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Módosítás 479
Michal Wiezik

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk (új)

Az (EU) 2018/841 rendelet módosításai
Or. en

Módosítás 480
Michal Wiezik

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

Hatályos szöveg Módosítás

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:
A 2021–2025-ös, valamint a 2026–2030-as 
időszakokra vonatkozóan, a 12. és a 13. 
cikk szerinti rugalmassági mechanizmusok 
figyelembevétele mellett minden tagállam 
gondoskodik arról, hogy a kibocsátás ne 
haladja meg az elnyelést, ahol kibocsátás 
és elnyelés alatt a tagállam területén 
megvalósuló, a 2. cikkben említett bármely 
területelszámolási kategóriába sorolható 
teljes kibocsátások és teljes elnyelések 
összegeként meghatározott és e rendelet 
szerint együttesen elszámolt mennyiségek 
értendők.

„A 2021–2025-ös, valamint a 2026–2030-
as időszakokra vonatkozóan, a 12. és a 13. 
cikk szerinti rugalmassági mechanizmusok 
figyelembevétele mellett minden tagállam 
gondoskodik arról, hogy a kibocsátás ne 
haladja meg az elnyelést, ahol kibocsátás 
és elnyelés alatt a tagállam területén 
megvalósuló, a 2. cikkben említett bármely 
területelszámolási kategóriába sorolható 
teljes kibocsátások és teljes elnyelések 
összegeként meghatározott és e rendelet 
szerint együttesen elszámolt mennyiségek 
értendők, továbbá hogy a 2026–2030-as 
időszakra vonatkozó egyensúly nettó 
elnyelést jelentsen, valamint hogy az EU 
területén megvalósuló, bármely 
területelszámolási kategóriába sorolható 
teljes elnyelések kiszámítása a teljes 
kibocsátások összegeként történjen, e 
rendeletnek megfelelően elszámolva..
A Bizottság különösen a szén-dioxid-
elnyelés lehetősége alapján, szinergiában 
az Unió helyreállítási és szigorú védelmi 
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céljaival 2021 decemberéig uniós és 
nemzeti szinten egyaránt javaslatot tesz a 
nettó elnyelésre vonatkozó ambiciózus 
célkitűzésre a 2026-2030 közötti időszakra 
és azt követően, és módosítja ezt a 
rendeletet.”
(Ezt a módosítást a szöveg egészében 
alkalmazni kell.)

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=EN)

Indokolás

Tekintettel a természet helyreállítására és védelmére vonatkozó célkitűzésekre, valamint arra, 
hogy az 55%-ot meghaladó kibocsátáscsökkentés sok szereplő számára elképzelhetetlen, a 
földhasználati ágazatnak sokkal többet kell tennie.  Az EU LULUCF-ágazatában megvalósul 
a nettó elnyelés, és a LULUCF-rendelet megelégszik a 0-ra kitűzött kibocsátási céllal. Csak 
az EU mezőgazdaságában rejlik lehetőség a szénmegkötés növelésére, évi 1566 millió tonna 
szén-dioxidra (Joris Aertsens, Leo De Nocker, Anne Gobin, 2012). A LULUCF-ágazatnak ki 
kell vennie a részét a folyamatból.

Módosítás 481
Michal Wiezik

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új) – 1 b bekezdés (új)
(EU) 2018/841 rendelet
5 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A 5. cikk (4) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:

A tagállamok elszámolásukban minden 
területelszámolási kategória tekintetében 
rögzítik az I. melléklet B. szakaszában 
felsorolt széntárolók szénkészletében 
bekövetkező változásokat. Amennyiben 
egy adott széntároló nem forrás, a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
elszámolásukba nem foglalják bele a 
széntároló szénkészletében bekövetkező 
változásokat. A gazdálkodás alatt álló 
erdőterületeken ‒ mint területelszámolási 

„A tagállamok elszámolásukban minden 
területelszámolási kategória tekintetében 
rögzítik az I. melléklet B. szakaszában 
felsorolt széntárolók szénkészletében 
bekövetkező változásokat. Amennyiben 
egy adott széntároló nem forrás, a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
elszámolásukba nem foglalják bele a 
széntároló szénkészletében bekövetkező 
változásokat. A gazdálkodás alatt álló 
erdőterületeken ‒ mint területelszámolási 



AM\1207588HU.docx 5/9 PE653.806v01-00

HU

kategória ‒ található felszín feletti 
biomassza, holtfa és faipari termékek 
jelentette széntárolókra azonban nem 
terjedhet ki a szénkészletben bekövetkező 
változás elszámolásba foglalásának 
mellőzésére vonatkozó lehetőség.

