:
a) felméri a mezőgazdasági 
metánkibocsátás mértékét, és közzéteszi, 
hogy milyen gyakorlatokkal lehet a 
szóban forgó kibocsátáscsökkentést 
elérni;
b) felméri a biogén- és fosszilis 
metánkibocsátás forrásai és ciklusai 
közötti különbséget;
c) a Párizsi Megállapodással 
összhangban olyan metánszámítási 
modellt javasol, amely a nettó globális 
felmelegedési hatáson alapul, nem pedig a 
bemeneti kibocsátási adatokon, amelyek 
nem veszik figyelembe a ciklikus 
metánkibocsátások csökkentésének 
hűtőhatását;
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d) megvizsgálja egy olyan 
metánhatásfok-mutató kidolgozását, 
amely összehasonlítja a különböző 
mezőgazdasági termékek esetében 
előállított, egységnyi kibocsátásra vetített 
metán kilogrammban kifejezett 
mennyiségét;
e) hatásvizsgálatot végez az e rendelet 
2. cikkének (3) bekezdésében 
meghatározott hatályról az EUMSZ 39. 
cikkében foglalt célkitűzések, az uniós 
biogazdaság és a fosszilis tüzelőanyagok 
helyettesítése tekintetében, többek között 
tagállami szinten és a mezőgazdasági 
üzemek szintjéig, hogy feltárja az 
adminisztratív követelményekkel, a 
vállalandó erőfeszítések költségeivel, az 
ösztönzőkből származó bevételekre 
gyakorolt várható hatásokkal, valamint az 
elfogadandó konkrét rendelkezésekkel, 
irányítással és célértékekkel kapcsolatos 
következményeket.
A tagállamok megfelelő politikák révén 
biztosítják az ágazatok közötti méltányos 
elosztást. A Bizottság méltányos és 
megvalósítható elosztást alakít ki a 
tagállamok között, és elemzi a nemzeti 
intézkedéseket, biztosítva, hogy azok ne 
gyakoroljanak negatív hatást az ellátás 
biztonságára, az élelmezés-biztonságra, a 
biogazdaságra, a biológiai sokféleségre, 
illetve ne okozzanak áthelyezési hatásokat

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2018/841 rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nettó üvegházhatásúgáz-elnyelés 2030-ra 
vonatkozó uniós célértéke – az e cikk 
(3) bekezdésével összhangban 
meghatározott tagállami célértékek 
összegeként – 310 millió tonna CO2-

A nettó üvegházhatásúgáz-elnyelés 2030-ra 
vonatkozó uniós célértéke – az e cikk 
(3) bekezdésével összhangban 
meghatározott tagállami célértékek 
összegeként – 310 millió tonna CO2-
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egyenérték, amely a 2016., 2017. és 
2018. évi üvegházhatásúgáz-jegyzék 
adatainak átlagán alapul.

egyenérték, amely a 2016., 2017. és 
2018. évi üvegházhatásúgáz-jegyzék 
adatainak átlagán alapul, és a 4. cikk (4a) 
bekezdésének megfelelően kell 
felülvizsgálni.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2018/841 rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet meghatározza a LULUCF-
ágazatra vonatkozó elnyelési célokat, 
beleértve az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának és elnyelésének 
elszámolására vonatkozó pontos 
szabályokat és kritériumokat az IPCC 
iránymutatásaival összhangban.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2018/841 rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam biztosítja, hogy – a 12., a 
13. és a 13b. cikkben előírt rugalmassági 
mechanizmusok figyelembevételével – a 
területén és a 2. cikk (2) bekezdésének a)–
j) pontjában említett valamennyi 
területjelentési kategóriában az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások és -
elnyelések éves összege a 2026–2030-as 
időszak egyik évében se haladja meg az 
azzal a lineáris teljesítési pályával 
megállapított határértéket, amely az adott 
tagállam számára a IIa. mellékletben 
meghatározott célértéken ér véget 2030-
ban. A tagállamok lineáris teljesítési 

