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Módosítás 1
Manuel Bompard

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az erdőirtás részben az erdők 
gazdasági értékének biztosításával és az 
erdőtulajdonlást ösztönző intézkedésekkel 
kezelhető; mivel ugyanakkor alapvető 
fontosságú egyensúlyt fenntartani az 
elsődleges erdők és a másodlagos erdők 
regenerációja között;

törölve

Or. fr

Módosítás 2
Sandra Pereira

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az erdőirtás részben az erdők 
gazdasági értékének biztosításával és az 
erdőtulajdonlást ösztönző intézkedésekkel 
kezelhető; mivel ugyanakkor alapvető 
fontosságú egyensúlyt fenntartani az 
elsődleges erdők és a másodlagos erdők 
regenerációja között;

A. mivel alapvető fontosságú 
egyensúlyt fenntartani az elsődleges erdők 
és a másodlagos erdők regenerációja 
között;

Or. pt

Módosítás 3
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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A. mivel az erdőirtás részben az erdők 
gazdasági értékének biztosításával és az 
erdőtulajdonlást ösztönző intézkedésekkel 
kezelhető; mivel ugyanakkor alapvető 
fontosságú egyensúlyt fenntartani az 
elsődleges erdők és a másodlagos erdők 
regenerációja között;

A. mivel a globális erdőirtás részben a 
fogyasztási szokásaink és a pénzügyi 
ágazatunk hatásának kezelésével, az erdők 
gazdasági értékének biztosításával és a 
földtulajdon- és földhasználati jogok 
biztosításával oldható meg; mivel 
ugyanakkor alapvető fontosságú globálisan 
fenntartani az elsődleges erdőket és 
előmozdítani az erdők helyreállítását;

Or. en

Módosítás 4
Rob Rooken

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az erdőirtás részben az erdők 
gazdasági értékének biztosításával és az 
erdőtulajdonlást ösztönző intézkedésekkel 
kezelhető; mivel ugyanakkor alapvető 
fontosságú egyensúlyt fenntartani az 
elsődleges erdők és a másodlagos erdők 
regenerációja között;

A. mivel az erdőirtás részben az erdők 
értékének elismerésével, az 
erdőtulajdonlást ösztönző intézkedésekkel 
és a tagállamok arra való ösztönzésével 
kezelhető, hogy számolják fel a 
biomasszához kapcsolódó támogatásokat; 
mivel ugyanakkor alapvető fontosságú 
megvédeni az elsődleges erdőket és 
ösztönözni a másodlagos erdők 
regenerációját;

Or. en

Módosítás 5
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az erdőirtás részben az erdők 
gazdasági értékének biztosításával és az 
erdőtulajdonlást ösztönző intézkedésekkel 
kezelhető; mivel ugyanakkor alapvető 

A. mivel az erdőirtás elsősorban az 
erdők gazdasági értékének biztosításával és 
az erdőtulajdonlást ösztönző 
intézkedésekkel kezelhető; mivel 
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fontosságú egyensúlyt fenntartani az 
elsődleges erdők és a másodlagos erdők 
regenerációja között;

ugyanakkor alapvető fontosságú 
egyensúlyt fenntartani az elsődleges erdők 
és a másodlagos erdők regenerációja 
között;

Or. en

Módosítás 6
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az erdőirtás részben az erdők 
gazdasági értékének biztosításával és az 
erdőtulajdonlást ösztönző intézkedésekkel 
kezelhető; mivel ugyanakkor alapvető 
fontosságú egyensúlyt fenntartani az 
elsődleges erdők és a másodlagos erdők 
regenerációja között;

A. mivel az erdőirtás részben az erdők 
gazdasági értékének biztosításával és a 
fogyasztási és termelési szokásaink 
megváltoztatásával kezelhető; mivel 
ugyanakkor alapvető fontosságú megőrizni 
az elsődleges erdőket és megkísérelni a 
másodlagos erdők regenerációját;

Or. it

Módosítás 7
Seán Kelly

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. 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. Ebben az 
esetben az élelmiszer és a takarmány 
iránti keresletet továbbra is ki kell 
elégíteni, aminek következtében a 
mezőgazdasági földterületet kiterjesztik 
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jelentős kötöttszén-készlettel rendelkező 
területekre, és ezáltal hozzájárulnak a 
globális erdőirtáshoz;

