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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
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az erdőkből nagyon változatos 
környezeti, gazdasági és társadalmi haszon 
származik, beleértve a faanyagot és egyéb 
nem fa erdei termékeket, továbbá az 
emberiség számára jelentős környezeti 
szolgáltatásokat, mivel az erdők adnak 
otthont a Föld szárazföldi biológiai 
sokfélesége legnagyobb részének. 
Fenntartják továbbá az ökoszisztéma 
funkcióit, hozzájárulnak az éghajlati 
rendszer védelméhez, tiszta levegőt 
biztosítanak, és alapvető szerepet játszanak 
a vizek és a talaj tisztításában, valamint a 
vízmegtartásban. Emellett az erdők 
megélhetést és jövedelmet biztosítanak a 
világ népességének mintegy egyharmada 
számára, és elpusztításuk súlyos 
következményekkel jár a leginkább 
kiszolgáltatott emberek – köztük az erdei 
ökoszisztémáktól nagymértékben függő 
őslakos népek és helyi közösségek – 
megélhetésére nézve18. Ezen túlmenően az 
erdőirtás és az erdőpusztulás csökkenti a 
kulcsfontosságú szénelnyelőket, és növeli 
annak valószínűségét, hogy új betegségek 
terjednek át az állatokról az emberekre.

(1) Az erdőkből nagyon változatos 
környezeti, gazdasági és társadalmi haszon 
származik, beleértve a faanyagot és egyéb 
nem fa erdei termékeket, továbbá az 
emberiség számára jelentős környezeti 
szolgáltatásokat, mivel az erdők adnak 
otthont a Föld szárazföldi biológiai 
sokfélesége legnagyobb részének (mintegy 
80 %-ának). Fenntartják továbbá az 
ökoszisztéma funkcióit, hozzájárulnak az 
éghajlati rendszer védelméhez, tiszta 
levegőt biztosítanak, és alapvető szerepet 
játszanak a vizek és a talaj tisztításában, 
valamint a vízmegtartásban. Az erdők 
foglalkoztatást biztosítanak és fellendítik a 
vidéki térségeket. Fenntartható kezelésük 
hozzájárul jó egészségükhöz és biológiai 
sokféleségük megőrzéséhez. Emellett az 
erdők kulturális, társadalmi és spirituális 
értékekkel rendelkeznek, és a 
hagyományosan őslakos népek által lakott 
földterület nagy részét erdők borítják, 
ezenkívül megélhetést és jövedelmet 
biztosítanak a világ népességének mintegy 
egyharmada számára, és elpusztításuk 
súlyos következményekkel jár a leginkább 
kiszolgáltatott emberek – köztük az erdei 
ökoszisztémáktól nagymértékben függő 
őslakos népek és helyi közösségek – 
megélhetésére nézve18. Ezen túlmenően az 
erdőirtás és az erdőpusztulás csökkenti a 
kulcsfontosságú szénelnyelőket, és növeli 
annak valószínűségét, hogy új betegségek 
terjednek át az állatokról az emberekre.
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_________________ _________________
18 A világ erdőinek védelmére és 
helyreállítására irányuló uniós fellépés 
fokozásáról szóló bizottsági közlemény, 
2019. július 27., COM(2019) 352 final.

18 A világ erdőinek védelmére és 
helyreállítására irányuló uniós fellépés 
fokozásáról szóló bizottsági közlemény, 
2019. július 27., COM(2019)0352.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az erdőirtás és az erdőpusztulás 
riasztó ütemben zajlik. Az ENSZ 
Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezetének becslése szerint 1990 és 
2020 között világszerte 420 millió hektár 
erdő – a világ fennmaradó erdőinek 
mintegy 10 %-a, az Európai Uniónál 
nagyobb terület – veszett el19. Az erdőirtás 
és az erdőpusztulás ugyanakkor a globális 
felmelegedés és a biológiai sokféleség 
csökkenésének fontos mozgatórugói, ami 
korunk két legfontosabb környezeti 
kihívása. Mégis, minden évben 10 millió 
hektárnyi erdő vész el a világon.

(2) Az erdőirtás és az erdőpusztulás 
riasztó ütemben zajlik. Az ENSZ 
Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezetének becslése szerint 1990 és 
2020 között világszerte 420 millió hektár 
erdő – a világ fennmaradó erdőinek 
mintegy 10 %-a, az Európai Uniónál 
nagyobb terület – veszett el19. Az erdőirtás 
és az erdőpusztulás ugyanakkor a globális 
felmelegedés és a biológiai sokféleség 
csökkenésének fontos mozgatórugói, ami 
korunk két legfontosabb környezeti 
kihívása. Mégis, minden évben 10 millió 
hektárnyi erdő vész el a világon. Az 
éghajlatváltozás az erdőkre is nagy 
hatással van, és az elkövetkező 
évtizedekben számos kihívással kell 
szembenézni az erdők 
alkalmazkodóképességének és 
rezilienciájának biztosítása érdekében.

_________________ _________________
19 FAO, Global Forest Resource 
Assessment 2020 (Globális erdészeti 
erőforrások felmérése), XII. o., 
https://www.fao.org/documents/card/en/c/c
a9825en

19 FAO, Global Forest Resource 
Assessment 2020 (Globális erdészeti 
erőforrások felmérése), XII. o., 
https://www.fao.org/documents/card/en/c/c
a9825en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az éghajlati válság világszerte a 
biológiai sokféleség csökkenését idézi elő, 
a biológiai sokféleség csökkenése pedig 
súlyosbítja az éghajlatváltozást, így ezek 
elválaszthatatlanul összekapcsolódnak, 
amint azt a közelmúltban készült 
tanulmányok is megerősítették. A biológiai 
sokféleség hozzájárul az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez. A rovarok, a madarak és az 
emlősök részt vesznek a beporzásban és a 
magok szétszórásában, és segíthetnek a 
szén-dioxid hatékonyabb – közvetlen vagy 
közvetett – tárolásában. Az erdők 
biztosítják továbbá a vízkészletek 
folyamatos feltöltését, valamint az 
aszályok és az azok által a helyi 
közösségekre, többek között az őslakos 
népekre gyakorolt káros hatások 
megelőzését. Az erdőirtás és az 
erdőpusztulás drasztikus csökkentése, 
valamint az erdők és más ökoszisztémák 
szisztematikus helyreállítása jelenti a 
legnagyobb természetalapú lehetőséget az 
éghajlatváltozás mérséklésére.