Minden tagállam biztosítja, hogy – a 12., a 
13. és a 13b. cikkben előírt rugalmassági 
mechanizmusok figyelembevételével – a 
területén és a 2. cikk (2) bekezdésének a)–
j) pontjában említett valamennyi 
területjelentési kategóriában az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások és -
elnyelések meglévő számviteli módszerek 
alkalmazásával számított összege a 2026–
2030-as időszakban ne haladja meg az 
azzal a lineáris teljesítési pályával 
megállapított határértéket, amely az adott 
tagállam számára a IIa. mellékletben 
meghatározott célértéken ér véget 2030-
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pályája 2022-ben kezdődik. ban. A tagállamok lineáris teljesítési 
pályája 2022-ben kezdődik.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2018/841 rendelet
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, amelyek a 2026–2029-es időszak 
minden évére tonna CO2-egyenértékben 
kifejezve meghatározzák a nettó 
üvegházhatásúgáz-elnyelésre vonatkozó 
lineáris teljesítési pályán alapuló éves 
célértékeket. E nemzeti teljesítési 
pályáknak a 2021., 2022. és 2023. évi 
üvegházhatásúgáz-jegyzék tagállamok által 
jelentett adatainak az átlagán kell 
alapulniuk. A 310 millió tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő nettó eltávolítás 
értéke, mint a tagállamok számára a 
IIa. mellékletben meghatározott célértékek 
összege, technikai korrekció tárgyát 
képezheti a módszertan tagállamok általi 
megváltozása miatt. A tagállamok 
célértékeihez hozzáadandó technikai 
korrekció meghatározásának módszerét 
ezekben a végrehajtási jogi aktusokban kell 
rögzíteni. E végrehajtási jogi aktusok 
alkalmazásában a Bizottság elvégzi a 
2021., 2022. és 2023. évre vonatkozóan a 
tagállamok által az (EU) 2018/1999 
rendelet 26. cikkének (4) bekezdése szerint 
benyújtott legfrissebb nemzeti 
jegyzékadatok átfogó felülvizsgálatát.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, amelyek a 2026–2029-es 
időszakra tonna CO2-egyenértékben 
kifejezve meghatározzák a nettó 
üvegházhatásúgáz-elnyelésre vonatkozó 
lineáris teljesítési pályát. E nemzeti 
teljesítési pályáknak a 2021., 2022. és 
2023. évi üvegházhatásúgáz-jegyzék 
tagállamok által jelentett adatainak az 
átlagán kell alapulniuk. A 
310 millió tonna CO2-egyenértéknek 
megfelelő nettó eltávolítás értéke, mint a 
tagállamok számára a IIa. mellékletben 
meghatározott célértékek összege, 
technikai korrekció tárgyát képezheti a 
módszertan tagállamok általi megváltozása 
miatt. A tagállamok célértékeihez 
hozzáadandó technikai korrekció 
meghatározásának módszerét ezekben a 
végrehajtási jogi aktusokban kell rögzíteni. 
E végrehajtási jogi aktusok alkalmazásában 
a Bizottság elvégzi a 2021., 2022. és 
2023. évre vonatkozóan a tagállamok által 
az (EU) 2018/1999 rendelet 26. cikkének 
(4) bekezdése szerint benyújtott legfrissebb 
nemzeti jegyzékadatok átfogó 
felülvizsgálatát.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2018/841 rendelet
4 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok uniós, illetve nemzeti szinten 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy 2031-től tovább 
növeljék az üvegházhatást okozó gázok 
nettó elnyelését a LULUCF-ágazatban, 
hogy hozzájáruljanak a Párizsi 
Megállapodás 5. cikkének (1) 
bekezdéséhez, és biztosítsák a természetes 
nyelők hosszú távú, fenntartható és 
kiszámítható hozzájárulását az Unió 
legkésőbb 2050-ig elérendő, az (EU) 
2021/1119 rendeletben meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzéséhez.
A Bizottság 2025. január 1-jéig – 
figyelembe véve az éghajlatváltozással 
foglalkozó európai tudományos tanácsadó 
testület tanácsát és az (EU) 2021/1119 
rendeletben meghatározott, az 
üvegházhatású gázokra vonatkozó uniós 
költségvetést, valamint a tagállamok által 
az (EU) 2018/1999 rendelet 14. cikkének 
(2) bekezdése alapján 2024. június 30-ig 
benyújtott integrált nemzeti energia- és 
klímatervek alapján – javaslatot nyújt be e 
rendelet módosítására, hogy 
meghatározza a földhasználat, a 
földhasználat-megváltozás és az 
erdőgazdálkodás területén az 
üvegházhatást okozó gázok nettó 
elnyelésére vonatkozó uniós és tagállami 
célértékeket legalább 2035-re, 2040-re, 
2045-re és 2050-re.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2018/841 rendelet
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2. cikk (3) bekezdésének a)–j) pontjában A 2. cikk (3) bekezdésének a)–i) pontjában 
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meghatározott ágazatokban az Unió 
egészére kiterjedő üvegházhatásúgáz-
kibocsátás esetében az a cél, hogy értéke 
nulla nettó legyen 2035-re, ezt követően 
pedig az Unió negatív kibocsátást érjen el. 
Az Unió és a tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy lehetővé tegyék a 2035-re kitűzött cél 
közös elérését.