Or. en

Módosítás 8
Manuel Bompard

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 9
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a többek között a 
nyersanyagok – például pálmaolaj, kávé, 
kakaó, faanyag, gumi stb. – előállítását 
szolgáló ültetvények terjeszkedéséből 
fakadó nagyarányú földszerzés és 
erdőirtás nagymértékben befolyásolja az 
emberi és környezeti jogokat, különösen a 
helyi és őslakos lakosság jogait;

Or. it
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Módosítás 10
Sandra Pereira

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az erdőkre nem szabad 
túlnyomórészt gazdasági szempontból 
tekinteni, az ugyanis az értéküket 
kizárólag az általuk megtermelt faanyagra 
korlátozza, és ezáltal figyelmen kívül 
hagyja az erdők környezeti és társadalmi 
hasznát;

Or. pt

Módosítás 11
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. 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;

Or. en

Módosítás 12
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az Unió fogyasztása például 
a szója vagy a pálmaolaj tekintetében 
nemcsak az erdőkre, hanem más 
ökoszisztémákra, így a gyepterületekre és 
a tőzeglápokra is fenyegetést jelent;

Or. en

Módosítás 13
Manuel Bompard

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a Covid-19 világjárványra 
tekintettel a fenntartható erdőpolitika 
minden eddiginél sürgetőbbé vált; mivel a 
féktelen erdőirtás, urbanizáció és 
iparosodás következtében a vadon élő 
állatfajok élőhelyei lecsökkentek, és ennek 
eredményeképp megnövekedett az 
emberrel való közeli és ismétlődő 
érintkezésük, és végső soron a „fajhatárok 
átlépésének” valószínűsége;

Or. fr

Módosítás 14
Sandra Pereira

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a különböző erdészeti 
fejlesztési stratégiák értékelése során a 
társadalmi és környezeti érték 
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meghatározására vonatkozó 
kritériumoknak és a földszerzési jognak 
elsőbbséget kell élveznie a puszta pénzügyi 
nyereséggel szemben;

Or. pt

Módosítás 15
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. en

Módosítás 16
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az uniós jogszabályok 
értelmében a fás nyersanyagok csak olyan 
erdőkből kerülhetnek ki, ahol a kitermelés 
a fenntartható erdőgazdálkodás olyan 
elveivel összhangban történik, amelyek az 
erdőkkel kapcsolatos nemzetközi 
folyamatok, például a Forest Europe 
keretében kerültek kialakításra;

B. mivel az uniós jogszabályok 
értelmében a fás nyersanyagok csak olyan 
erdőkből kerülhetnek ki, ahol a kitermelés 
a fenntartható erdőgazdálkodás olyan 
elveivel összhangban történik, amelyek az 
erdőkkel kapcsolatos nemzetközi 
folyamatok, például a Forest Europe 
keretében kerültek kialakításra; mivel a 
fenntartható erdőgazdálkodás jelentős 
hatást gyakorolhat az erdőirtás 
megelőzésére, és pozitívan befolyásolja az 
erdők egészségét és sokféleségét; mivel az 
egészséges és többfunkciós erdők 
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elengedhetetlenek az Unió szakpolitikai 
céljainak eléréséhez;

Or. en

Módosítás 17
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az uniós jogszabályok 
értelmében a fás nyersanyagok csak olyan 
erdőkből kerülhetnek ki, ahol a kitermelés 
a fenntartható erdőgazdálkodás olyan 
elveivel összhangban történik, amelyek az 
erdőkkel kapcsolatos nemzetközi 
folyamatok, például a Forest Europe 
keretében kerültek kialakításra;

B. mivel az uniós jogszabályok 
értelmében a fás nyersanyagok csak olyan 
erdőkből kerülhetnek ki, ahol a kitermelés 
a fenntartható erdőgazdálkodás olyan 
elveivel összhangban történik, amelyek az 
erdőkkel kapcsolatos nemzetközi 
folyamatok, például a Forest Europe 
keretében kerültek kialakításra; mivel elő 
kell mozdítani a fáról és fatermékekről 
szóló uniós rendelet1a végrehajtását, hogy 
ezáltal meg lehessen akadályozni, hogy az 
illegális forrásból származó fa bekerüljön 
a belső piacra;
_________________
1a 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.).