kategória ‒ található felszín feletti 
biomassza, holtfa és faipari termékek 
jelentette széntárolókra és valamennyi 
elszámolási kategóriában a talaj 
szervesszén-tartalmára azonban nem 
terjedhet ki a szénkészletben bekövetkező 
változás elszámolásba foglalásának 
mellőzésére vonatkozó lehetőség.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=EN#d1e753-1-1)

Indokolás

A jobb területgazdálkodás pozitív hatással lehet a talaj szervesszén-tartalmára, és változást 
hozhat az elszámolásokban. Ezt jelenleg csak akkor kell kötelezően elszámolni, ha ez a 
széntároló kibocsátási forrás. Az uniós ökoszisztéma-helyreállítási célokkal együtt ez 
megfelelő, kötelezően elszámolandó szén-dioxid-tároló lehet, és a környezet és az éghajlat 
szempontjából mindenki számára előnyös helyzetet teremthet.

Módosítás 482
Michal Wiezik

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új) – 1 c bekezdés (új)
(EU) 2018/841 rendelet
8 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A 8. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:

Amennyiben az e cikk (1) bekezdése 
szerinti számítás eredménye a tagállam 
erdőkre vonatkozó referenciaszintjéhez 
képest negatív, az érintett tagállam a 
gazdálkodás alatt álló erdőterületre 
vonatkozó elszámolásába olyan elnyelést 
foglal bele, amelynek nettó 
összmennyisége nem haladja meg a III. 
mellékletben meghatározott referenciaévre 
vagy referencia-időszakra vonatkozóan 
megállapított kibocsátása 3,5 %-ának 
ötszörösét. Ez a korlátozás nem vonatkozik 
a gazdálkodás alatt álló erdőterületek 
területelszámolási kategóriájában a faipari 

„Amennyiben az e cikk (1) bekezdése 
szerinti számítás eredménye a tagállam 
erdőkre vonatkozó referenciaszintjéhez 
képest negatív, az érintett tagállam a 
gazdálkodás alatt álló erdőterületre 
vonatkozó elszámolásába olyan elnyelést 
foglal bele, amelynek nettó 
összmennyisége nem haladja meg a III. 
mellékletben meghatározott referenciaévre 
vagy referencia-időszakra vonatkozóan 
megállapított kibocsátása 3,5%-ának 
ötszörösét. Ez a korlátozás nem vonatkozik 
a gazdálkodás alatt álló erdőterületek 
területelszámolási kategóriájában a faipari 
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termékek – kivéve a 9. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett „papír” 
kategóriát – és a holtfa jelentette 
széntárolókból származó nettó elnyelésre.

termékek – kivéve a 9. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett „papír” 
kategóriát – és a holtfa jelentette 
széntárolókból származó nettó elnyelésre, 
valamint valamennyi releváns 
széntárolóból, köztük a talaj szervesszén-
tartalmából származó elnyelésre az Unió 
helyreállítási és szigorú védelmi 
célkitűzéseinek teljesítésére kijelölt 
területeken.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=EN#d1e753-1-1)

Indokolás

A biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégia célja, hogy szigorúan védje a védett területek 
kétharmadát, és helyreállítson jelentős területeket, köztük erdőket is. Üdvözlendő ösztönző 
lehet, ha ezeken a területeken a CO2-eltávolítást nem korlátozzák és elszámolják, feltéve, hogy 
a gazdálkodás alatt álló erdőterület összességében nettó nyelő. Azok a tagállamok, amelyek 
teljes erdőterülete a „gazdálkodás alatt álló erdőterület” elszámolási kategóriába tartozik, 
bizonyos elsődleges és őshonos erdőterületeknek adnak otthont (ökológiai szempontból).

Módosítás 483
Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)
1367/2006/EU rendelet
cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Az 1367/2006/EU rendelet módosításai