meghatározott ágazatokban az Unió 
egészére kiterjedő üvegházhatásúgáz-
kibocsátás esetében az a cél, hogy értéke 
nulla nettó legyen 2035-re. Az Unió és a 
tagállamok megteszik a szükséges 
méltányos és arányos intézkedéseket 
annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
2035-re kitűzött nulla nettó kibocsátási cél 
közös elérését, ugyanakkor biztosítják az 
EUMSZ 39. cikkében meghatározott 
célkitűzések elérését, előnyben részesítve a 
fosszilis tüzelőanyagok helyettesítését, 
valamint egyensúlyt teremtve a 
kibocsátáscsökkentés és -elnyelés között.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2018/841 rendelet
4 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes tagállamok által az 
(EU) 2018/1999 rendelet 14. cikke alapján 
2024. június 30-ig benyújtott integrált 
nemzeti energia- és klímatervek alapján a 
Bizottság 2025. december 31-ig 
javaslatokat tesz az egyes tagállamok nettó 
kibocsátáscsökkentéshez való 
hozzájárulására.

Az egyes tagállamok által az 
(EU) 2018/1999 rendelet 14. cikke alapján 
2024. június 30-ig benyújtott integrált 
nemzeti energia- és klímatervek alapján a 
Bizottság 2025. december 31-ig:

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2018/841 rendelet
4 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – a–e pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hatásvizsgálatot végez a 2035-re 
vonatkozó nulla nettó üvegházhatásúgáz-
kibocsátási célértékről az EUMSZ 39. 
cikkében meghatározott célkitűzések, az 
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uniós biogazdaság és a fosszilis 
tüzelőanyagok helyettesítése fényében;
b) az ezen albekezdés a) pontjában 
említett hatásvizsgálat alapján 
javaslatokat tesz az egyes tagállamok nettó 
kibocsátáscsökkentéshez való 
hozzájárulására, valamint olyan 
szakpolitikákra, amelyek egyformán 
ösztönzik a kiegyensúlyozott kibocsátás-
eltávolítást és -csökkentést a 2. cikk (3) 
bekezdésének a)-i) pontjában 
meghatározott valamennyi ágazat 
hozzájárulásának biztosítása érdekében, 
hogy 2035-re közösen elérjük a nettó 
nulla értéket;
c) a tagállamok közötti méltányos, 
megvalósítható és arányos elosztás 
érdekében a Bizottság hatásvizsgálata 
alapján értékeli a kibocsátási egységek 
tagállamok közötti átruházását lehetővé 
tevő rugalmassági mechanizmusok 
bevezetésének megvalósíthatóságát, 
figyelembe véve a mezőgazdasági termelés 
és az erdészet nemzeti sajátosságait;
d)  méltányos, piaci alapú és 
önkéntes kompenzációs mechanizmust 
vezet be egy olyan szén-dioxid-tanúsítási 
rendszer számára, amely magas 
színvonalú szén-dioxid-tanúsítványokat 
támogat, amelyek biztosítani tudják az 
addicionalitás, az állandóság, a kétszeres 
elszámolás kiküszöbölése és az eredetiség 
kritériumainak való megfelelést, valamint 
a jobb földhasználati gyakorlatok 
ösztönzése érdekében, ami fokozott szén-
dioxid-leválasztást eredményez;
e)  nyomon követi a különösen a 
városi területek bővüléséből, valamint a 2. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
ágazatokhoz nem kapcsolódó közlekedési 
létesítmények és egyéb infrastruktúra 
céljára történő földhasználatból eredő 
földhasználat változást és minden 
csökkent elnyelő kapacitást, és biztosítja, 
hogy az ilyen földhasználat változás 
következményeinek számítása a 2. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott ágazatokra 
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vonatkozó számításoktól elkülönítve 
történjen.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2018/841 rendelet
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 4. cikk (3) és (4) bekezdésében 
meghatározott célértékeket 2025-ben, 
2027-ben és 2032-ben felül kell vizsgálni, 
és ki kell igazítani, amennyiben az 
EUMSZ 39. cikkében foglalt 
célkitűzésekre, a biogazdaságra vagy a 
fosszilis tüzelőanyagok helyettesítésére 
gyakorolt negatív hatásokat észlelnek.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2018/841 rendelet
4 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a légkörből történő CO2 -felvételt 
optimálisan azt a célt szolgálja, hogy az 
erdőállományok az éghajlattudatos és 
fenntartható gazdálkodás révén intenzív 
növekedéssel járó életkori szakaszban 
maradjanak, mivel az ilyen gazdálkodás 
és a növekedést fokozó intézkedések 
aktívan hozzájárulnak a szén-dioxid-
felvételhez.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
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(EU) 2018/841 rendelet
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 16. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el az e cikk (1) bekezdése 
és az V. melléklet annak érdekében történő 
módosítása céljából, hogy– az UNFCCC 
feleinek konferenciája vagy a feleknek a 
Párizsi Megállapodás feleinek 
találkozójaként szolgáló konferenciája által 
elfogadott IPCC-iránymutatások alapján – 
a szén-dioxid-tároló termékek, köztük a 
faipari termékek szénmegkötő hatással 
rendelkező új kategóriákkal egészüljenek 
ki és biztosítva legyen a környezeti 
integritás.

(2) A Bizottság [3 hónappal e rendelet 
hatálybalépését követően]-ig a 16. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el az e cikk (1) bekezdése 
és az V. melléklet annak érdekében történő 
módosítása céljából, hogy – tudományos 
bizonyítékok és az UNFCCC feleinek 
konferenciája vagy a feleknek a Párizsi 
Megállapodás feleinek találkozójaként 
szolgáló konferenciája által elfogadott 
IPCC-iránymutatások alapján – a szén-
dioxid-tároló termékek, köztük a 
szénmegkötő hatással rendelkező olyan 
releváns bioalapú termékek, amelyek – 
pontos számítási módszerekkel a 
hitelesség biztosítása és a csalás 
megelőzése érdekében, valamint e 
termékek holisztikus életciklus-
értékelésének alkalmazásával, beleértve a 
mellékáramok és a maradékanyagok 
lehetőségét, valamint a bioenergia szén-
dioxid-leválasztási, -tárolási és -
felhasználási technológiáinak a szén-
dioxid-tároló termékekben való 
felhasználását – tudományosan 
bizonyított, valódi, ellenőrizhető szén-
dioxid-megkötő hatással rendelkeznek, 
egy új kategóriával egészüljenek ki, és 
biztosítva legyen a környezeti integritás.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
(EU) 2018/841 rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság továbbá tudományos 
bizonyítékok felhasználásával kiszámítja a 
szén-dioxid-tároló termékek helyettesítési 
hatását. Amennyiben rendelkezésre állnak 
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IPCC-iránymutatások, azokat is 
figyelembe kell venni.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a pont
(EU) 2018/841 rendelet
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (3) bekezdést el kell hagyni; a) a (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