(4) Az éghajlati válság világszerte a 
biológiai sokféleség csökkenését idézi elő, 
a biológiai sokféleség csökkenése pedig 
súlyosbítja az éghajlatváltozást, így ezek 
elválaszthatatlanul összekapcsolódnak, 
amint azt a közelmúltban készült 
tanulmányok is megerősítették. A biológiai 
sokféleség hozzájárul az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez. A rovarok, a madarak és az 
emlősök részt vesznek a beporzásban és a 
magok szétszórásában, és segíthetnek a 
szén-dioxid hatékonyabb – közvetlen vagy 
közvetett – tárolásában. Az erdők 
biztosítják továbbá a vízkészletek 
folyamatos feltöltését, valamint az 
aszályok és az azok által a helyi 
közösségekre, többek között az őslakos 
népekre gyakorolt káros hatások 
megelőzését. Az erdőirtás és az 
erdőpusztulás drasztikus csökkentése, 
valamint az erdők és más ökoszisztémák 
szisztematikus helyreállítása jelenti a 
fenntartható biogazdaság mellett a 
legnagyobb természetalapú lehetőséget az 
éghajlatváltozás mérséklésére.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) 1990 és 2008 között az Unió 
importálta és fogyasztotta az erdőirtáshoz 
kapcsolódó, világszinten forgalmazott 
mezőgazdasági termékek egyharmadát. Az 
említett időszakban az uniós fogyasztás 
felelt az áruk előállításával vagy a 
szolgáltatásokkal összefüggő, világszinten 
zajló erdőirtás 10 %-áért. Még ha csökken 
is az uniós fogyasztás relatív részesedése, 
az uniós fogyasztás az erdőirtás 
aránytalanul nagy ösztönzője. Az Uniónak 
ezért lépéseket kell tennie a bizonyos áruk 
és termékek uniós fogyasztása által okozott 

(14) 1990 és 2008 között az Unió 
importálta és fogyasztotta az erdőirtáshoz 
kapcsolódó, világszinten forgalmazott 
mezőgazdasági termékek egyharmadát. Az 
említett időszakban az uniós fogyasztás 
felelt az áruk előállításával vagy a 
szolgáltatásokkal összefüggő, világszinten 
zajló erdőirtás 10 %-áért. Még ha csökken 
is az uniós fogyasztás relatív részesedése, 
az uniós fogyasztás az erdőirtás 
aránytalanul nagy ösztönzője. Az Uniónak 
ezért lépéseket kell tennie a bizonyos áruk 
és termékek uniós fogyasztása által okozott 
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globális erdőirtás és erdőpusztulás 
minimálisra csökkentése érdekében, és 
ezáltal törekednie kell az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátáshoz és a 
biológiai sokféleség globális 
csökkenéséhez való hozzájárulásának 
mérséklésére, valamint fenntartható 
termelési és fogyasztási gyakorlatok 
előmozdítására az Unióban és világszerte 
egyaránt. A legnagyobb hatás elérése 
érdekében az uniós politikának arra kell 
törekednie, hogy ne csak az Unióba 
irányuló ellátási láncokra, de a globális 
piacra is befolyást gyakoroljon. E 
tekintetben alapvető fontosságúak az 
előállító és a fogyasztó országokkal való 
partnerségek és hatékony nemzetközi 
együttműködés.

globális erdőirtás és erdőpusztulás 
minimálisra csökkentése érdekében, és 
ezáltal törekednie kell az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátáshoz és a 
biológiai sokféleség globális 
csökkenéséhez való hozzájárulásának 
mérséklésére, valamint fenntartható 
termelési és fogyasztási gyakorlatok 
előmozdítására az Unióban és világszerte 
egyaránt, anélkül azonban, hogy olyan 
feltételeket teremtene, amelyek 
tisztességtelen versenyt eredményeznének 
az uniós és a harmadik országbeli 
vállalatok között, különösen a 
mezőgazdasági termelési és az agrár-
élelmiszeripari ágazatban. A legnagyobb 
hatás elérése érdekében az uniós 
politikának arra kell törekednie, hogy ne 
csak az Unióba irányuló ellátási láncokra, 
de a globális piacra is befolyást 
gyakoroljon. E tekintetben alapvető 
fontosságúak az előállító és a fogyasztó 
országokkal való partnerségek és hatékony 
nemzetközi együttműködés.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az Unió nagymértékben függ a 
fehérjeimporttól, amely szükséges az 
európai mezőgazdaság fejlődéséhez. Ezért 
kívánatos lenne, hogy a Bizottság 
javaslatot tegyen egy olyan fehérjetervre, 
amely garantálni tudja az Unió 
fehérjefüggetlenségét, és emellett 
biztosítja, hogy a terv globális szinten ne 
járuljon hozzá az erdőirtáshoz.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO) tagjaként az Unió elkötelezett 
amellett, hogy támogasson egy egyetemes, 
szabályokon alapuló, nyitott, átlátható, 
kiszámítható, befogadó, 
megkülönböztetésmentes és méltányos 
multilaterális kereskedelmi rendszert a 
WTO keretében, valamint egy nyílt, 
fenntartható és határozott 
kereskedelempolitikát. E rendelet hatálya 
ezért kiterjed az Unióban előállított árukra 
és termékekre, valamint az Unióba 
behozott árukra és termékekre egyaránt.

(18) A Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO) tagjaként az Unió elkötelezett 
amellett, hogy támogasson egy egyetemes, 
szabályokon alapuló, nyitott, átlátható, 
kiszámítható, befogadó, 
megkülönböztetésmentes és méltányos 
multilaterális kereskedelmi rendszert a 
WTO keretében, valamint egy nyílt, 
fenntartható és határozott 
kereskedelempolitikát. E rendelet hatálya 
ezért kiterjed az Unióban előállított árukra 
és termékekre, valamint az Unióba 
behozott árukra és termékekre egyaránt. 
Ennek a rendeletnek ennélfogva meg kell 
felelnie a WTO szabályainak, és az abban 
meghatározott intézkedések nem 
korlátozhatják jobban a kereskedelmet, 
mint ami legitim céljának eléréséhez 
szükséges.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) E rendelet követi a „Nyitott, 
fenntartható és határozott 
kereskedelempolitika” című bizottsági 
közleményt38 is, amely kimondja, hogy 
mivel új belső és külső kihívásokkal néz 
szembe, konkrétabban pedig meg kell 
valósítania egy új, fenntarthatóbb 
növekedési modellt, amely az európai zöld 
megállapodásban és az európai digitális 
stratégiában került meghatározásra, az EU-
nak új kereskedelempolitikai stratégiára 
van szüksége – olyanra, amely támogatja a 
bel- és külpolitikai célkitűzéseinek elérését, 
és előmozdítja a nagyobb fokú 
fenntarthatóságot, összhangban azzal, hogy 
az Unió elkötelezte magát az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak teljes körű 
megvalósítása iránt. A 
kereskedelempolitikának maradéktalanul ki 

(19) E rendelet követi a „Nyitott, 
fenntartható és határozott 
kereskedelempolitika” című bizottsági 
közleményt38 is, amely kimondja, hogy 
mivel új belső és külső kihívásokkal néz 
szembe, konkrétabban pedig meg kell 
valósítania egy új, fenntarthatóbb 
növekedési modellt, amely az európai zöld 
megállapodásban és az európai digitális 
stratégiában került meghatározásra, az EU-
nak új kereskedelempolitikai stratégiára 
van szüksége – olyanra, amely támogatja a 
bel- és külpolitikai célkitűzéseinek elérését, 
és előmozdítja a nagyobb fokú 
fenntarthatóságot, valamint garantálja az 
emberi jogokat, összhangban azzal, hogy 
az Unió elkötelezte magát az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak teljes körű 
megvalósítása iránt. A 
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kell vennie a részét a Covid19-
világjárványt követő helyreállításból, a 
gazdaság zöld és digitális átállásából, 
valamint a világviszonylatban reziliensebb 
Európa kialakításából.

kereskedelempolitikának maradéktalanul ki 
kell vennie a részét a Covid19-
világjárványt követő helyreállításból, a 
gazdaság zöld és digitális átállásából, 
valamint a világviszonylatban reziliensebb 
Európa kialakításából.

