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RÖVID INDOKOLÁS
Fejlesztési szempontból döntő fontosságú, hogy e rendelet a lehető legambiciózusabb legyen.
A Bizottság javaslatában említett 1,5 fokos célkitűzés az Éghajlat-változási Kormányközi
Testület (IPCC) megállapításain alapszik, amelyek azt mutatják, hogy az éghajlat
szempontjából érzékeny régiók, például a kis szigeteken elhelyezkedő fejlődő államok, DélÁzsia partvidékei és Afrika aszályra hajlamos területei veszélyes hatásokkal szembesülnek, ha
a globális hőmérséklet-emelkedés túllépi ezt a szintet. Az IPCC megállapításai szerint az 1,5
fokos célkitűzés eléréséhez és a világ legszegényebbjeinek védelméhez az szükséges, hogy a
földhasználat ne csupán kibocsátáskompenzációra szolgáljon, hanem „negatív kibocsátást”
idézzen elő.
Ha arra van szükség, hogy a világ az erdők révén negatív kibocsátást érjen el, a globális
méltányossági szempontok megkövetelik az Uniótól, hogy vezető szerepet vállaljon ezen a
téren. A szegényebb országok fejlődéshez való jogának tiszteletben tartása érdekében az EUnak a lehető legnagyobb felelősséget kell vállalnia az erdővédelem terén, amelynek globálisan
kell megtörténnie, különösen abban az összefüggésben, hogy ez a rendelet lesz a világon az
első kísérlet annak meghatározására, hogy a földhasználathoz kapcsolódó kibocsátások és
elnyelések hogyan épüljenek be a globális szén-dioxid elszámolásba. Ekként fontos
precedenst fog teremteni a világ többi része számára, és szinte biztos, hogy mintaként fogják
használni a nemzetközi tárgyalások során. Amint az a Bizottság javaslatában is szerepel, a
földhasználat „többféle célkitűzést” is szolgál – például az élelmiszer-termelés célját –,
amelyeket mérlegelni kell szénelnyelő potenciállal szemben. Ez még fontosabb a nagy vidéki
lakossággal rendelkező fejlődő országokban, akiknek túlélése a földtől függ. Ezenkívül a
rendeletbe be kell illeszteni a földbirtoklási jogokkal kapcsolatos nemzetközi normákat annak
biztosítása érdekében, hogy ezek a védelmi mechanizmusok bekerüljenek a földhasználatra
vonatkozó nemzetközi elszámolási szabályokba. Ezek a normák még fontosabbak lesznek
azokban az országokban, amelyekben a szokásjogon alapuló jogokat nem ismerik el a tételes
jogban, és amelyekben a vidéki őshonos lakosságot történelmileg kiszorították a
természetvédelmi projektek. A rendeletnek végezetül új földterületek erdősítése helyett a
meglévők helyreállítását kell elősegítenie. Ez minimálisra csökkenti annak a veszélyét, hogy
az éghajlati tevékenységek a LULUCF ágazatban elvegyék a földet az olyan fontos célokra
való használat elől, mint az élelmiszer-termelés, ami még fontosabb a fejlődő országokban.
A fenti okok miatt az előadó a bizottsági javaslat következő módosításait javasolja:
•

A javaslat éghajlattal kapcsolatos törekvéseinek ambiciózusabbá tétele az alábbi
intézkedések révén:
-

a LULUCF ágazat belső céljának növelése;

-

az elszámolási szabályok szigorítása;

-

a vizes élőhelyek helyreállításának ösztönzése;

-

a rendelet céljainak felülvizsgálata.

•

Ahol csak lehetséges, a rendeletnek ösztönöznie kell azokat a tevékenységeket, amelyek
növelik a meglévő földhasználati módok szénelnyelő funkcióját (agroökológia vagy a
gazdálkodás alatt álló szántóföldek és legelők helyreállítása révén), az új földterületek
erdősítése helyett.