„(3) Ha egy tagállamban a 2021 és 
2025 közötti időszakra vonatkozóan az 
összelnyelés meghaladja az 
összkibocsátást, a fennmaradó elnyelt 
mennyiséget a tagállam az (EU) 2018/842 
rendelet 7. cikke alapján figyelembe vett 
vagy az e cikk (2) bekezdése alapján más 
tagállamnak átadott mennyiség levonását 
követően átviheti a 2026 és 2030 közötti 
időszakra.”;

Indokolás

A tagállamok számára lehetővé kell tenni a rugalmassági mechanizmus igénybevételét a 
természetben és a gazdasági és társadalmi igényekben bekövetkező változások okozta éves 
fluktuáció ellensúlyozására. Ezért fontos, hogy a (3) bekezdés a jelenlegi jogszabályokban 
érvényes állapotban maradjon.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
(EU) 2018/841 rendelet
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok bizonyítékot 
nyújtanak be a Bizottságnak a természetes 
bolygatásnak a VI. melléklet szerint 
kiszámított hatásáról annak érdekében, 
hogy jogosultak legyenek az erdőkre 

(4) A tagállamok bizonyítékot 
nyújtanak be a Bizottságnak a természetes 
bolygatásnak, illetve a természetes nyelők 
növekedését akadályozni képes szélsőséges 
időjárási és éghajlati eseményeknek a 
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vonatkozó referenciaszintjükhöz képest 
kibocsátásként elszámolt fennmaradó 
elnyelések kompenzációjára, a 2021–2025-
ös időszakra vonatkozóan a 
VII. mellékletben meghatározott 
kompenzáció fel nem használt teljes 
összegéig. Amennyiben a kompenzáció 
iránti igény meghaladja a fel nem használt 
kompenzáció rendelkezésre álló összegét, a 
kompenzációt arányosan kell elosztani az 
érintett tagállamok között.”

VI. melléklet szerint kiszámított hatásáról 
annak érdekében, hogy jogosultak 
legyenek az erdőkre vonatkozó 
referenciaszintjükhöz képest 
kibocsátásként elszámolt fennmaradó 
elnyelések kompenzációjára, a 2021–2025-
ös időszakra vonatkozóan a 
VII. mellékletben meghatározott 
kompenzáció fel nem használt teljes 
összegéig. Amennyiben a kompenzáció 
iránti igény meghaladja a fel nem használt 
kompenzáció rendelkezésre álló összegét, a 
kompenzációt arányosan kell elosztani az 
érintett tagállamok között.”

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
(EU) 2018/841 rendelet
13 a cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az erdőterületről bármely más 
földhasználati kategóriára legkésőbb 
2017. december 31-ig történt múltbeli 
váltásból eredő kibocsátás;

b) az erdőterületről vagy vizes 
élőhelyekről bármely más földhasználati 
kategóriára legkésőbb 2017. december 31-
ig történt múltbeli váltásból eredő 
kibocsátás;

Indokolás

Számos tagállamban magas a tőzeglápi erdők aránya, amit a múltból örökölt 
korosztályszerkezetből adódó, nettó kibocsátásban megmutatkozó hatások miatt figyelembe 
kell venni.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
(EU) 2018/841 rendelet
13c cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alábbi intézkedés alkalmazandó, ha egy Az alábbi intézkedés alkalmazandó, ha egy 
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tagállam felülvizsgált üvegházhatásúgáz-
kibocsátása és -elnyelése 2032-ben 
meghaladja az adott tagállamhoz a 2026–
2030-as időszak bármelyik évére 
meghatározott éves célértéket, figyelembe 
véve a 12. és 13b. cikk szerinti alkalmazott 
rugalmassági mechanizmusokat:

tagállam felülvizsgált üvegházhatásúgáz-
kibocsátása és -elnyelése 2032-ben 
meghaladja az adott tagállamhoz az évre 
meghatározott célértéket, figyelembe véve 
a 12. és 13b. cikk szerinti alkalmazott 
rugalmassági mechanizmusokat:

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
(EU) 2018/841 rendelet
13 c cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üvegházhatású gázok nettó 
kibocsátástöbbletének tonna CO2-
egyenértékével egyenlő mennyiséget, egy 
1,08-as tényezővel való szorzást követően, 
hozzá kell adni az adott tagállam által a 
következő évben bejelentett 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás értékéhez, a 
15. cikk szerint elfogadott intézkedésekkel 
összhangban.”