Or. en

Módosítás 18
Manuel Bompard

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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B. mivel az uniós jogszabályok 
értelmében a fás nyersanyagok csak olyan 
erdőkből kerülhetnek ki, ahol a kitermelés 
a fenntartható erdőgazdálkodás olyan 
elveivel összhangban történik, amelyek az 
erdőkkel kapcsolatos nemzetközi 
folyamatok, például az európai erdők 
védelméről szóló miniszteri konferencia 
(Forest Europe) keretében kerültek 
kialakításra;

B. mivel az uniós jogszabályok 
értelmében a fás nyersanyagok és 
fatermékek csak olyan erdőkből 
kerülhetnek ki, ahol 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 kialakításra;

Or. fr

Módosítás 19
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az uniós jogszabályok 
értelmében a fás nyersanyagok csak olyan 
erdőkből kerülhetnek ki, ahol a kitermelés 
a fenntartható erdőgazdálkodás olyan 
elveivel összhangban történik, amelyek az 
erdőkkel kapcsolatos nemzetközi 
folyamatok, például a Forest Europe 
keretében kerültek kialakításra;

B. mivel a fás nyersanyagok csak 
olyan erdőkből kerülhetnek ki, ahol a 
kitermelés jogszerűen, a környezeti és 
társadalmi, illetve gazdasági 
célkitűzéseket egyenlő mértékben 
tartalmazó fenntartható erdőgazdálkodás 
elveivel összhangban történik;

Or. en

Módosítás 20
Manuel Bompard

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az erdőirtás közel 80%-a az 
olyan termékek megnövekedett 
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termelésének köszönhető, mint amilyen a 
szója, a szarvasmarha, a pálmaolaj, a 
kávé, a kakaó, valamint a hús;

Or. fr

Módosítás 21
Manuel Bompard

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel Brazíliában pusztán a 2019-
es év folyamán 67%-kal megnőtt az 
illegális fakivágások száma; mivel 
bizonyos európai vállalatok ezekről az 
illegális fakitermelésű területekről 
származó termékeket importálnak; mivel 
kereskedelmi megállapodásra irányuló 
tárgyalások folynak a Mercosurral;

Or. fr

Módosítás 22
Manuel Bompard

Véleménytervezet
B c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bc. mivel az EU-s székhelyű pénzügyi 
intézmények a finanszírozás fő forrásai – 
hiszen 2013 és 2019 között 7 milliárd 
eurót nyújtottak – az éghajlat 
szempontjából kritikus erdőirtásokban 
leginkább érintett hat agrár-
élelmiszeripari vállalat számára, így 
például Brazíliában, a Kongó-
medencében vagy Pápua Új-
Guineában1 a;
_________________
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1 a Forrás: Globalwitness

Or. fr

Módosítás 23
Manuel Bompard

Véleménytervezet
B d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bd. mivel az éghajlat- és a 
környezetvédelem sürgető helyzetére 
tekintettel nem elegendő a termékek 
erdőirtásra gyakorolt lábnyomával 
kapcsolatos európai címke; mivel az 
erdőirtásból származó összes termék belső 
piacra történő behozatalát meg kellene 
tiltani;

Or. fr

Módosítás 24
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az Unió az 
erdőirtás kockázatával az uniós fa- és 
fatermékpiaci rendelet1 (EUTR), az 
erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az 
erdészeti irányításról és az erdészeti 
termékek kereskedelméről szóló bizottsági 
közlemény (FLEGT) és a megújuló 
energiáról szóló irányelv2 (RED II) révén 
foglalkozik, amelyek számos szabályt 
tartalmaznak az erdőirtás és az illegális 
fakitermelés kockázatának 
minimalizálására irányulóan;

1. emlékeztet arra, hogy az Unió az 
illegális fakitermeléssel az erdészeti 
jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti 
irányításról és az erdészeti termékek 
kereskedelméről és az Unió cselekvési 
tervéről szóló 2003. május 21-i bizottsági 
közlemény (FLEGT), az uniós fa- és 
fatermékpiaci rendelet1 (EUTR) és a 
termelő országokban több érdekelt felet 
bevonó folyamatokat előmozdító önkéntes 
partnerségi megállapodások révén 
foglalkozik; megjegyzi, hogy a megújuló 
energiáról szóló irányelv2 (RED II) az 
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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 használata ne 
legyen megengedett;

_________________ _________________
1 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.).

1 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.).

2 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.).