•

Az e rendelet végrehajtása érdekében végzett tevékenységeknek összhangban kell állniuk
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a földdel kapcsolatos jogok védelmére vonatkozó nemzetközi normákkal.
•

Az e rendelet végrehajtása érdekében végzett tevékenységeknek összhangban kell állniuk
az EU biológiai sokféleséggel kapcsolatos saját normáival is, amelyeknek fontos
fejlesztési vonzatai vannak, mivel a bolygón az életben maradás szempontjából több
milliárd ember függ az ökoszisztémák biológiai sokféleségétől.
MÓDOSÍTÁS:

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi
módosításokat:
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)
A Bizottság 2016. június 10-én
javaslatot terjesztett elő annak érdekében,
hogy az Európai Unió megerősítse a
Párizsi Megállapodást. E jogalkotási
javaslat az ENSZ Éghajlat-változási
Keretegyezménye (UNFCCC)
Titkárságának 2015. március 6-án az Unió
és a tagállamok vonatkozásában bejelentett
tervezett nemzeti csökkentési
kötelezettségvállalásban megerősített, az
Uniónak a gazdaság teljes egészére
kiterjedő vállalása teljesítését szolgálja.10

(3)
A Unió 2016. október 5-én
hivatalosan ratifikálta a Párizsi
Megállapodást, lehetővé téve így annak
2016. november 4-i hatálybalépését. E
jogalkotási javaslat az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye (UNFCCC)
Titkárságának 2015. március 6-án az Unió
és a tagállamok vonatkozásában bejelentett
tervezett nemzeti csökkentési
kötelezettségvállalásban megerősített, az
Uniónak a gazdaság teljes egészére
kiterjedő vállalása teljesítését
szolgálja.10Az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásának csökkentésére irányuló
uniós célok összhangban állnak az Unió
és tagállamai által vállalt azon
kötelezettséggel is, hogy 2030-ra elérik a
nemzetközileg elfogadott fenntartható
fejlesztési célokat, különösen a 13. célt,
amely az éghajlatváltozás mint globális
kihívás sürgős kezelésére, többek között a
kibocsátáscsökkentésre és az
éghajlatváltozás hatásaival szembeni
reziliencia kialakítására irányul.

_________________

_________________

10

10

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S
ubmission%20Pages/submissions.aspx

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S
ubmission%20Pages/submissions.aspx
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Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(3a) A földhasználati, a földhasználatmegváltoztatási és az erdőgazdálkodási
(LULUCF) ágazatban jelentős
lehetőségek rejlenek arra, hogy
hozzájáruljon az Unió éghajlatváltozáshoz
kapcsolódó nemzetközi
kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez. A
földgazdálkodásnak meg kell felelnie a
szakpolitikai koherencia és a fenntartható
fejlődés iránti igénynek, különösen a
tekintetben, hogy milyen hatással van a
helyi közösségekre és az
élelmezésbiztonságra. E körülményeket
figyelembe véve a LULUCF ágazat uniós
politikájának együtt kell járnia a
fejlesztési szempontú szakpolitikai
koherenciával, különös tekintettel annak
környezetvédelmi és gazdasági
dimenziójára, a szinergiák megerősítése és
az éghajlat-változási belső politikák
harmadik országokra kifejtett pozitív
hatásainak biztosítása érdekében.

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)
A Párizsi Megállapodás egyebek
mellett egy olyan hosszú távú célkitűzést is
meghatároz, amelynek értelmében az
iparosodás előtti szinthez viszonyított
globális hőmérséklet-emelkedést jóval 2 °C
fok alatt kell tartani, és törekedni kell arra,
hogy az iparosodás előtti szinthez
viszonyított globális hőmérséklet-