Az üvegházhatású gázok nettó 
kibocsátástöbbletének tonna CO2-
egyenértékével egyenlő mennyiséget, egy 
1,03-as tényezővel való szorzást követően, 
hozzá kell adni az adott tagállam által a 
következő évben bejelentett 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás értékéhez, a 
15. cikk szerint elfogadott intézkedésekkel 
összhangban.”

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
(EU) 2018/841 rendelet
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kompromisszumokkal 
kapcsolatos szakpolitikák és intézkedések;

a) a lehetséges kompromisszumokkal 
kapcsolatos szakpolitikák és intézkedések 
az EUMSZ 39. cikkének célkitűzéseivel, 
az uniós biogazdasággal vagy a fosszilis 
tüzelőanyagok helyettesítésével 
kapcsolatban;

Módosítás 49
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
(EU) 2018/841 rendelet
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az éghajlatváltozás mérséklése és a 
biogazdaság fejlesztése közötti szinergiák, 
beleértve a karbon- és fosszilis 
tüzelőanyag-intenzív anyagok bioalapú 
anyagokkal való helyettesítéséhez 
kapcsolódó üvegházhatásúgázkibocsátás-
csökkentésre vonatkozó becsléseket.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
(EU) 2018/841 rendelet
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a Párizsi Megállapodás 
14. cikke szerinti […] globális értékelést 
követően hat hónapon belül jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, 
beleértve adott esetben a 11. cikkben 
említett rugalmassági mechanizmusok 
hatásainak értékelését is, valamint arról, 
hogy e rendelet mennyiben járult hozzá az 
Unió átfogó, 2030-as 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
céljának és a Párizsi Megállapodás 
céljainak a teljesítéséhez, különös 
tekintettel arra, hogy szükség van-e további 
uniós szakpolitikákra és intézkedésekre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésének és az elnyeléseknek az 
Unión belüli szükséges mértékű növelése 
céljából.

A Bizottság a Párizsi Megállapodás 
14. cikke szerinti […] globális értékelést 
követően hat hónapon belül jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, 
beleértve adott esetben a 11. cikkben 
említett rugalmassági mechanizmusok 
hatásainak értékelését is, valamint arról, 
hogy e rendelet mennyiben járult hozzá az 
Unió átfogó, 2030-as 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
céljának és a Párizsi Megállapodás 
céljainak a teljesítéséhez, különös 
tekintettel arra, hogy szükség van-e további 
uniós szakpolitikákra és intézkedésekre – 
figyelembe véve különösen az uniós 
erdőkre vonatkozó nyomonkövetési, 
adatgyűjtési és jelentéstételi rendszer 
jövőbeni fejlesztését – az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésének és az elnyeléseknek az 
Unión belüli szükséges mértékű növelése 
céljából. A jelentés figyelembe veszi a 
rendelkezésre álló legjobb és legújabb 
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tudományos bizonyítékokat, beleértve az 
IPCC, az IPBES és az (EU) 2021/1119 
rendelet 3. cikkében említett 
éghajlatváltozással foglalkozó európai 
tudományos tanácsadó testület legújabb 
jelentéseit. Emellett a Bizottság 2025-ben, 
2027-ben és 2032-ben e rendelet 4. cikke 
(4a) bekezdésével összhangban 
felülvizsgálja az e rendelet 4. cikke (3) és 
(4) bekezdésében meghatározott cél 
elérése felé tett előrehaladást. 
A jelentést, a felülvizsgálatokat és a 4. 
cikk (4a) bekezdése szerint elvégzett 
hatásvizsgálatot követően a Bizottság 
jogalkotási javaslatot terjeszt elő, 
amennyiben azt helyénvalónak ítéli. A 
javaslat létrehozza az irányítási rendszert 
a 4. cikk (4) bekezdésében meghatározott 
2035-ös klímasemlegességi cél elérése 
érdekében, tekintettel az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésének és eltávolításának 
szükséges növelésére az Unióban.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
4 cikk – a pont – 1 pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az (EU) 2018/841 rendelet 4. cikkének 
(1) és (2) bekezdése szerinti, a nettó 
üvegházhatásúgáz-elnyelésre vonatkozó 
tagállami kötelezettségvállalások és 
nemzeti célértékek, valamint az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2035-ig nettó 
nullára történő csökkentésére, majd azt 
követően a negatív kibocsátás 
megvalósítására irányuló uniós célkitűzés 
teljesítéséhez való tagállami hozzájárulás 
célja az említett rendelet 4. cikkének 
(4) bekezdése alapján;