_________________ _________________
38 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: A 
kereskedelempolitika felülvizsgálata – 
Nyitott, fenntartható és határozott 
kereskedelempolitika, COM(2021) 66 
final, 2021. február 18.

38 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: A 
kereskedelempolitika felülvizsgálata – 
Nyitott, fenntartható és határozott 
kereskedelempolitika, COM(2021)0066, 
2021. február 18.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Bizottságnak továbbra is 
partnerségben együtt kell működnie az 
előállító országokkal és általában együtt 
kell működnie a nemzetközi szervezetekkel 
és szervekkel, továbbá fokoznia kell 
támogatását és ösztönzőit az erdők 
védelme és az erdőirtásmentes termelésre 
való áttérés, az őslakos népek szerepének 
elismerése, az irányítás és a földtulajdoni 
és -használati viszonyok javítása, a 
bűnüldözés fokozása, valamint a 
fenntartható erdőgazdálkodás, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens mezőgazdaság, a fenntartható 
erősítés és diverzifikálás, az agroökológia 
és az agrárerdészet előmozdítása 
tekintetében. Ennek során el kell ismernie 
az őslakos népek szerepét az erdők 
védelmében. A már meglévő 
kezdeményezésekkel összefüggésben 
szerzett tapasztalatokra és levont 
tanulságokra építve az Uniónak és a 
tagállamoknak partnerségben együtt kell 
működniük az előállító országokkal – azok 

(21) A Bizottságnak továbbra is 
partnerségben együtt kell működnie az 
előállító országokkal és általában együtt 
kell működnie a nemzetközi 
szervezetekkel, a helyi civil 
társadalommal és szervekkel, továbbá 
fokoznia kell támogatását és ösztönzőit az 
erdők védelme és az erdőirtásmentes 
termelésre való áttérés, az őslakos népek és 
a helyi közösségek szerepének elismerése, 
az irányítás és a földtulajdoni és -használati 
viszonyok javítása, a bűnüldözés fokozása, 
valamint a fenntartható erdőgazdálkodás, 
az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens mezőgazdaság, a fenntartható 
erősítés és diverzifikálás, az agroökológia 
és az agrárerdészet előmozdítása 
tekintetében. Ennek során el kell ismernie 
az őslakos népek és a helyi közösségek 
szerepét az erdők védelmében. A már 
meglévő kezdeményezésekkel 
összefüggésben szerzett tapasztalatokra és 
levont tanulságokra építve az Uniónak és a 
tagállamoknak partnerségben együtt kell 



AD\1255473HU.docx 9/31 PE719.797v04-00

HU

kérésére –, hogy kiaknázzák az erdők 
multifunkcionalitását, támogassák őket a 
fenntartható erdőgazdálkodásra való 
átállásban, és kezeljék a globális 
kihívásokat, miközben kielégítik a helyi 
igényeket és figyelmet fordítanak a 
mezőgazdasági kistermelők előtt álló 
kihívásokra, a világ erdőinek védelmére és 
helyreállítására irányuló fellépés 
fokozásáról szóló közleménnyel 
összhangban. A partnerségi 
megközelítésnek segítenie kell az előállító 
országokat az erdők védelmében, 
helyreállításában és fenntartható 
hasznosításában, hozzájárulva ezzel e 
rendeletnek az erdőirtás és az 
erdőpusztulás csökkentésére irányuló 
célkitűzéséhez.

működniük az előállító országokkal – azok 
kérésére –, hogy kiaknázzák az erdők 
multifunkcionalitását, támogassák őket a 
fenntartható erdőgazdálkodásra való 
átállásban, és kezeljék a globális 
kihívásokat, miközben kielégítik a helyi 
igényeket és figyelmet fordítanak a 
mezőgazdasági kistermelők előtt álló 
kihívásokra, valamint támogatást 
nyújtanak számukra, a világ erdőinek 
védelmére és helyreállítására irányuló 
fellépés fokozásáról szóló közleménnyel 
összhangban. A partnerségi 
megközelítésnek segítenie kell az előállító 
országokat az erdők védelmében, 
helyreállításában és fenntartható 
hasznosításában, hozzájárulva ezzel e 
rendeletnek az erdőirtás és az 
erdőpusztulás csökkentésére irányuló 
célkitűzéséhez. A Bizottságnak egyenlő 
versenyfeltételeket kell biztosítania, és 
gondoskodnia kell az erdőirtásmentes 
ellátási láncok jobb közös megértéséről, 
hogy növelje az ellátási láncok 
átláthatóságát és minimalizálja az 
erdőirtás és erdőpusztulás kockázatát. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az „erdőirtásmentes” 
fogalommeghatározásának kellően tágnak 
kell lennie ahhoz, hogy kiterjedjen mind az 
erdőirtásra, mind az erdőpusztulásra, jogi 
egyértelműséget kell biztosítania, és 
mérhetőnek kell lennie mennyiségi, 
objektív és nemzetközileg elismert adatok 
alapján.

(26) Az „erdőirtásmentes” 
fogalommeghatározásának kellően tágnak 
kell lennie ahhoz, hogy kiterjedjen mind az 
erdőirtásra, mind az erdőpusztulásra, jogi 
egyértelműséget és kiszámíthatóságot kell 
biztosítania, és mérhetőnek kell lennie 
mennyiségi, objektív és nemzetközileg 
elismert adatok alapján. E rendelet 
fogalommeghatározásainak emellett 
figyelembe kell venniük a követelmények 
arányosságát, valamint a vállalatok által 
meghozandó megfelelő intézkedéseket, 
amelyeknek összhangban kell lenniük az 
általuk kiváltott hatásért való felelősségük 
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mértékével.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az erdőirtás és az erdőpusztulás 
elleni hatékony küzdelem, valamint az 
erdőirtásmentes ellátási láncok 
előmozdítása érdekében e rendeletben meg 
kell állapítani az érintett árukra és 
termékekre vonatkozó kötelezettségeket.

