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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy:

– állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a globális erdőirtás az erdők értékének elismerésével, a fogyasztási szokásaink 
hatásának kezelésével, az erdők gazdasági értékének biztosításával és a földtulajdon- és 
földhasználati jogok biztosításával oldható meg; mivel ugyanakkor alapvető fontosságú 
megvédeni az elsődleges erdőket és ösztönözni a másodlagos erdők helyreállítását;

B. mivel az egészséges, valamint a fenntartható módon kezelt és használt erdők 
elengedhetetlenek az Unió globális kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez és 
szakpolitikai céljainak eléréséhez; 

C. mivel az erdőkből és az erdőkre épülő ágazatból fakadó éghajlati előnyök és egyéb 
ökoszisztéma-szolgáltatások alapvető fontosságúak lesznek az Unió nemzetközi 
kötelezettségvállalásainak – például az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak, valamint 
a Kiotói Jegyzőkönyv, a Párizsi Megállapodás és más nemzetközi eszközök keretében 
vállalt kötelezettségek – teljesítésében;

D. mivel a fenntartható erdőgazdálkodás jelentős hatást gyakorolhat az erdőirtás 
megelőzésére, és pozitívan befolyásolja az erdők egészségét és sokféleségét; 

E. mivel közvetett földhasználat-változás történhet akkor, amikor egy korábban élelmiszer 
vagy takarmány termelésére használt földterületet bioüzemanyagok, folyékony bio-
energiahordozók és biomassza-tüzelőanyag előállítására használt földterületté 
alakítanak át, ami oda vezethet, hogy a mezőgazdasági földterületet kiterjesztik jelentős 
kötöttszén-készlettel rendelkező területekre, és ezáltal hozzájárulnak a globális 
erdőirtáshoz;

F. mivel a világ egyes részein az erdőirtás és az ökoszisztémák átalakítása összefügg az 
emberi jogok megsértésével, ideértve az őslakos népek és a helyi közösségek jogainak 
sérelmét;

G. mivel az európai zöld megállapodásról szóló 2020. január 15-i állásfoglalásában1 az 
Európai Parlament felkéri az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul terjesszen elő 
egy, a kellő gondosság elvén alapuló európai jogszabályra vonatkozó indítványt annak 
érdekében, hogy biztosítsák a belső piacra kerülő termékek fenntartható és erdőirtást 
nélkülöző ellátási láncait;

H. mivel a fás nyersanyagok és fatermékek csak olyan erdőkből kerülhetnek ki, ahol a 
kitermelés jogszerűen, a kitermelés a fenntartható erdőgazdálkodás olyan elveivel 
összhangban történik, amelyek az erdőkkel kapcsolatos nemzetközi folyamatok – 
például az ENSZ fenntartható fejlődési céljai (különösen a 15. FFC), az európai erdők 
védelméről szóló miniszteri konferencia (Forest Europe) – keretében kerültek 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_HU.html
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kialakításra, és amelyek környezeti, társadalmi és gazdasági célkitűzéseket 
tartalmaznak;

I. mivel elő kell mozdítani az uniós fa- és fatermékpiaci rendelet2 (EUTR) végrehajtását, 
hogy ezáltal meg lehessen akadályozni, hogy az illegális forrásból származó fa 
bekerüljön a belső piacra;

1. hangsúlyozza az erdők multifunkcionális szerepét a társadalomban és az általuk nyújtott 
ökoszisztéma-szolgáltatások széles körét, ideértve azokat, amelyek a nyersanyagok és 
megújuló energia biztosításával, az oxigénellátással, a szénmegkötéssel, a levegő 
minőségével, a víz tárolásával és szűrésével, valamint az erózióvédelemmel állnak 
összefüggésben;

2. megjegyzi, hogy mivel a fenntartható erdőgazdálkodás lehetővé teszi az erdészetben 
rejlő érték hosszú távú kiaknázását, a fenntartható erdőgazdálkodást támogató gazdasági 
ösztönzők lehetővé teszik, hogy az erdők jelentette vagyon legalább megduplázódjon, 
mivel a kitermelés üteme elmarad a növekedés ütemétől, és ezért az erdők kiterjedése 
tovább nő