2 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.).

Or. en

Módosítás 25
Manuel Bompard

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az Unió az 
erdőirtás kockázatával az uniós fa- és 
fatermékpiaci rendelet1 (EUTR), az 
erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az 
erdészeti irányításról és az erdészeti 
termékek kereskedelméről szóló bizottsági 
közlemény (FLEGT) és a megújuló 
energiáról szóló irányelv2 (RED II) révén 
foglalkozik, amelyek számos szabályt 
tartalmaznak az erdőirtás és az illegális 

1. megjegyzi, hogy az Unió 
jogszabályi eszközökkel rendelkezik az 
uniós fa- és fatermékpiaci rendelet1 
(EUTR), az az erdészeti jogszabályok 
végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és 
az erdészeti termékek kereskedelméről és 
az Unió cselekvési tervéről szóló bizottsági 
közlemény (FLEGT) és a megújuló 
energiáról szóló irányelv2 (RED II) révén, 
amelyek számos szabályt tartalmaznak 
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fakitermelés kockázatának 
minimalizálására irányulóan;

arra vonatkozóan, hogy megakadályozzák 
az illegális fakitermelést, amelyek 
azonban a növekvő mértékű erdőirtás 
sürgető éghajlat- és környezetvédelmi 
helyzetére tekintettel elégtelennek 
bizonyultak1 a;

_________________ _________________
1 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.).

1 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.).
1 a Az EUTR-nek és a FLEGT-nek nem az 
a célja, hogy az erdőirtást, hanem, hogy 
az illegális fakitermelést támadja – tehát 
új jogszabályra van szükség –, 
máskülönben az EUTR az átalakított 
területekről származó faanyagokkal is 
foglalkozhatna, fő prioritása azonban az 
illegális kitermelés.

2 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.).

2 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.).

Or. fr

Módosítás 26
Rob Rooken
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az Unió az 
erdőirtás kockázatával az uniós fa- és 
fatermékpiaci rendelet1 (EUTR), az 
erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az 
erdészeti irányításról és az erdészeti 
termékek kereskedelméről szóló bizottsági 

1. emlékeztet arra, hogy az Unió az 
erdőirtás kockázatával az uniós fa- és 
fatermékpiaci rendelet1 (EUTR), az 
erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az 
erdészeti irányításról és az erdészeti 
termékek kereskedelméről szóló bizottsági 
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közlemény (FLEGT) és a megújuló 
energiáról szóló irányelv2 (RED II) révén 
foglalkozik, amelyek számos szabályt 
tartalmaznak az erdőirtás és az illegális 
fakitermelés kockázatának 
minimalizálására irányulóan;

közlemény (FLEGT) és a megújuló 
energiáról szóló irányelv2 (RED II) révén 
foglalkozik, amelyek számos szabályt 
tartalmaznak, és értékes alapként 
szolgálhatnak az erdőirtás és az illegális 
fakitermelés kockázatának 
minimalizálásához;

_________________ _________________
1 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.).

1 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.).

2 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.).

2 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.).

Or. en

Módosítás 27
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. mély aggodalommal jegyzi meg, 
hogy a mezőgazdasági áruk – például a 
pálmaolaj, hús, szója, kakaó, kávé, 
kukorica, faanyag, gumi – tekintetében 
fennálló nagyarányú importfüggőség 
miatt az Unió fogyasztása a globális 
erdőirtások mintegy 10%-áért felelős; 
hangsúlyozza, hogy az illegális erdőirtás 
elleni küzdelem nem elegendő az Uniónak 
betudható globális erdőirtás megállítására 
és visszafordítására; kéri, hogy az 
Unióhoz kapcsolódó ellátási láncok 
legyenek fenntarthatóak, ne álljanak 
összefüggésben az erdőirtással, az 
erdőpusztulással vagy a természetes 
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ökoszisztémák átalakításával vagy 
pusztulásával, és feleljenek meg az emberi 
jogokra vonatkozó nemzetközi normáknak 
és kötelezettségeknek, ideértve az őslakos 
népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozatot 
(UNDRIP) és a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet őslakos és törzsi népekről szóló 
169. számú egyezményét;