(29) Az erdőirtás és az erdőpusztulás 
elleni hatékony küzdelem, valamint az 
erdőirtásmentes ellátási láncok 
előmozdítása érdekében e rendeletben meg 
kell állapítani az érintett árukra és 
termékekre vonatkozó kötelezettségeket. E 
kötelezettségeknek biztosítaniuk kell 
továbbá a nemzetközi jog, különösen az 
előállító ország által megerősített vagy 
jóváhagyott szerződések és egyéb 
okmányok által elismert emberi jogok 
védelmét, továbbá egyenlő 
versenyfeltételeket kell fenntartaniuk, és 
foglalkozniuk kell az Unió és a belső 
piacon termékeket értékesítő harmadik 
országbeli vállalatok közötti tisztességtelen 
versenyfeltételekkel.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) Annak érdekében, hogy a piaci 
szereplők, a tagállamok hatóságai, az 
érdekelt harmadik országok hatóságai és 
az érintett érdekelt felek könnyebben 
hozzáférjenek az erdőirtásra vonatkozó 
tényszerű, megbízható és naprakész 
információkhoz, a Bizottságnak létre kell 
hoznia a világ erdőterületeire kiterjedő, az 
erdőirtásra vonatkozó információk 
kicserélésére szolgáló platformot, amely 
számos olyan eszközt tartalmaz, amelyek 
lehetővé teszik valamennyi fél számára, 
hogy gyorsan az erdőirtás megállítása felé 
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mozduljanak el az ellátási láncokban. A 
platformnak tematikus térképeket, 2015-
től kezdődően idősorokat megjelenítő 
felszínborítási térképet és a táj 
összetételének meghatározását lehetővé 
tevő térképeket kell tartalmaznia. A 
platformnak egy riasztási rendszert is 
biztosítania kell, amely az erdőtakaró 
változásának havi nyomon követésére, 
valamint egy sor elemzésre és 
felhasználóbarát és biztonságos kimenetre 
támaszkodik, amelyek bemutatják, hogy 
az ellátási láncok hogyan függenek össze 
az erdőirtással. A legpontosabb és 
legidőszerűbb információk használatának 
elősegítése, a kockázatértékelés és 
kockázatelemzés fejlesztése, valamint a 
nyilatkozatok ellenőrzésének és az 
országok teljesítményértékelésének 
javítása érdekében – az együttműködési 
megközelítés fejlesztése mellett – a 
platformot valamennyi érintett érdekelt fél 
számára hozzáférhetővé kell tenni. A 
platformnak műholdas képeket kell 
használnia, beleértve a Kopernikusz-
Sentinelt is, amelyek képesek a szükséges 
tényszerű, megbízható és naprakész 
információk szolgáltatására, miközben 
biztosítják az Unió stratégiai autonómiáját 
az adatszolgáltatásban.

Indokolás

Az Európai Bizottságnak létre kell hoznia egy olyan digitális platformot, amely a Föld-
megfigyelési eszközökből – többek között a Kopernikuszból – származó műholdas képeket 
használ, hogy megbízható, hiteles információkat és bizonyítékokat szolgáltasson az egyes 
régiók erdőirtási helyzetéről, és segítsen minden érintett félnek pragmatikus és nem 
bürokratikus módon bevezetni a rendszert. A modern technológiák igénybevétele lehetővé 
tenné a rendelet gördülékeny, bizonyítékokon alapuló, nagyobb hatékonysággal és jelentős 
egyszerűsítésekkel történő végrehajtását.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) csökkentse az Európai Unió 
üvegházhatásúgáz-kibocsátáshoz és a 
biológiai sokféleség globális 
csökkenéséhez való hozzájárulását.

b) csökkentse az Európai Unió 
erdőirtás által kiváltott üvegházhatásúgáz-
kibocsátáshoz és a biológiai sokféleség 
globális csökkenéséhez való 
hozzájárulását.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ez a rendelet figyelembe veszi az 
egyes érintett áruk sajátosságait a 
termelési lánc tekintetében.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „erdőirtás”: erdők mezőgazdasági 
célú használatra történő átalakítása, 
függetlenül attól, hogy az ember okozta-e 
vagy sem;

1. „erdőirtás”: erdők egyéb célú 
használatra történő átalakítása, amely 
csökkenti a földterület szénmegkötését, 
függetlenül attól, hogy az ember okozta-e 
vagy sem;

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „erdőpusztulás”: olyan kitermelési 
műveletek, amelyek nem fenntarthatók, és 
az erdei ökoszisztémák biológiai vagy 
gazdasági termelékenységének és 
összetettségének csökkenését vagy 
elvesztését okozzák, és amelyek az erdő 
nyújtotta általános előnyök, többek között 

6. „erdőpusztulás”: olyan 
erdőgazdálkodási műveletek, amelyek nem 
fenntarthatók, és amelyek az erdei 
ökoszisztémák biológiai vagy gazdasági 
termelékenységének és összetettségének 
jelentős vagy visszafordíthatatlan 
csökkenését vagy elvesztését okozzák egy 
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a fa, a biológiai sokféleség és egyéb 
termékek és szolgáltatások hosszú távú 
csökkenéséhez vezetnek;

erdészeti vágásfordulónál hosszabb 
időszakban és adott esetben amelyek az 
erdők nyújtotta általános előnyök, többek 
között a fa, a biológiai sokféleség és egyéb 
termékek és szolgáltatások hosszú távú 
csökkenéséhez vezetnek, beleértve azt az 
esetet is, amikor a végleges kivágást 
követően a terület a megfelelő fák 
ültetésével, vetéssel, természetes 
regenerációval, vagy ezek kombinációja 
útján – adott esetben a jóváhagyott 
erdőgazdálkodási tervekben 
meghatározott gyakorlatokkal 
összhangban – nem regenerálódik;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „fenntartható kitermelési 
műveletek”: a talajminőség és a biológiai 
sokféleség megőrzését szem előtt tartva 
végzett kitermelés, melynek során arra 
törekszenek, hogy a negatív hatásokat 
minimálisra csökkentsék, és elkerüljék a 
tönkök és gyökerek betakarítását, a 
természetes erdők pusztulását vagy 
ültetvényi erdővé alakítását, valamint a 
veszélyeztetett talajokon történő 
kitermelést; minimalizálják a nagy 
kivágásokat, és biztosítsanak helyileg 
megfelelő küszöbértékeket a száradék 
kitermelésére, valamint a fakitermelési 
rendszerek használatára vonatkozóan olyan 
követelményeket határozzanak meg, 
amelyek következtében minimalizálhatók a 
talajminőségre, többek között a 
talajtömörödésre, valamint a biológiai 
sokféleség jellemzőire és az élőhelyekre 
gyakorolt hatások;

7. „fenntartható kitermelési 
műveletek”: a fenntartható 
erdőgazdálkodással összefüggésben vagy 
a talajminőség és a biológiai sokféleség 
megőrzését szem előtt tartva végzett 
kitermelés, melynek során arra 
törekszenek, hogy a negatív hatásokat 
minimálisra csökkentsék, és elkerüljék a 
tönkök és gyökerek betakarítását, a 
természetes erdők pusztulását vagy 
ültetvényi erdővé alakítását, valamint a 
veszélyeztetett talajokon történő 
kitermelést; minimalizálják a nagy 
kivágásokat, és biztosítsanak helyileg 
megfelelő küszöbértékeket a száradék 
kitermelésére, valamint a fakitermelési 
rendszerek használatára vonatkozóan olyan 
követelményeket határozzanak meg, 
amelyek következtében minimalizálhatók a 
talajminőségre, többek között a 
talajtömörödésre, valamint a biológiai 
sokféleség jellemzőire és az élőhelyekre 
gyakorolt hatások;
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amikor az érintett árukat és 
termékeket, beleértve azokat is, amelyeket 
az érintett termékekhez felhasználtak, vagy 
amelyeket azok tartalmaznak, olyan 
földterületen állították elő, amelyen 2020. 
december 31-e után nem végeztek 
erdőirtást; és

a) amikor az érintett árukat és 
termékeket, beleértve azokat is, amelyeket 
az érintett termékekhez felhasználtak, vagy 
amelyeket azok tartalmaznak, olyan 
földterületen állították elő, amelyen 2019. 
december 31-e után nem végeztek 
erdőirtást; és