(4)
A Párizsi Megállapodás egyebek
mellett egy olyan hosszú távú célkitűzést is
meghatároz, amelynek értelmében az
iparosodás előtti szinthez viszonyított
globális hőmérséklet-emelkedést jóval 2 °C
fok alatt kell tartani, és törekedni kell arra,
hogy az iparosodás előtti szinthez
viszonyított globális hőmérséklet-
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emelkedés 1,5 °C fokra korlátozódjon. E
cél elérése érdekében a megállapodás
részes feleinek egymást követő nemzeti
hozzájárulásokat kell kidolgozniuk,
közzétenniük és fenntartaniuk. A Párizsi
Megállapodás az 1997. évi Kiotói
Jegyzőkönyvben meghatározott
megközelítést váltja fel, amelynek
alkalmazása 2020-ban megszűnik. A
Párizsi Megállapodás továbbá felszólít az
üvegházhatású gázok forrásokból való
emberi eredetű kibocsátása és nyelők általi
elnyelése közötti egyensúly elérésére az
évszázad második felében, és felkéri a
részes feleket, hogy hozzanak
intézkedéseket az üvegházhatású gázok
nyelői és tározói, többek között az erdők
megóvása és – adott esetben –
továbbfejlesztése érdekében.

emelkedés 1,5 °C fokra korlátozódjon,
amihez az szükséges, hogy a világ a
negatív kibocsátási szintek korszakába
lépjen, amelynek során az erdők központi
szerepet fognak játszani. E cél elérése
érdekében a megállapodás részes feleinek
egymást követő nemzeti hozzájárulásokat
kell kidolgozniuk, közzétenniük és
fenntartaniuk. A Párizsi Megállapodás az
1997. évi Kiotói Jegyzőkönyvben
meghatározott megközelítést váltja fel,
amelynek alkalmazása 2020-ban
megszűnik. A Párizsi Megállapodás
továbbá felszólít az üvegházhatású gázok
forrásokból való emberi eredetű
kibocsátása és nyelők általi elnyelése
közötti egyensúly elérésére az évszázad
második felében, és felkéri a részes feleket,
hogy hozzanak intézkedéseket az
üvegházhatású gázok nyelői és tározói,
többek között az erdők megóvása és – adott
esetben – továbbfejlesztése érdekében.

Indokolás
A felmelegedés 1,5 fok alatt tartásához és – hacsak a kibocsátási pályák tekintetében nem
következnek be radikális változások a bejelentett nemzeti vállalásokon túlmenően – még a 2
fok alatt tartásához is meg kell találni a szén-dioxid légkörből történő eltávolításának
módjait, amit „negatív kibocsátásnak” nevezünk. Az EU-ban ennek az a legegyszerűbb
módja, hogy növeljük a LULUCF ágazathoz kapcsolódó elnyelést. Ezért ez a rendelet fontos
pillér az EU számára a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségei végrehajtásához.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(4a) A Párizsi Megállapodásban foglalt
célok teljesítéséhez szükséges negatív
kibocsátás elérése érdekében a légköri
széndioxid földhasználat, földhasználatmegváltoztatás és erdőgazdálkodás
(LULUCF) révén történő elnyelését külön
pillérként kell kezelni az uniós éghajlatpolitika keretében.
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Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(4b) Ez a rendelet fontos globális
precedenst teremt a földdel kapcsolatos
üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és elnyelésnek a Párizsi Megállapodás
szerinti nemzeti vállalásokba való
beépítésére. Ezért fontos a méltányosság,
a fenntartható fejlődés elveivel és a
szegénység felszámolására irányuló
erőfeszítésekkel való összhang biztosítása,
valamint a nemzetközi emberi jogi
kötelezettségvállalások és az őslakosok
jogainak tiszteletben tartása és
támogatása a Párizsi Megállapodás
előírásainak megfelelően.
Indokolás