Or. en

Módosítás 28
Manuel Bompard

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. aggodalommal jegyzi meg, hogy az 
erdőkben zajló túlzott fakivágás és az 
élőhelyek és a biodiverzitás elpusztítása 
jelentős mértékben fokozza az olyan 
zoonotikus betegségek közegészségügyi 
kockázatát, mint amilyen a Covid-19 is; 
hangsúlyozza hogy szükség van az 
erőfeszítések radikális fokozására annak 
érdekében, hogy gátat vessenek a globális 
felmelegedésnek és a biodiverzitás és az 
élőhelyek elvesztésének;

Or. fr

Módosítás 29
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy a fenntartható 
erdőgazdálkodás lehetővé teszi az 
erdészetben rejlő érték hosszú távú 
kiaknázását, ily módon a fenntartható 
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erdőgazdálkodást támogató gazdasági 
ösztönzők lehetővé teszik, hogy az erdők 
jelentette vagyon megduplázódjon, mivel a 
kitermelés üteme elmarad a növekedés 
ütemétől, és ezért az erdők kiterjedése 
tovább nő;

Or. en

Módosítás 30
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. en

Módosítás 31
Manuel Bompard

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. azt tanácsolja a Bizottság számára, 
hogy az EUTR-t érintő megfelelőségi 
ellenőrzése keretében tegyen javaslatot a 
szabályozás megszegésének esetében 
alkalmazandó arányos, elrettentő és 
hatékony szankciók végrehajtásra 
szolgáló nemzeti törvényekben történő 
bevezetésére1 a;
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_________________
1 a https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-
say/initiatives/11630-Illegal-logging-
evaluation-of-EU-rules-fitness-check-
/F506555 

Or. fr

Módosítás 32
Manuel Bompard

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. a Bizottság „Erdőirtás és 
erdőpusztulás – az EU-ban értékesített 
termékek környezetkárosító hatásának 
csökkentése” témában tartott nyilvános 
konzultációját követően határozottan 
ajánlja, hogy radikálisan csökkentsék az 
EU globális földigényének mértékét, 
nevezetesen olyan politikai javaslatok 
megfogalmazásával, amelyek célja a hús- 
és a tejtermék-fogyasztás csökkentésének 
előmozdítása az EU-ban, valamint az 
olyan ösztönzők megszüntetésével, mint 
amilyeneket a megújuló energiáról szóló 
irányelv irányoz elő a bioenergia 
tekintetében, amelyek fokozzák a 
földterületekre és az erdőkre gyakorolt 
nyomást1 a;
_________________
1 a https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-
say/initiatives/12137-Minimising-the-risk-
of-deforestation-and-forest-degradation-
associated-with-products-placed-on-the-
EU-market/F506554 

Or. fr
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Módosítás 33
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. 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; megjegyzi, hogy az Unió 
erdészeti ágazata csak legális forrásból és 
fenntartható gazdálkodású erdőkből 
származó faanyagot használ;

Or. en

Módosítás 34
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja a Bizottságot az 
erdőirtásmentes áruk azonosítását és 
előmozdítását segítő szabványok és 
tanúsítási rendszerek megerősítésére 
irányuló erőfeszítéseiben;

2. rámutat, hogy az önkéntes alapú 
intézkedések és rendszerek önmagukban 
nem lesznek elegendőek az erdőirtás 
megállításához; ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy erősítse meg azokat a 
szabványokat és jogszabályokat, amelyek 
a környezeti, társadalmi és emberi jogi 
kockázatok azonosítását, megelőzését és 
enyhítését célozzák, valamint garantálják, 
hogy az uniós piacra kerülő áruk és 
termékek megfelelnek a fenntarthatóság 
követelményeinek, nem állnak 
összefüggésben erdőirtással, az erdők 
pusztulásával és a természetes 
ökoszisztémák átalakításával vagy 
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pusztulásával, valamint megfelelnek az 
emberi jogokra – többek között az őslakos 
népek és helyi közösségek jogaira – 
vonatkozó nemzetközi normáknak és 
kötelezettségeknek, különös tekintettel a 
nemek közötti egyenlőségre; 
hangsúlyozza, hogy ezt a jogi szabályozást 
egy erőteljes érvényesítési 
mechanizmusnak kell kísérnie, és a meg 
nem felelésre vonatkozóan hatékony, 
arányos és visszatartó erejű szankciókat 
kell tartalmaznia;