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amikor a fát 2020. december 31-e 
után úgy termelték ki az erdőből, hogy 
ezzel nem okoztak erdőpusztulást;

b) amikor a fát 2019. december 31-e 
után úgy termelték ki az erdőből, hogy 
ezzel nem okoztak erdőpusztulást;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „előállított”: az adott földterületen 
termesztett, kitermelt, felnevelt, táplált 
vagy kinyert;

9. „előállított”: az adott 
földterületeken a termelési vagy 
állattartási folyamat mentén termesztett, 
kitermelt, felnevelt vagy táplált vagy 
kinyert;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



AD\1255473HU.docx 15/31 PE719.797v04-00

HU

b) előállításuk az előállító ország 
vonatkozó jogszabályaival összhangban 
történt; valamint

b) előállításuk az előállító ország 
vonatkozó jogszabályaival összhangban, 
vagy az e rendelet 2. cikkének 28. 
pontjában meghatározottak szerint történt, 
az emberi jogoknak az ellátási lánc 
egészében történő megsértése nélkül; 
valamint

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azok a piaci szereplők, amelyek új 
információkról – köztük indokolással 
alátámasztott aggályokról – értesültek arra 
vonatkozóan, hogy az általuk már 
forgalomba hozott érintett áru vagy termék 
nem felel meg e rendelet 
követelményeinek, haladéktalanul 
tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az 
illetékes hatóságait, ahol az érintett árut 
vagy terméket forgalomba hozták. Az 
uniós piacról történő kivitel esetén a piaci 
szereplők tájékoztatják az előállító ország 
szerinti tagállam illetékes hatóságát.

(6) Azok a piaci szereplők, amelyek új 
releváns információkról – köztük 
indokolással alátámasztott aggályokról – 
értesültek arra vonatkozóan, hogy az 
általuk már forgalomba hozott érintett áru 
vagy termék nem felel meg e rendelet 
követelményeinek, haladéktalanul 
tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az 
illetékes hatóságait, ahol az érintett árut 
vagy terméket forgalomba hozták. Az 
uniós piacról történő kivitel esetén a piaci 
szereplők tájékoztatják az előállító ország 
szerinti tagállam illetékes hatóságát.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 31. cikkben említett információs 
rendszer által kiadott, kellő gondosságra 
vonatkozó nyilatkozat vagy nyilatkozatok 
hivatkozási száma a nekik szállított összes 
érintett árura vagy termékre vonatkozóan;

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azok a kkv-nak minősülő 
kereskedők, amelyek új információkról – 
köztük indokolással alátámasztott 
aggályokról – értesültek arra vonatkozóan, 
hogy az általuk már forgalomba hozott 
érintett áru vagy termék nem felel meg e 
rendelet követelményeinek, haladéktalanul 
tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az 
illetékes hatóságait, ahol az érintett árut 
vagy terméket forgalomba hozták.

(4) Azok a kkv-nak minősülő 
kereskedők, amelyek releváns 
információkról – köztük indokolással 
alátámasztott aggályokról – értesültek arra 
vonatkozóan, hogy az általuk már 
forgalomba hozott érintett áru vagy termék 
nem felel meg e rendelet 
követelményeinek, haladéktalanul 
tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az 
illetékes hatóságait, ahol az érintett árut 
vagy terméket forgalomba hozták.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az Unión kívül letelepedett 
természetes vagy jogi személy érintett 
árukat és termékeket hoz forgalomba az 
uniós piacon, az Unióban letelepedett azon 
első természetes vagy jogi személy, amely 
ezeket az érintett árukat és termékeket 
megvásárolja vagy birtokába veszi, e 
rendelet értelmében vett piaci szereplőnek 
tekintendő.

Amennyiben az Unión kívül letelepedett 
természetes vagy jogi személy az előírt 
feltételeknek megfelelő érintett árukat és 
termékeket hoz forgalomba az uniós 
piacon, az Unióban letelepedett azon első 
természetes vagy jogi személy, amely 
ezeket az érintett árukat és termékeket 
megvásárolja vagy birtokába veszi, e 
rendelet értelmében vett piaci szereplőnek 
tekintendő.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet alkalmazásában a kellő 
gondosság elvén alapuló eljárás a 
következőket foglalja magában:

(2) E rendelet alkalmazásában a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszer a 
következőket foglalja magában:

Módosítás 26
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piaci szereplők információkat, 
dokumentumokat és adatokat gyűjtenek 
annak igazolása érdekében, hogy az érintett 
áruk és termékek megfelelnek a 3. cikknek. 
E célból a piaci szereplő az érintett árukkal 
vagy termékekkel kapcsolatban begyűjti, 
rendszerezi és 5 évig megőrzi az alábbi, 
bizonyítékokkal alátámasztott 
információkat:

(1) A piaci szereplők információkat, 
dokumentumokat és adatokat gyűjtenek 
annak igazolása érdekében, hogy az érintett 
áruk és termékek megfelelnek a 3. cikknek, 
figyelembe véve a helyi jogszabályokkal 
való összeegyeztethetőségüket és azok 
betartását. E célból a piaci szereplő az 
érintett árukkal vagy termékekkel 
kapcsolatban begyűjti, rendszerezi és 5 
évig megőrzi az alábbi, bizonyítékokkal 
alátámasztott információkat:

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) minden olyan földterület földrajzi 
helymeghatározási koordinátái, földrajzi 
szélességben és hosszúságban megadott 
helyzete, ahol az érintett árukat és 
termékeket előállították, valamint az 
előállítás dátuma vagy időtartománya;

d) minden olyan földterület földrajzi 
helymeghatározási koordinátái, földrajzi 
szélességben és hosszúságban megadott 
helyzete, ahol az érintett árukat és 
termékeket előállították, valamint az 
előállítás dátuma vagy időtartománya; a 
szarvasmarhák tekintetében a piaci 
szereplők összegyűjtik az összes szükséges 
információt, összekapcsolva a tényleges 
azonosítási és nyomonkövethetőségi 
adatokat;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) megfelelő és ellenőrizhető 
információk arról, hogy az érintett áruk és 
termékek erdőirtásmentesek;

g) megfelelő és ellenőrizhető 
információk arról, hogy az érintett áruk és 
termékek erdőirtásmentesek, beleértve a 
18a. cikkben előírt platform által 
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szolgáltatott információkat is;

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) megfelelő és ellenőrizhető 
információk arról, hogy az előállítást az 
előállító ország vonatkozó jogszabályaival 
összhangban végezték, ideértve minden 
olyan rendelkezést, amely feljogosít az 
adott területnek az adott áru előállítása 
céljából történő hasznosítására.

h) megfelelő és ellenőrizhető 
információk a teljes ellátási láncban, 
biztosítva, hogy az előállítást az előállító 
ország vonatkozó jogszabályaival 
összhangban végezték, ideértve minden 
olyan rendelkezést, amely feljogosít az 
adott területnek az adott áru előállítása 
céljából történő hasznosítására.