az (EU) 2018/841 rendelet 4. cikkének 
(1) és (2) bekezdése szerinti, a nettó 
üvegházhatásúgáz-elnyelésre vonatkozó 
tagállami kötelezettségvállalások és 
nemzeti célértékek, valamint az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2035-ig nettó 
nullára történő csökkentésére – a Párizsi 
Megállapodásban foglalt, 2050-re 
vonatkozó kötelezettségvállalás általános 
teljesítési pályájának megfelelően – az 
uniós célkitűzés teljesítéséhez való 
tagállami hozzájárulás célja az említett 
rendelet 4. cikkének (4) bekezdése alapján;
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
(EU) 2018/1999 rendelet
16 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(2a) A 16. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép: 

Tekintettel a metán magas globális 
felmelegedési potenciáljára és viszonylag 
rövid légköri élettartamára, a Bizottság 
megvizsgálja a metánkibocsátásnak az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátására 
gyakorolt rövid és középtávú hatásainak 
csökkentésére szolgáló szakpolitikák és 
intézkedések végrehajtásának 
következményeit. Adott esetben 
figyelembe véve a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit, a Bizottság megfontolja a 
metánkibocsátások gyors kezelésére 
vonatkozó szakpolitikai lehetőségeket, és a 
15. cikkben említett hosszú távú uniós 
stratégia szerves részeként a metánra 
vonatkozó uniós stratégiai tervet terjeszt 
elő.

„Tekintettel a metán magas globális 
felmelegedési potenciáljára és viszonylag 
rövid légköri élettartamára, a Bizottság 
megvizsgálja a metánkibocsátásnak az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátására 
gyakorolt rövid és középtávú hatásainak 
csökkentésére szolgáló szakpolitikák és 
intézkedések végrehajtásának 
következményeit. Adott esetben 
figyelembe véve a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit, a Bizottság megfontolja a 
metánkibocsátások gyors kezelésére 
vonatkozó szakpolitikai lehetőségeket, és a 
15. cikkben említett hosszú távú uniós 
stratégia szerves részeként a metánra 
vonatkozó uniós stratégiai tervet terjeszt 
elő. A Bizottság felülvizsgálja a metán 
jelenlegi elszámolási rendszerét, hogy 
felmérje a biogén és a fosszilis 
metánkibocsátás forrásai és ciklusai 
közötti különbséget, és pontosan 
kimutassa a globális felmelegedési 
potenciáljukat, figyelembe véve az egész 
életciklus alatti kibocsátásokat és a szén-
dioxid-megkötő hatásokat.”;

 (32018R1999)

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
(EU) 2018/1999 rendelet
38 cikk – 1 a bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2025-ben elvégzi a tagállamok 
által az e rendelet 26. cikkének 
(4) bekezdése alapján benyújtott nemzeti 
jegyzékadatok átfogó felülvizsgálatát 
annak érdekében, hogy meghatározza az 
(EU) 2018/841 rendelet 4. cikkének 
(3) bekezdése szerinti, a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére vonatkozó indikatív éves 
célértékeket és hogy az (EU) 2018/842 
rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján 
meghatározza a tagállamok éves 
kibocsátási jogosultságait.;