Ez a rendelet az első kísérlet a világon arra, hogy elszámolási szabályokat határozzon meg a
földhasználati ágazat számára, és beillessze azokat a nemzeti vállalásokba. Valószínűleg
kiindulási pontként használható majd a földhasználat elszámolási szabályaihoz az EU-n kívül
is. Következésképpen fontos, hogy a rendelet tartalmazzon olyan elveket, mint a földdel
kapcsolatos jogok tiszteletben tartása és a földhasználattal kapcsolatos kibocsátások külön
pillérként történő kezelése, mivel ezek valószínűleg még fontosabbak a világ déli részének
országaiban, ahol a szegénység sújtotta közösségek még inkább ki vannak szolgáltatva annak
a veszélynek, hogy kiszorulnak a szénelnyelési projektek miatt.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(6a) Az Uniónak globális vezetővé kell
válnia a földhasználati ágazat
fenntartható, korszerű és innovatív
gyakorlataira, technikáira és ötleteire
irányuló kutatások és beruházások
előmozdításában és exportálásában,
illetve a zöld technológiák terjesztésében,
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az üvegházhatásúgáz-kibocsátás
csökkentése és az élelmiszer-termelés
megőrzése érdekében, így mutatva példát
az Unió nemzetközi partnereinek, többek
között a fejlődő országoknak. Ezzel
összefüggésben erősíteni kell a
magánszektorbeli szereplőkkel, különösen
a kis- és középvállalatokkal folytatott
hatékony együttműködést.

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(20a) Ezt a rendeletet a Párizsi
Megállapodás hatályának keretei közt kell
végrehajtani, különösen azáltal, hogy
figyelembe veszik annak fontosságát, hogy
valamennyi ökoszisztéma épségét
megőrizzék, és hogy megvédjék az
erdőterületeken élő közösségek
megélhetését és rezilienciáját.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
20 b preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(20b) Az éghajlatváltozás az egész
világon gyökeres hatással van a
közösségek fejlődésére. A Párizsi
Megállapodásnak köszönhetően az Unió
kötelezettségvállalásokat tett arra, hogy az
éghajlatváltozás kezelésére irányuló
intézkedések során tiszteletben tartja,
elősegíti és figyelembe veszi saját
kötelezettségeit az emberi jogok, az
egészséghez való jog, az őslakos népek, a
helyi közösségek, a migránsok, a
gyermekek, a fogyatékossággal élők,
valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévők
jogai tekintetében. Emellett tiszteletben
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tartja, elősegíti és figyelembe veszi a
fejlődéshez való joggal, továbbá a nemek
közötti egyenlőséggel, a nők szerepének és
a nemzedékek közötti méltányosság
elvének megerősítésével kapcsolatos
kötelezettségeit.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
20 c preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(20c) Biztosítani kell a trópusi erdőirtás
holisztikus megközelítését, figyelembe
véve az erdőirtás valamennyi előidéző
tényezőjét, és az ENSZ Éghajlat-változási
Keretegyezményére irányuló tárgyalások
során a Bizottság által tett nyilatkozatban
foglalt azon célkitűzést, hogy legkésőbb
2030-ra megálljon a Föld erdővel borított
területeinek visszaszorulása, és 2020-ra a
jelenlegi szinthez képest legalább 50%-kal
csökkenjen a bruttó trópusi erdőirtás.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
20 d preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(20d) Az ENSZ fenntartható fejlesztési
céljaival kapcsolatban az Unió
kötelezettségeket vállalt, amelyeket csak
megfelelő erdőgazdálkodással, valamint
az erdőirtás elkerülését és visszafordítását
és az újraerdősítés előmozdítását célzó
kötelezettségvállalással lehet teljesíteni.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
20 e preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(20e) Ennek a rendeletnek az UNFCCCvel összhangban országos, a nemek
közötti egyenlőség szempontját figyelembe
vevő, részvételen alapuló és teljesen
átlátható megközelítést kell követnie,
figyelembe véve a kiszolgáltatott
helyzetben lévő csoportokat, közösségeket
és ökoszisztémákat. Emellett a rendeletnek
a legjobb tudományos ismereteken,
valamint – adott esetben – hagyományos
tudáson, az őslakos népek tudásán és
helyi tudásrendszereken kell alapulnia,
hogy az alkalmazkodás szükség szerint
beépüljön a megfelelő társadalmigazdasági és környezeti politikákba és
fellépésekbe.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
20 f preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(20f) Az erdőgazdálkodást és az
erdészetet felelősséggel kell végezni, hogy
az valóban hozzá tudjon járulni az
országok gazdasági fejlődéséhez, életképes
gazdasági lehetőségeket biztosítva a
mezőgazdasági termelők számára, feltéve,
hogy érzékeny ökoszisztémával rendelkező
területen nem történik erdőirtás,
tőzeglápokra nem telepítenek
ültetvényeket, az ültetvényeket a káros
környezeti és társadalmi következmények
minimalizálása érdekében modern
agroökológiai technikákkal művelik meg,
illetve tiszteletben tartják a földdel
kapcsolatos jogokat, az őslakos
közösségek jogait, valamint az emberi
jogokat és a munkavállalók jogait.
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Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
Ez a rendelet hozzájárul ahhoz, hogy az
Unió betartsa a Párizsi Megállapodásban
foglalt kötelezettségeket és célkitűzéseket.
Indokolás