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
információk nem érintik a titoktartásra és 
az üzleti titokra vonatkozó jogszabályokat.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) erdőirtás vagy erdőpusztulás 
előfordulása az érintett árut vagy terméket 
előállító országban, régióban és területen;

c) erdőirtás vagy erdőpusztulás 
előfordulása az érintett árut vagy terméket 
előállító országban, régióban és területen, 
figyelembe véve a 18a. cikk alapján 
létrehozott platform által szolgáltatott 
információkat;

Indokolás

Az áruk/termékek egyes egységei nem feltétlenül kapcsolódnak közvetlenül egy adott helyhez. 
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Könnyebben meg lehetne valósítani, ha az ellátási láncok tartalmaznák a származási 
információkat.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az érintett ellátási lánc 
összetettsége, különös tekintettel az áruk 
és/vagy termékek azon földterülettel való 
összekapcsolásának nehézségeire, ahol 
azokat előállították;

f) az érintett ellátási lánc 
összetettsége, különös tekintettel az áruk 
és/vagy termékek ellátási lánca azon 
földterülettel való összekapcsolásának 
nehézségeire, ahol azokat előállították;

Indokolás

Csak a lánc első gazdasági szereplője ismerheti a kellő gondosság elvén alapuló rendszeren 
keresztül benyújtott, arra vonatkozó bizonyítékokat, hogy a termelési láncba bekerült 
termékhez vagy áruhoz felhasznált anyag a versenyszabályok követelményeinek megfelelően 
nem okozott erdőirtást, megadva a földterület pontos földrajzi helymeghatározási 
koordinátáit.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kellő gondosság elvén alapuló 
rendszerek fenntartása és nyilvántartás 
vezetése

A kellő gondosság elvén alapuló rendszer 
fejlesztése, fenntartása és nyilvántartás 
vezetése

Indokolás

A módosítás nagyobb hangsúlyt kíván helyezni erre a követelményre, mivel ilyen rendszerrel 
a gazdasági szereplőknek rendelkezniük kell, és annak hiányában szankciókkal sújthatók.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 8. cikk szerinti kellő gondosság 
gyakorlása érdekében a piaci szereplőknek 
a kellő gondosság elvén alapuló rendszert 
kell létrehozniuk és naprakészen tartaniuk, 
hogy biztosítani tudják a 3. cikk a) és b) 
pontjában meghatározott 
követelményeknek való megfelelést. A 
kellő gondosság elvén alapuló rendszert 
évente legalább egyszer felül kell 
vizsgálni, és szükség esetén ki kell 
igazítani a kellő gondosság gyakorlását 
esetlegesen befolyásoló új fejlemények 
figyelembevételével. A piaci szereplők 5 
évig megőrzik a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszer(ek) frissítéseiről készült 
nyilvántartást.

(1) A 8. cikk szerinti kellő gondosság 
gyakorlása érdekében a piaci szereplőknek 
a kellő gondosság elvén alapuló rendszert 
kell létrehozniuk és naprakészen tartaniuk, 
hogy biztosítani tudják a 3. cikk a) és b) 
pontjában meghatározott 
követelményeknek való megfelelést. A 
rendszert a „gondolkozz először 
kicsiben!” elvvel összhangban kell 
megvalósítani, és nem róhat túl súlyos 
adminisztratív és pénzügyi terheket a kkv-
kra és a mikrovállalkozásokra. 

Indokolás

A törölt szöveg a „Fenntartás és nyilvántartás” alá kerül.

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kellő gondosság elvén alapuló 
rendszert évente legalább egyszer felül 
kell vizsgálni, és szükség esetén ki kell 
igazítani a kellő gondosság gyakorlását 
esetlegesen befolyásoló új fejlemények 
figyelembevételével. A piaci szereplők öt 
évig megőrzik a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszer(ek) frissítéseiről készült 
nyilvántartást.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha azonban a piaci szereplő olyan 
információ birtokába jut vagy olyan 
információról szerez tudomást, amely jelzi 
annak a kockázatát, hogy az érintett áruk és 
termékek esetleg nem felelnek meg e 
rendelet követelményeinek, a 9. és 10. 
cikkben foglalt valamennyi kötelezettséget 
teljesíteni kell.

(2) Ha azonban a piaci szereplő olyan 
információ birtokába jut vagy olyan 
releváns információról szerez tudomást, 
amely jelzi annak a kockázatát, hogy az 
érintett áruk és termékek esetleg nem 
felelnek meg e rendelet követelményeinek, 
a 9. és 10. cikkben foglalt valamennyi 
kötelezettséget teljesíteni kell.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Minden tagállam biztosítja, hogy az 
illetékes hatóságaik által végzett éves 
ellenőrzések kiterjednek a piacukon 
elérhető egyes érintett árukat az uniós 
piacon forgalomba hozó, forgalmazó vagy 
onnan exportáló piaci szereplők legalább 
5 %-ára, valamint a piacukon forgalomba 
hozott, forgalmazott vagy onnan kivitt 
egyes érintett áruk mennyiségének 
legalább 5 %-ára.

(9) Minden tagállam biztosítja, hogy az 
illetékes hatóságaik által a kockázatalapú 
megközelítésnek megfelelően végzett éves 
ellenőrzések kiterjednek a piacukon 
elérhető egyes érintett árukat az uniós 
piacon forgalomba hozó, forgalmazó vagy 
onnan exportáló piaci szereplőkre, 
valamint a piacukon forgalomba hozott, 
forgalmazott vagy onnan kivitt egyes 
érintett áruk mennyiségére egyaránt. 

Indokolás

Az ellenőrzések rugalmatlan minimális szintje aláássa a kockázatalapú megközelítést, 
következésképpen pedig a végrehajtás hatékonyságát. Ez azt is lehetővé teszi, hogy a 
tagállamok illetékes hatóságai a legnagyobb kockázatot jelentő termékekre és gazdasági 
szereplőkre összpontosítsanak.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) szúrópróbaszerű ellenőrzések, 
beleértve a helyszíni auditokat, adott 
esetben harmadik országokban is, 

h) szúrópróbaszerű ellenőrzések, 
beleértve a helyszíni auditokat, adott 
esetben harmadik országokban is, 
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harmadik országok közigazgatási 
hatóságaival való együttműködés révén.

harmadik országok közigazgatási 
hatóságaival való együttműködés révén; 
mindezeket a szúrópróbaszerű 
ellenőrzéseket a bürokrácia növelése és a 
különböző kereskedelmi megállapodások 
akadályozása nélkül kell elvégezni.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Információgyűjtésre szolgáló technológiai 

eszközök
A Bizottság műholdas képalkotást, köztük 
a Kopernikusz-Sentinelt alkalmazó 
platformot hoz létre, amely az egész világ 
erdőterületeire kiterjed, és olyan 
eszközöket tartalmaz, amelyek valamennyi 
fél számára lehetővé teszik, hogy gyors 
lépéseket tegyenek az ellátási láncok 
erdőirtásmentessége felé. A platform a 
következőket biztosítja:
a) tematikus térképek, többek között a 
felszínborítást bemutató térkép egy 2015-
ben induló idősor megjelenítésével, 
valamint a tájkép összetételének 
értékelését lehetővé tevő térképek,
b) az erdőborítottság változásának 
havi nyomon követésén alapuló riasztási 
rendszer,
c) elemzések sora, valamint 
felhasználóbarát és biztonságos kimeneti 
információk, amelyek bemutatják, milyen 
összefüggés van az ellátási láncok és az 
erdőirtás között.
A platformot a tagállamok hatóságai, az 
érdekelt harmadik országok hatóságai, a 
piaci szereplők és a kereskedők 
rendelkezésére kell bocsátani a 
legpontosabb és legfrissebb információk 
használatának elősegítése, valamint az 
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összes érdekelt féllel való együttműködés 
kialakítása érdekében.