3. emlékeztet arra, hogy az Unió az erdőirtás kockázatával az uniós fa- és fatermékpiaci 
rendelet (EUTR), az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és 
az erdészeti termékek kereskedelméről (FLEGT) szóló, 2003. május 21-i bizottsági 
közlemény, a termelő országokban több érdekelt felet bevonó folyamatokat előmozdító 
önkéntes partnerségi megállapodások és a megújuló energiáról szóló irányelv3 (RED II) 
révén foglalkozik, amelyek számos szabályt tartalmaznak, és értékes alapként 
szolgálhatnak az erdőirtás és az illegális fakitermelés kockázatának minimalizálásához; 
megjegyzi, hogy a RED II az uniós fenntarthatósági kritériumok teljesítésére való 
kötelezettséget a bioüzemanyagokról kiterjeszti a bioenergia minden 
végfelhasználására, ideértve a fűtést/hűtést és a villamos energiát, ugyanakkor mivel 
csak a bioenergia-termelésre használt nyersanyagokra vonatkozik, jelenleg nem tudja 
biztosítani azt, hogy az erdőirtással vagy az ökoszisztémák átalakításával 
összefüggésben álló áruk bioüzemanyagként való, nem energetikai célú felhasználása 
ne legyen megengedett;

4. kiemeli a fenntartható biogazdaság fejlesztésének jelentőségét, az ugyanis magas 
gazdasági értékkel ruházza fel a fenntarthatóan előállított termékeket;

5. emlékeztet arra, hogy a RED II korlátozza a magas kockázatot jelentő élelmiszer- és 
takarmánynövények részarányát az uniós megújulóenergia-célokon belül, és 
megfigyelhető, hogy az e takarmánynövények termesztésére szánt területek 
nagymértékben terjeszkednek jelentős kötöttszén-készlettel rendelkező területekre is; 
megjegyzi, hogy ezeknek a földhasználat közvetett megváltozása tekintetében magas 
kockázatot jelentő bioüzemanyagoknak a részarányát 2030-ra 0%-ra csökkentik; ezt 
kulcsfontosságú rendelkezésnek tekinti, mivel korlátozza az Unió megújuló energiára 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a fát és fatermékeket 
piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról (HL L 295., 
2010.11.12., 23. o.).
3 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.).
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vonatozó politikájának a globális erdőirtásra gyakorolt negatív és nem kívánt hatásait;

6. megjegyzi, hogy bizonyos körülmények között a földhasználat közvetett megváltozása 
tekintetében magas kockázatúnak tekintett tüzelőanyagoknak a közvetett földhasználat-
változással kapcsolatos hatásait el lehet kerülni; üdvözli, hogy a Bizottság a RED II 
értelmében a társjogalkotóktól kapott felhatalmazással élve kritériumokat határozott 
meg a földhasználat közvetett megváltozása tekintetében alacsony kockázatot jelentő 
bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomassza-tüzelőanyagok 
azonosítására és tanúsítására; megjegyzi, hogy ezekre a tanúsított bioüzemanyagokra 
nem vonatkoznak a földhasználat közvetett megváltozása tekintetében magas 
kockázatot jelentő bioüzemanyagokra vonatkozó korlátok és fokozatos csökkentési 
célkitűzések;

7. hangsúlyozza különösen az erdőirtással kapcsolatos áruk előállítása és kereskedelme 
független nyomon követésének szükségességét; felhívja a Bizottságot, hogy az Európai 
horizont programon keresztül fokozza az e kérdésekkel kapcsolatos erőfeszítéseit, és 
támogassa a termelő országokban folyó független nyomon követést, valamint a bevált 
gyakorlatok és tanulságok cseréjét ezen országok között az alkalmazott módszerek 
továbbfejlesztése és az információk granularitásának biztosítása érdekében;