Or. en

Módosítás 35
Manuel Bompard

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja a Bizottságot az 
erdőirtásmentes áruk azonosítását és 
előmozdítását segítő szabványok és 
tanúsítási rendszerek megerősítésére 
irányuló erőfeszítéseiben;

2. támogatja a Bizottságot az 
erdőirtásmentes áruk azonosítását és 
előmozdítását segítő szabványok és 
tanúsítási rendszerek megerősítésére 
irányuló erőfeszítéseiben; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy az „erdőirtás nélkül” 
címke kötelező vagy nem kötelező 
használata nem elegendő; megjegyzi 
továbbá, hogy a húsok címkézésére 
vonatkozó jelenlegi uniós követelmények 
– a marhahús kivételével – nem foglalják 
magukba a származási hely megadását, 
ami lehetővé teszi az Európában 
csomagolt importáruk európaiként történő 
címkézését1 a; tágabb értelemben 
megállapítja, hogy az ipar 
önszabályozására irányuló 
kezdeményezések nem érték el céljukat, és 
hogy ideje elfogadni egy kötelező érvényű 
jogszabályi keretet annak érdekében, hogy 
hatékonyan fel lehessen venni a 
küzdelmet az erdőirtással és az illegális 
fakitermeléssel;
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_________________
1 a A Bizottság elemzése alapján: 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/2.%20Report%20policies%20identificat
ion.pdf

Or. fr

Módosítás 36
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja a Bizottságot az 
erdőirtásmentes áruk azonosítását és 
előmozdítását segítő szabványok és 
tanúsítási rendszerek megerősítésére 
irányuló erőfeszítéseiben;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy 
fokozza az erdőirtásmentes áruk 
azonosítását és előmozdítását segítő 
szabványok és tanúsítási rendszerek 
megerősítésére irányuló erőfeszítéseit; úgy 
véli, hogy erős jogszabályra van szükség, 
amely előírja, hogy az európai termékek 
mögött olyan ellátási láncok álljanak, 
amelyek nem használnak fel erdőirtás, 
illetve más, az őslakos és a helyi 
lakosságok környezeti és emberi jogait 
sértő tevékenységek révén előállított 
nyersanyagokat;

Or. it

Módosítás 37
Rob Rooken
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja a Bizottságot az 
erdőirtásmentes áruk azonosítását és 
előmozdítását segítő szabványok és 
tanúsítási rendszerek megerősítésére 

2. csak akkor támogatja a Bizottságot 
az erdőirtásmentes áruk azonosítását és 
előmozdítását segítő szabványok és 
tanúsítási rendszerek megerősítésére 
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irányuló erőfeszítéseiben; irányuló erőfeszítéseiben, ha a 
tanúsítványok – például az FSC-
tanúsítványok – szigorúan megfelelnek az 
erdőterületek megőrzésének; azt kéri 
továbbá, hogy az FSC-tanúsítványokat 
vonják vissza, amikor erdőn kívül más 
növényzetre való átállás is megengedett;

Or. en

Módosítás 38
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Claudia Gamon

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja a Bizottságot az 
erdőirtásmentes áruk azonosítását és 
előmozdítását segítő szabványok és 
tanúsítási rendszerek megerősítésére 
irányuló erőfeszítéseiben;

2. támogatja a Bizottságot az 
erdőirtásmentes áruk azonosítását és 
előmozdítását segítő szabványok és 
tanúsítási rendszerek megerősítésére 
irányuló erőfeszítéseiben; kiemeli a 
fenntartható biogazdaság fejlesztésének 
jelentőségét, az ugyanis magas gazdasági 
értékkel ruházza fel a fenntarthatóan 
előállított termékeket;

Or. en

Módosítás 39
Sandra Pereira

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja a Bizottságot az 
erdőirtásmentes áruk azonosítását és 
előmozdítását segítő szabványok és 
tanúsítási rendszerek megerősítésére 
irányuló erőfeszítéseiben;

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

Módosítás 40
Seán Kelly

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energiáról szóló irányelv1a korlátozza a 
földhasználat közvetett megváltozása 
tekintetében 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 olyan 
kulcsfontosságú rendelkezésnek tekinti, 
amely korlátozza az Unió megújuló 
energiára vonatozó politikájának a 
globális erdőirtásra gyakorolt negatív és 
nem kívánt hatásait;
_________________
1a 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.).