Indokolás

Az Európai Bizottságnak létre kell hoznia egy olyan digitális platformot, amely a Föld-
megfigyelési eszközökből – többek között a Kopernikuszból – származó műholdas képeket 
használ, hogy megbízható, hiteles információkat és bizonyítékokat szolgáltasson az egyes 
régiók erdőirtási helyzetéről, és segítsen minden érintett félnek pragmatikus és nem 
bürokratikus módon bevezetni a rendszert. A modern technológiák igénybevétele lehetővé 
tenné a rendelet gördülékeny, tényeken alapuló, nagyobb hatékonysággal és jelentős 
egyszerűsítésekkel történő végrehajtását.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fokozott ellenőrzés Fokozott ellenőrzések a kockázat 
függvényében

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 23. cikk sérelme nélkül, 
amennyiben az illetékes hatóságok 
megállapítják, hogy egy piaci szereplő 
vagy kereskedő nem teljesítette az e 
rendelet szerinti kötelezettségeit, vagy 
hogy egy érintett áru vagy termék nem 
felel meg e rendeletnek, haladéktalanul 
felszólítják az adott piaci szereplőt vagy 
kereskedőt, hogy tegyen megfelelő és 
arányos korrekciós intézkedéseket a meg 
nem felelés megszüntetése érdekében.

(1) A 23. cikk sérelme nélkül, 
amennyiben az illetékes hatóságok 
megállapítják, hogy egy piaci szereplő 
vagy kereskedő nem teljesítette az e 
rendelet szerinti kötelezettségeit, vagy 
hogy egy érintett áru vagy termék nem 
felel meg e rendeletnek, haladéktalanul 
felszólítják az adott piaci szereplőt vagy 
kereskedőt, hogy tegyen megfelelő és 
arányos korrekciós intézkedéseket a meg 
nem felelés megszüntetése érdekében, 
mind az érintett áruk vagy termékek, mind 
az összes többi, azonos kockázati profillal 
rendelkező áru és termék tekintetében.
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Indokolás

Az e bekezdésben leírt helyzetnél figyelembe kell venni, hogy az ellenőrzés egy adott 
szállítmányra vonatkozik, ám általában több szállítmánynál is ugyanaz a helyzet, még ha 
azokat nem is ellenőrizték.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
piaci szereplő vagy a kereskedő részéről 
szükséges korrekciós intézkedés az 
alábbiak közül legalább egyet vagy többet 
foglal magában:

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
piaci szereplő vagy a kereskedő részéről 
szükséges korrekciós intézkedés az 
alábbiak közül legalább egyet foglal 
magában:

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az érintett áru vagy termék 
megsemmisítése, vagy jótékonysági vagy 
közérdekű célokra történő adományozása.

d) az érintett áru vagy termék 
jótékonysági vagy közérdekű célokra 
történő adományozása vagy 
megsemmisítése;

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszer azon hiányosságainak kezelése, 
amelyek a meg nem feleléshez vezethettek, 
annak érdekében, hogy a meg nem felelés 
ne ismétlődjön meg.
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Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet háromszintű rendszert 
hoz létre az országok vagy országrészek 
értékelésére. Az országokat – kivéve, ha e 
cikkel összhangban azokat alacsony vagy 
magas kockázatúnak minősítik – úgy kell 
tekinteni, hogy azok átlagos kockázatot 
jelentenek. A Bizottság meghatározhatja 
azokat az országokat vagy országrészeket, 
amelyek esetében alacsony vagy magas a 
kockázata annak, hogy olyan érintett árukat 
vagy termékeket állítanak elő, amelyek 
nem felelnek meg a 3. cikk a) pontjának. 
Az alacsony vagy magas kockázatot jelentő 
országok vagy országrészek listáját a 34. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében 
elfogadandó végrehajtási jogi aktus(ok) 
útján közzé kell tenni. Ezt a listát az új 
bizonyítékok fényében szükség szerint 
frissíteni kell.

(1) Ez a rendelet háromszintű rendszert 
hoz létre az országok vagy országrészek 
értékelésére. Az országokat – kivéve, ha e 
cikkel összhangban azokat alacsony vagy 
magas kockázatúnak minősítik – úgy kell 
tekinteni, hogy azok átlagos kockázatot 
jelentenek. A Bizottság objektív és 
ellenőrizhető kritériumok alapján 
meghatározhatja azokat az országokat vagy 
országrészeket, amelyek esetében alacsony 
vagy magas a kockázata annak, hogy olyan 
érintett árukat vagy termékeket állítanak 
elő, amelyek nem felelnek meg a 3. cikk a) 
pontjának. Az alacsony vagy magas 
kockázatot jelentő országok vagy 
országrészek listáját a 34. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében elfogadandó végrehajtási 
jogi aktus(ok) útján közzé kell tenni. Ezt a 
listát az új bizonyítékok fényében szükség 
szerint frissíteni kell.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az erdőirtás és erdőpusztulás üteme; a) az erdőirtás és erdőpusztulás üteme, 
különösen a 18a. cikk alapján létrehozott 
platform által biztosított információk 
alapján;

Indokolás

A nagyobb hatékonyság érdekében az országok értékelése során figyelembe kell venni a 18a. 
cikk szerint létrehozott platform által szolgáltatott hiteles és naprakész információkat.

Módosítás 47
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság együttműködik az e 
rendelet által érintett előállító országokkal 
az erdőirtás és az erdőpusztulás közös 
kezelését célzó partnerségek és 
együttműködés kialakítása érdekében. 
Ezek a partnerségek és együttműködési 
mechanizmusok az erdők megőrzésére, 
helyreállítására és fenntartható 
használatára, az erdőirtásra, az 
erdőpusztulásra, valamint a fenntartható 
árutermelési, -fogyasztási, -feldolgozási és 
-kereskedelmi módszerekre való átállásra 
fognak összpontosítani. A partnerségek és 
együttműködési mechanizmusok 
magukban foglalhatnak strukturált 
párbeszédeket, támogatási programokat és 
fellépéseket, igazgatási megállapodásokat 
és már meglévő megállapodásokban 
szereplő rendelkezéseket, vagy olyan 
megállapodásokat, amelyek lehetővé teszik 
az előállító országok számára az áttérést 
olyan mezőgazdasági termelésre, amely 
megkönnyíti az érintett áruk és termékek e 
rendelet követelményeinek való 
megfelelését. Az ilyen megállapodásokat 
és azok hatékony végrehajtását figyelembe 
kell venni az e rendelet 27. cikke szerinti 
összehasonlító teljesítményértékelés 
keretében.