A Bizottság 2025-ben elvégzi a tagállamok 
által az e rendelet 26. cikkének 
(4) bekezdése alapján benyújtott nemzeti 
jegyzékadatok átfogó felülvizsgálatát 
annak érdekében, hogy értékelje az (EU) 
2018/842 rendelet 4. cikkének (3) 
bekezdésében meghatározott célkitűzést a 
rendelet 4. cikkének (4a) bekezdésének 
megfelelően, és hogy meghatározza az 
(EU) 2018/841 rendelet 4. cikkének 
(3) bekezdése szerinti, a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére vonatkozó célértékeket és 
hogy az (EU) 2018/842 rendelet 
4. cikkének (3) bekezdése alapján 
meghatározza a tagállamok kibocsátási 
jogosultságait.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés
(EU) 2018/1999 rendelet
V melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A földhasználat változására vonatkozó 
földrajzi adatok az üvegházhatású gázok 
nemzeti jegyzékeire vonatkozó 2006. évi 
IPCC-iránymutatásokkal összhangban. Az 
üvegházhatású gázok jegyzéke 
elektronikus adatbázisok és földrajzi 
információs rendszerek alapján működik és 
a következőket tartalmazza:

„A földhasználat változására vonatkozó 
földrajzi adatok az üvegházhatású gázok 
nemzeti jegyzékeire vonatkozó 2006. évi 
IPCC-iránymutatásokkal összhangban. A 
tagállamok számára javasolt, hogy 
elektronikus adatbázisok és földrajzi 
információs rendszerek alapján 
továbbfejlesszék az üvegházhatású gázok 
jegyzékét, amely  a következőket 
tartalmazza:

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés
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(EU) 2018/1999 rendelet
V melléklet – 3 rész – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok 2026-tól a fenti c) pontban 
említett, jelentős szénkészletekkel 
rendelkező földhasználati egységek 
területeire, a fenti d) és e) pontban említett, 
védelem vagy helyreállítás alatt álló 
földhasználati egységek területére, 
valamint a fenti f) pontban említett, magas 
jövőbeli éghajlati kockázatoknak kitett 
földhasználati egységek területeire 
vonatkozó valamennyi széntároló-
kibocsátási és -eltávolítási becslésre 
3. szintű módszertant alkalmaznak, az 
üvegházhatású gázok nemzeti jegyzékeire 
vonatkozó 2006. évi IPCC-
iránymutatásokkal összhangban.”.

A tagállamok arra törekszenek, hogy 
2026-tól az üvegházhatású gázok nemzeti 
jegyzékeire vonatkozó 2006. évi IPCC-
iránymutatásokkal összhangban 3. szintű 
módszertant alkalmazzanak a fenti 
c) pontban említett, jelentős 
szénkészletekkel rendelkező földhasználati 
egységek területeire, a fenti d) és 
e) pontban említett, védelem vagy 
helyreállítás alatt álló földhasználati 
egységek területére, valamint a fenti 
f) pontban említett, magas jövőbeli 
éghajlati kockázatoknak kitett 
földhasználati egységek területeire 
vonatkozó valamennyi széntároló-
kibocsátási és -eltávolítási becslésre.
A Bizottságnak biztosítania kell a földrajzi 
információs rendszer térinformatikai 
adatainak uniós szintű gyűjtését és 
elemzését, az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökséggel, az éghajlatváltozással 
foglalkozó európai tudományos tanácsadó 
testülettel, a Bizottság Közös 
Kutatóközpontjával és más szervekkel, 
valamint a Kopernikusz európai 
földmegfigyelési programmal 
együttműködve és felhasználva azok 
adatait, valamint segítséget kell nyújtania 
a tagállamoknak a 3. szintű módszertan 
alkalmazásának céljához, hogy biztosítsa, 
hogy 2026-tól kezdődően az adatok 
egységesek és átláthatóak.
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ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím Az (EU) 2018/841 rendeletnek a hatály, a megfelelési szabályok 
egyszerűsítése, a 2030-ra vonatkozó tagállami célértékek 
meghatározása, továbbá a földhasználati, erdőgazdálkodási és 
mezőgazdasági ágazat klímasemlegességének 2035-ig történő közös 
megvalósítására irányuló kötelezettségvállalás tekintetében, valamint az 
(EU) 2018/1999 rendeletnek az ellenőrzés, a jelentéstétel, az 
előrehaladásra vonatkozó nyomon követés és a felülvizsgálat javítása 
tekintetében történő módosítása
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