A LULUCF-rendelet egyike azoknak a pilléreknek, amelyek végrehajtják a Párizsi
Megállapodásban vállalt uniós kötelezettségeket. Az Unió vállalta, hogy a globális
hőmérséklet-emelkedést jóval 2 fok alá korlátozza, és hogy erőfeszítéseket tesz a hőmérsékletemelkedés 1,5 fok alatt tartására. A Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek
teljesítése nagyon fontos a veszélyes hatások elkerülése érdekében az éghajlatváltozásra
legérzékenyebb régiókban, ideértve a kis szigeteken elhelyezkedő fejlődő államokat, Dél-Ázsia
partvidéki területeit és Afrika aszályra hajlamos régióit.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
ea)
gazdálkodás alatt álló vizes
élőhelyek: vizes élőhelynek maradó vizes
élőhelyként, és beépített területként, egyéb
földterületből átalakított vizes élőhelyként,
valamint vizes élőhelyből átalakított
beépített területként és egyéb
földterületként bejelentett földhasználat.
Indokolás

A tőzeges területek és a vizes élőhelyek nagy természetvédelmi értékkel rendelkező élőhelyek,
amelyek a legfontosabb szén-dioxid-tárolóknak adnak otthont az EU-ban és a Földön. E
területek károsodása esetén azonban nagy mennyiségű üvegházhatású gázt bocsátanak ki.
Annak biztosítása érdekében, hogy a rendelet megfelelő ösztönzőket biztosítson az ilyen széndioxid-tárolók fenntartásához és helyreállításához, kötelezővé kell tenni a vizes élőhelyekre és
a tőzeges területekre vonatkozó elszámolást.
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Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)
A Bizottság felhatalmazást kap
arra, hogy a 14. cikknek megfelelően
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el abból a célból, hogy az (1)
bekezdésben szereplő
fogalommeghatározásokat hozzáigazítsa a
tudományos eredményekhez vagy a
műszaki fejlődéshez, valamint biztosítsa e
fogalommeghatározások összhangját az
IPCC üvegházhatású gázok nemzeti
jegyzékeire vonatkozó 2006. évi
iránymutatásában (IPCC-iránymutatás)
szereplő hasonló tárgyú
fogalommeghatározások esetleges
módosításaival.