8. hangsúlyozza a kutatás és innováció alapvető szerepét a fenntartható erdőgazdálkodás 
és az erdőalapú ágazat által az erdőirtással kapcsolatos kihívások és az éghajlatváltozás 
kezeléséhez nyújtott hozzájárulás előmozdításában;

9. hangsúlyozza, hogy az oktatás, valamint a szakképzett és jól képzett munkaerő fontos 
szerepet játszik a fenntartható erdőgazdálkodás sikeres gyakorlati megvalósításában; 
ezért felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az e területen bevált gyakorlatok 
cseréjének megkönnyítése céljából hajtsanak végre megfelelő intézkedéseket és 
használják ki a meglévő partnerségeket;

10. hangsúlyozza, hogy az erdőirtás nyomon követéséhez figyelembe kell venni az 
erdőalapú ágazat és más ágazatok közötti kapcsolatokat, illetve a digitalizáció és a 
kutatást és innovációt előmozdító beruházások jelentőségét;

11. hangsúlyozza a nem kormányzati szervezetek, környezetvédelmi aktivisták, iparági 
szövetségek és visszaélést bejelentő személyek hozzájárulását az erdőirtáshoz, a 
biológiai sokféleség csökkenéséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
növekedéséhez vezető illegális fakitermelés elleni küzdelemben;

12. kiemeli az Unió erdőalapú ágazatainak pozitív szerepét a fenntartható 
erdőgazdálkodásra vonatkozó globális szabványok előmozdításában; úgy véli, hogy az 
uniós iparágaknak, valamint az erdészeti ágazatban működő kis- és 
középvállalkozásoknak (kkv) és mikrovállalkozásoknak kulcsszerepet kell játszaniuk a 
partnerországokkal arról folytatott párbeszédben, hogy miként lehet még jobban 
előmozdítani a fenntarthatóságot a teljes ellátási láncban; megjegyzi ugyanakkor, hogy 
a globális erdőirtás mintegy 80%-a a mezőgazdaságnak tulajdonítható, és úgy véli, hogy 
a szabványoknak és a tanúsítási rendszereknek pontosan ezt az ágazatot kell 
megcélozniuk;

13. hangsúlyozza, hogy új szabványok és tanúsítási rendszerek bevezetése helyett a már 
meglévő szabványokat és tanúsítási rendszereket kell megerősíteni; megjegyzi továbbá, 
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hogy e szabványoknak és tanúsítási rendszereknek meg kell felelniük a Kereskedelmi 
Világszervezet szabályainak; 

14. hangsúlyozza a tényeken alapuló döntéshozatal fontosságát az erdőkkel, az erdőalapú 
ágazattal és annak értékláncaival kapcsolatos szakpolitikák tekintetében; elismeri, hogy 
a fenntartható és aktív erdőgazdálkodás hatásos módja az erdőkárok és az erdőirtás 
megelőzésének és a biológiai sokféleség megőrzésének; 

15. hangsúlyozza, hogy kezdeményezésekre van szükség az Unión kívüli problémák 
kezelésére, különös figyelmet szentelve a trópusokra és az erdészeti ágazaton kívüli 
hajtóerőkre, amelyek befolyásolják az erdőkben alkalmazott, erdőirtáshoz és az erdők 
pusztulásához vezető nem fenntartható gyakorlatokat; 

16. megjegyzi, hogy fontos lenne biztosítani, hogy az erdőirtás szerepeljen a nemzeti szintű 
szakpolitikai párbeszédekben, valamint segítséget nyújtani a partnerországoknak az 
erdészettel és a fenntartható erdőgazdálkodással kapcsolatos nemzeti keretrendszerek 
kialakításához és végrehajtásához; hangsúlyozza, hogy ezeknek a nemzeti 
keretrendszereknek egyaránt tükrözniük kell a belföldi igényeket és a globális 
kötelezettségvállalásokat; hangsúlyozza, hogy a kisgazdálkodókat megcélzó ösztönző 
mechanizmusokra van szükség a fenntartható erdőgazdálkodás és mezőgazdaság által 
biztosított ökoszisztéma és termékek fenntartásához és továbbfejlesztéséhez;

17. hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen szükség van azon mechanizmusok javítására, 
amelyek elősegítik a belső piacon forgalomba hozott faanyag forrásának vagy 
származásának azonosítását;

18. rámutat, hogy az önkéntes alapú intézkedések és rendszerek önmagukban nem lesznek 
elegendőek az erdőirtás és erdőpusztulás megállításához; úgy véli, hogy e tekintetben a 
kellő gondosság elvére vonatkozó szabályozás olyan lehetséges eszköz, amely a 
nemzetközi normákkal és kötelezettségekkel összhangban biztosítja, hogy a belső 
piacon forgalomba hozott, az erdőket veszélyeztető áruk olyan ellátási láncokkal 
rendelkezzenek, amelyek nem erdőirtásból, illetve más, az őslakos és a helyi 
közösségek – többek között a nők – környezeti és emberi jogait sértő tevékenységekből 
származnak, illetve nem állnak összefüggésben erdőirtással, az erdők pusztulásával és a 
természetes ökoszisztémák átalakításával vagy pusztulásával; ismételten kéri a 
Bizottságot, hogy nyújtson be egy, a kellő gondosság elvén és különösen a kkv-kre 
összpontosító hatásvizsgálaton alapuló uniós jogi keretre irányuló javaslatot; 
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy az új jogi keret lehetőségeket teremtsen a 
kkv-k számára, és ne járjon túlzott adminisztratív terhekkel; 

– állásfoglalási indítványának mellékletébe foglalja bele a következő ajánlásokat:

19. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Kopernikusz műholdas rendszer fokozott 
használatát az erdők megfigyelése, valamint az erdőtüzek és az erdőkárok megelőzése 
terén, ideértve az erdőtüzeknek, az erdőkároknak, az erdőirtásnak és az ökoszisztémák 
átalakításának nyomon követését és azok okainak azonosítását, az egyes tagállamok 
illetékes hatóságai számára a hozzáférés megkönnyítését, valamint a nyílt hozzáférésű 
adatok közvetlen forrásának biztosítását a kkv-k és az induló vállalkozások számára;

20. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy olyan korai riasztási rendszer létrehozását, 
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amely az árucikkeket erdőirtás kockázatának kitett területekről beszerző fogyasztók, 
hatóságok és vállalatok értesítését célozza;

21. kéri a Bizottságot, hogy fokozza az összes érdekelt féllel való együttműködését – mind 
a közszférában, mind a magánszektorban – annak érdekében, hogy e felek 
kötelezettséget vállaljanak a felelős erdőgazdálkodás, a felelős beszerzés és a 
fenntartható termelés elvének alkalmazására;

22. felszólítja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együtt fokozza az erdőirtásmentes áruk 
azonosítását és előmozdítását segítő szabványok és tanúsítási rendszerek megerősítésére 
irányuló erőfeszítéseit; 

23. felszólítja a Bizottságot, hogy növelje az ellátási láncok átláthatóságát, csökkentse az 
erdőirtás kockázatát az ipar és a fogyasztók szempontjából, valamint tegye lehetővé az 
ipar és a fogyasztók számára, hogy részt vehessenek erdőirtásmentes ellátási láncok 
kialakításában;

24. arra buzdítja a Bizottságot, hogy erősítse meg az EU FLEGT cselekvési tervet, különös 
figyelmet fordítva az önkéntes partnerségi megállapodásokra mint harmadik 
országokkal kötött kulcsfontosságú kétoldalú kereskedelmi megállapodásokra, és építse 
be a cselekvési tervet az új európai erdészeti stratégiába, ily módon ösztönözve a 
harmadik országokat arra, hogy számolják fel erdőirtási politikáikat.
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Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria 
Spyraki, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe 
Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, 
Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

18 -
ECR Robert Roos

GUE/NGL Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias, Sira Rego

ID Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

NI Martin Buschmann, Ignazio Corrao

Verts/ALE François Alfonsi, Michael Bloss, Klaus Buchner, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, 
Marie Toussaint

12 0
ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen 

Tošenovský

ID Paolo Borchia, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri

NI Clara Ponsatí Obiols

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