Or. en

Módosítás 41
Tomas Tobé

Véleménytervezet
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2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli az Unió erdőkkel 
kapcsolatos 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;

Or. en

Módosítás 42
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy új szabványok 
és tanúsítási rendszerek bevezetése helyett 
a már meglévő szabványokat és tanúsítási 
rendszereket kell megerősíteni; megjegyzi 
továbbá, hogy e szabványok és tanúsítási 
rendszerek nem korlátozhatják a 
kereskedelmet, ugyanakkor meg kell 
felelniük a Kereskedelmi Világszervezet 
szabályainak;

Or. en
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Módosítás 43
Seán Kelly

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. 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 megújuló 
energiáról szóló irányelv1a 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;
_________________
1aAz 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.).

Or. en

Módosítás 44
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy az erdőirtás 
elsősorban mezőgazdasági probléma, ezért 
a szabványoknak és tanúsítási 
rendszereknek a mezőgazdasági 
termékekre kell vonatkozniuk, nem pedig 
a faalapú anyagokra, a cellulóz- és 
papírgyártásra, a biomasszából származó 
rostokra vagy a bioüzemanyagok 
nyersanyagaira;

Or. en

Módosítás 45
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. hangsúlyozza a tényeken alapuló 
döntéshozatal fontosságát az erdőkkel, az 
erdészeti ágazattal és annak 
értékláncaival kapcsolatos politikák 
keretében; elismeri, hogy a fenntartható 
és aktív erdőgazdálkodás a leghatásosabb 
módja az erdőkárok és az erdőirtás 
megelőzésének és a biológiai sokféleség 
megőrzésének;

Or. en

Módosítás 46
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. megjegyzi, hogy fontos lenne 
biztosítani, hogy az erdőirtás szerepeljen a 
nemzeti szintű szakpolitikai 
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párbeszédekben, valamint segítséget 
nyújtani a partnerországoknak az 
erdészettel és a fenntartható 
erdőgazdálkodással kapcsolatos nemzeti 
keretrendszerek kialakításához és 
végrehajtásához; hangsúlyozza, hogy e 
nemzeti keretrendszereknek a belföldi 
igényeket és a globális 
kötelezettségvállalásokat egyaránt 
figyelembe kell venniük; hangsúlyozza, 
hogy a kisgazdálkodókat megcélzó 
ösztönző mechanizmusokra van szükség a 
fenntartható erdőgazdálkodás és 
mezőgazdaság által biztosított 
ökoszisztéma és termékek fenntartásához 
és továbbfejlesztéséhez;

Or. en

Módosítás 47
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza különösen az 
erdőirtással kapcsolatos áruk piaci nyomon 
követésének szükségességét; felhívja a 
Bizottságot, hogy az Európai horizont 
programon keresztül fokozza az e 
kérdésekkel kapcsolatos erőfeszítéseit;

3. hangsúlyozza különösen az 
erdőirtással, az erdők pusztulásával, 
valamint az emberi és főként a 
földbirtoklási jogok megsértésével 
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;

Or. en
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Módosítás 48
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
3 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza különösen az 
erdőirtással kapcsolatos áruk piaci nyomon 
követésének szükségességét; felhívja a 
Bizottságot, hogy az Európai horizont 
programon keresztül fokozza az e 
kérdésekkel kapcsolatos erőfeszítéseit;

3. hangsúlyozza különösen az 
erdőirtással kapcsolatos áruk piaci nyomon 
követésének szükségességét; felhívja a 
Bizottságot, hogy fokozza az e kérdésekkel 
kapcsolatos erőfeszítéseit; hangsúlyozza a 
magas színvonalú kutatás és innováció 
alapvető szerepét a fenntartható 
erdőgazdálkodás és az erdőalapú ágazat 
által az erdőirtással kapcsolatos kihívások 
és az éghajlatváltozás kezeléséhez nyújtott 
hozzájárulás előmozdításában;

Or. en

Módosítás 49
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
3 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza különösen az 
erdőirtással kapcsolatos áruk piaci nyomon 
követésének szükségességét; felhívja a 
Bizottságot, hogy az Európai horizont 
programon keresztül fokozza az e 
kérdésekkel kapcsolatos erőfeszítéseit;

3. hangsúlyozza különösen az 
erdőirtással és a nagyarányú földszerzéssel 
kapcsolatos áruk piaci nyomon 
követésének szükségességét; felhívja a 
Bizottságot, hogy az Európai horizont 
programon keresztül fokozza az e 
kérdésekkel kapcsolatos erőfeszítéseit;