(2)
A Bizottság felhatalmazást kap
arra, hogy a 14. cikknek megfelelően
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el abból a célból, hogy az (1)
bekezdésben szereplő
fogalommeghatározásokat hozzáigazítsa a
tudományos eredményekhez vagy a
műszaki fejlődéshez, valamint biztosítsa e
fogalommeghatározások összhangját az
IPCC üvegházhatású gázok nemzeti
jegyzékeire vonatkozó 2006. évi
iránymutatásában (IPCC-iránymutatás) és
az üvegházhatást okozó gázok nemzeti
jegyzékeire vonatkozó 2006. évi IPCCiránymutatásokhoz készült, a vizes
élőhelyekre vonatkozó 2013. évi
kiegészítésben szereplő hasonló tárgyú
fogalommeghatározások esetleges
módosításaival.
Indokolás

Figyelembe kell venni az IPCC földhasználatra vonatkozó legújabb elszámolási
módszertanainak mindegyikét.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
A tagállamoknak törekedniük kell az
elnyelés növelésére a 2021–2025 közötti és
a 2026–2030 közötti időszakban. Az ezt
követő időszakok esetében az e rendelettel
összhangban álló elszámolás szerint
minden tagállamban növekednie kell a
teljes elnyelésnek, az Unió

PE599.579v02-00

HU

12/16

AD\1124384HU.docx

éghajlatváltozásra vonatkozó hosszú távú
célkitűzéseinek és a Párizsi
Megállapodásban vállalt
kötelezettségeknek megfelelően.
Indokolás
A felmelegedés 1,5 fok alatt és jóval a 2 fok alatt tartása érdekében – a tudománynak
megfelelően – eszközöket kell majd alkalmaznunk a szén-dioxid légkörből történő elnyelésére
(„negatív kibocsátás”). A negatív kibocsátás eléréséhez nem elegendő az, hogy a LULUCF
ágazatból származó elnyelés egyszerűen egyenlő legyen a kibocsátással, hanem meg kell azt
haladnia.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)
A tagállamok az erdősített
területhez és a kiirtott erdőterülethez
kapcsolódó kibocsátást és elnyelést
összkibocsátás és összelnyelés formájában
elszámolják a 2012–2025-ös és a 2026–
2030-as időszakok minden egyes éve
vonatkozásában.

(1)
A tagállamok az erdőirtáshoz
kapcsolódó kibocsátást és a földterületek
erdősítéséhez kapcsolódó elnyelést
összkibocsátás és összelnyelés formájában
elszámolják a 2012–2025-ös és a 2026–
2030-as időszakok minden egyes éve
vonatkozásában.

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti erdőgazdálkodási elszámolási
terv tartalmazza a IV. melléklet B.
pontjában felsorolt összes elemet, valamint
az erdőkre vonatkozó javasolt új, évi CO2egyenértékben kifejezett referenciaszintet,
amely a jelenlegi, a tagállami erdőkre
vonatkozóan erdőtípusonként és életkorkategóriánként az 1990 és 2009 közötti
időszakban dokumentált erdőgazdálkodási
gyakorlat és intenzitás fenntartásán alapul.

A nemzeti erdőgazdálkodási elszámolási
terv tartalmazza a IV. melléklet B.
pontjában felsorolt összes elemet, valamint
az erdőkre vonatkozó javasolt új, évi CO2egyenértékben kifejezett referenciaidőszakot, amely a jelenlegi, a tagállami
erdőkre vonatkozóan erdőtípusonként és
életkor-kategóriánként az 1990 és 2009
közötti időszakban dokumentált
erdőgazdálkodási gyakorlat és intenzitás
fenntartásán alapul, továbbá biztosítja az
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energetikai célokra felhasznált biomassza
és szilárd biomassza céljára felhasznált
biomassza azonos arányának
fenntartását.
Indokolás
A biomassza szilárd biomassza céljára történő felhasználása (hosszú élettartamú termékek)
éghajlati szempontból az erőforrás jobb felhasználását jelenti, mint a biomassza közvetlenül
az erdőből, energetikai célokra történő felhasználása (azonnali oxidáció). Ha a kitermelés
intenzitása fennmarad, de az energetikai célra használt fa aránya növekszik, akkor ez azt
jelenti, hogy több CO2 kerül a környezetbe, és azt a referenciaszinthez viszonyítva kell
elszámolni.
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