(1) A Bizottság együttműködik az e 
rendelet által érintett előállító országokkal, 
valamint az erdészeti jogszabályok 
végrehajtásáról, az erdészeti irányításról 
és a fatermékek kereskedelméről 
(FLEGT) szóló önkéntes partnerségi 
megállapodásokhoz kapcsolódó 
folyamatokban részt vevő felekkel az 
erdőirtás és az erdőpusztulás közös 
kezelését célzó partnerségek és 
együttműködés kialakítása érdekében. 
Ezek a partnerségek és együttműködési 
mechanizmusok – amelyeket megfelelő 
forrásokkal kell támogatni – az erdők 
megőrzésére, helyreállítására és 
fenntartható használatára, az erdőirtásra, az 
erdőpusztulásra, az emberi jogok 
védelmére, a fenntartható árutermelési, -
fogyasztási, -feldolgozási és -kereskedelmi 
módszerekre való átállásra, a jó 
kormányzásra, valamint az erdőtől függő 
közösségek – köztük az őslakosok, a helyi 
közösségek, az egyéb, szokásjogon alapuló 
földtulajdon- és földhasználati jogok 
birtokosai és a kistermelők – életének és 
megélhetésének védelmére kell hogy 
összpontosítsanak. A partnerségek és 
együttműködési mechanizmusok 
magukban foglalhatnak strukturált 
párbeszédeket, támogatási programokat és 
fellépéseket, igazgatási megállapodásokat 
és már meglévő megállapodásokban 
szereplő rendelkezéseket, vagy olyan 
megállapodásokat, amelyek lehetővé teszik 
az előállító országok számára az áttérést 
olyan mezőgazdasági termelésre, amely 
megkönnyíti az érintett áruk és termékek e 
rendelet követelményeinek való 
megfelelését. A partnerségek ezenkívül 
magukban foglalhatnak olyan 
mechanizmusokat, amelyek célja az e 
rendeletnek való megfelelést garantáló 
valamennyi információ kicserélése a 
keresleti oldallal. Az ilyen 
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megállapodásokat és azok hatékony 
végrehajtását figyelembe kell venni az e 
rendelet 27. cikke szerinti összehasonlító 
teljesítményértékelés keretében.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Természetes vagy jogi személyek 
indokolással alátámasztott aggályokat 
nyújthatnak be az illetékes hatóságoknak, 
ha objektív körülmények alapján úgy ítélik 
meg, hogy egy vagy több piaci szereplő 
vagy kereskedő nem felel meg e rendelet 
rendelkezéseinek.

(1) Természetes vagy jogi személyek 
bizonyítékokkal alátámasztott aggályokat 
nyújthatnak be az illetékes hatóságoknak, 
ha objektív körülmények alapján úgy ítélik 
meg, hogy egy vagy több piaci szereplő 
vagy kereskedő nem felel meg e rendelet 
rendelkezéseinek.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok gondosan és 
pártatlanul értékelik az indokolással 
alátámasztott aggályokat, és megteszik a 
szükséges lépéseket – beleértve a piaci 
szereplők és kereskedők ellenőrzését és 
meghallgatását – annak érdekében, hogy 
feltárják az e rendelet rendelkezéseinek 
esetleges megsértését, valamint – adott 
esetben – megteszik a 21. cikk szerinti 
ideiglenes intézkedéseket a vizsgálat 
tárgyát képező érintett áruk és termékek 
uniós piacon való forgalomba hozatalának, 
forgalmazásának és onnan történő 
kivitelének megakadályozása érdekében.

(2) Az illetékes hatóságok gondosan és 
pártatlanul értékelik az alátámasztó 
bizonyítékokat, és megteszik a szükséges 
lépéseket – beleértve a piaci szereplők és 
kereskedők ellenőrzését és meghallgatását 
– annak érdekében, hogy feltárják az e 
rendelet rendelkezéseinek esetleges 
megsértését, valamint – adott esetben – 
megteszik a 21. cikk szerinti ideiglenes 
intézkedéseket a vizsgálat tárgyát képező 
érintett áruk és termékek uniós piacon való 
forgalomba hozatalának, forgalmazásának 
és onnan történő kivitelének 
megakadályozása érdekében.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az illetékes hatóságok előnyben 
részesítik a 3. cikk b) pontjának való meg 
nem feleléssel kapcsolatos, indokolással 
alátámasztott aggályokat, amennyiben 
azok olyan bírósági ítéleteken vagy 
folyamatban lévő jogi panaszokon 
alapulnak, amelyeket a származási 
országban helyi közösségek, nem 
kormányzati szervezetek vagy bármely 
más érintett érdekelt fél kezdeményezett.

Indokolás

Érdemes lenne ösztönözni és megkönnyíteni az ilyen típusú panaszokat, különösen azért, hogy 
az érintett helyi hatóságok, nem kormányzati szervezetek és helyi érintett érdekeltek 
ténylegesen – közvetlenül vagy lehetőleg a Bizottságon keresztül – benyújthassák azokat a 
tagállamok illetékes hatóságainak.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóság a lehető 
leghamarabb és a nemzeti jog megfelelő 
rendelkezéseivel összhangban tájékoztatja 
azt az (1) bekezdés szerinti természetes 
vagy jogi személyt, amely észrevételeket 
nyújtott be a hatósághoz arról, hogy az 
intézkedés iránti kérelem nyomán született 
döntés értelmében intézkedik-e, vagy 
elutasítja az intézkedés iránti kérelmet, 
valamint tájékoztatást ad a döntés okairól.

(3) Az illetékes hatóság a lehető 
leghamarabb és a nemzeti jog megfelelő 
rendelkezéseivel összhangban tájékoztatja 
azt az (1) bekezdés szerinti természetes 
vagy jogi személyt, amely indokolással 
alátámasztott aggályokat nyújtott be a 
hatósághoz arról, hogy az intézkedés iránti 
kérelem nyomán született döntés 
értelmében intézkedik-e, vagy elutasítja az 
intézkedés iránti kérelmet, valamint 
tájékoztatást ad a döntés okairól.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3a) Az indokolással alátámasztott 
aggályok rendszere nem helyezhet túlzott 
adminisztratív terhet az illetékes 
hatóságra.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szója esetében a Bizottság 
stratégiát tesz közzé arra vonatkozóan, 
hogy miként lehet megelőzni az erdőirtás 
nyomán előállított szója uniós piacra való 
bekerülését, minimalizálva eközben az 
EU-ban az állati eredetű alapanyagok 
tekintetében jelentkező fennakadást. Ez a 
stratégia felvázolja a szója tekintetében a 
kellő gondosság fokozatos bevezetésének 
lehetőségeit egy átmeneti időszakkal 
együtt.
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