Annak biztosítása érdekében, hogy az e 
rendeletben említett uniós fellépés teljes 
mértékben összhangban legyen az 
Uniónak az Aarhusi Egyezmény szerinti 
nemzetközi kötelezettségeivel, az 
1367/2006 rendelet a következőképpen 
módosul:
(1) A 2. cikk (1) bekezdésének g) pontja 
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helyébe a következő szöveg lép:
„g) «igazgatási aktus»: közösségi 
intézmény vagy szerv által hozott, egyedi 
vagy általános hatállyal, valamint 
környezetvédelmi jogon alapuló, jogilag 
kötelező és külső hatással bíró 
intézkedés;”
(2) A 9. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„1. A nyilvánosság, különösen a 
szakszervezetek, a fiatalok szervezetei, a 
természetvédelmi társaságok, a 
tudományos egyesületek és más 
társadalmi szervezetek a lehető 
leghamarabb és akkor, amikor még 
minden lehetőség nyitva áll, gyakorlati 
és/vagy egyéb intézkedések révén segítik a 
közösségi szerveket és intézményeket a 
környezettel kapcsolatos tervek és 
programok előkészítésében, 
módosításában vagy felülvizsgálatában, 
különös tekintettel a(z) .../... rendelet 
(klímarendelet) 3. és 4. cikkében említett 
tervezett programozás előkészítésére, 
módosítására vagy felülvizsgálatára. 
Amikor a Bizottság ilyen tervre vagy 
programra vonatkozó javaslatot készít elő, 
amelyet határozathozatal céljából benyújt 
más közösségi intézményeknek vagy 
szerveknek, köteles a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe venni a 
nyilvánosság – beleértve a 
szakszervezeteket, a fiatalok szervezeteit, a 
természetvédelmi társaságokat, a 
tudományos egyesületeket és más 
társadalmi szervezeteket – javaslatait.”
(3) A 9. cikk (5) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„5. A környezettel kapcsolatos tervről 
vagy programról, különösen a .../... 
rendelet (klímarendelet) 3. és 4. cikkében 
foglalt előretekintő tervezésről szóló 
döntések kidolgozása során a közösségi 
intézmények és szervek döntő módon 
figyelembe veszik a nyilvánosság 
részvételéből adódó eredményeket. A 
közösségi intézmények és szervek 
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tájékoztatják a nyilvánosságot a kérdéses 
tervről vagy programról, beleértve annak 
szövegét is, továbbá azokról az okokról és 
megfontolásokról, amelyeken a döntés 
alapul, különösen azokról a pontokról, 
ahol a döntés eltér nyilvánosság által tett 
javaslatoktól.”.
(4) A 10. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„1. Egyének, bármely, a 11. cikkben 
foglalt feltételeknek megfelelő nem 
kormányzati szervezet, a regionális és 
helyi hatóságok, valamint a nemzeti 
parlamentek jogosultak belső 
felülvizsgálat iránti kérelmet 
benyújtani azon uniós intézményhez vagy 
szervhez, amely a környezetvédelmi jog 
alapján igazgatási aktust fogadott el, vagy 
– feltételezett igazgatási mulasztás esetén 
– el kellett volna fogadnia. E kérelmet 
írásban kell benyújtani az igazgatási aktus 
elfogadását, közlését vagy kihirdetését – 
ezek közül az utolsó időpontját – követő 
hat héten belül, illetve feltételezett 
mulasztás esetén hat héten belül azt az 
időpontot követően, amikor az igazgatási 
aktust meg kellett volna hozni. A 
kérelemnek tartalmaznia kell a 
felülvizsgálat indokait.
(2) Az (1) bekezdésben említett uniós 
intézménynek vagy szervnek valamennyi 
ilyen kérelmet el kell bírálnia, kivéve ha a 
kérelem nyilvánvalóan alaptalan. Az 
uniós intézménynek vagy szervnek a 
lehető leghamarabb, de legkésőbb tizenkét 
héttel a kérelem átvételét követően írásos 
válaszban ki kell fejtenie indokait.
(3) Amennyiben az uniós intézmény vagy 
szerv a megfelelő gondosság ellenére sem 
képes a (2) bekezdéssel összhangban 
intézkedni, a kérelmet benyújtó egyént, 
nem kormányzati szervezetet, regionális 
vagy helyi hatóságot vagy nemzeti 
parlamentet a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb az említett bekezdésben 
meghatározott időszakon belül értesítenie 
kell mulasztásának okairól és arról, hogy 
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mikor szándékozik intézkedni. Az uniós 
intézménynek vagy szervnek a kérelem 
átvételét követő tizennyolc hetet meg nem 
haladó teljes határidőn belül intézkednie 
kell.
(5) A 12. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) A 10. cikk szerinti belső felülvizsgálat 
iránti kérelmet benyújtó bármely egyén, 
nem kormányzati szervezet, regionális 
vagy helyi hatóság, vagy nemzeti 
parlament a Szerződés vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban eljárást 
indíthat a Bíróságon.

Or. fr

Módosítás 484
Sylvia Limmer, Ivan David

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Or. en

Módosítás 485
Sylvia Limmer, Ivan David

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban.

Ennek az irányelvnek a tagállamok a 
címzettjei.

Or. en