Or. it

Módosítás 50
Sara Skyttedal
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. 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 a bevált gyakorlatok cseréjének 
megkönnyítése céljából hajtsanak végre 
megfelelő intézkedéseket és használják ki 
a meglévő partnerségeket;

Or. en

Módosítás 51
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg a Kopernikusz műholdas rendszer 
fokozott használatát az erdők 
megfigyelése, valamint az erdőtüzek és az 
erdőkárok megelőzése terén;

4. 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;

Or. en

Módosítás 52
Sandra Pereira

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg a Kopernikusz műholdas rendszer 
fokozott használatát az erdők 
megfigyelése, valamint az erdőtüzek és az 
erdőkárok megelőzése terén;

4. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg a Kopernikusz műholdas rendszer 
fokozott használatát az erdők 
megfigyelése, valamint az erdőtüzek és az 
erdőkárok megelőzése terén, és könnyítse 
meg az egyes tagállamok illetékes 
hatóságainak hozzáférését;

Or. pt

Módosítás 53
Manuel Bompard

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megismétli a Bizottsághoz intézett 
kérését, hogy haladéktalanul terjesszen 
elő egy megfelelő gondosságon alapuló 
európai jogi keretre vonatkozó indítványt 
annak érdekében, hogy erdőirtás és a 
természetes ökoszisztémák elpusztítása 
nélkül és a nemzetközi normák és 
kötelezettségek, úgymint az őslakos népek 
és a helyi közösségek jogainak tiszteletben 
tartásával biztosítsák az uniós piacra 
kerülő minden termék fenntartható 
ellátási láncait, különös hangsúlyt 
fektetve az erdőirtás főbb importtényezői 
ellen folytatott küzdelemre1 a; kiemeli az 
új jogi keret következtében a kkv-k és a 
mezőgazdasági kistermelők számára 
létrejövő lehetőségeket, például azáltal, 
hogy megnyílik számukra egy olyan piaci 
szegmens, amelyet jelenleg a 
környezetszennyezők foglalnak el, és terek 
nyílnak számukra az innovációra és a 
kreatív szolgáltatásokra;
_________________
1 a Az európai zöld megállapodásról szóló 
2020. január 15-i európai parlamenti 
állásfoglalás (2019/2956(RSP)) 71. 
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bekezdése 

Or. fr

Módosítás 54
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. 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;

Or. en

Módosítás 55
Manuel Bompard

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. javasolja, hogy a megfelelő 
gondosságra irányuló kötelezettségek 
érvényesek legyenek a pénzügyi 
intézményekre is, és azok be nem 
tartásának esetére hatékony, arányos és 
elrettentő szankciókat előirányzó 
következetes végrehajtási rendszert, 
valamint panasztételi mechanizmusokat 
állítsanak fel a harmadik személyek és az 
érintett személyek számára annak 
érdekében, hogy az erdőgazdálkodási 
közösségek betartathassák és 
megvédhessék jogaikat;

Or. fr
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Módosítás 56
Manuel Bompard

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

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

5. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg egy olyan korai riasztási rendszer 
megvalósíthatóságát, amely az árucikkeket 
erdőirtás kockázatának kitett területekről 
beszerző fogyasztók, hatóságok és 
vállalatok értesítését célozza, támogató és 
figyelmeztető eszközként szolgálva a 
megfelelő gondosságon alapuló kötelező 
érvényű jogi keret számára.

Or. fr

Módosítás 57
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

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

5. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg egy olyan korai riasztási rendszer 
létrehozásának lehetőségét, amely a 
hatóságoknak és vállalatoknak az 
erdőirtás kockázatának kitett területekről 
származó árucikkekről való értesítését 
célozza;

Or. en

Módosítás 58
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
nyújtson be javaslatot egy kötelező 
átvilágításon alapuló európai jogi keretre 
az uniós piacra kerülő termékek 
fenntartható és erdőirtásmentes ellátási 
láncainak biztosítása érdekében, különös 
figyelmet fordítva az erdőirtás, az erdők 
pusztulása, az ökoszisztémák átalakítása 
és az emberi jogok – többek között az 
őslakos népek és a helyi közösségek, 
különösen a nők jogainak – megsértése és 
az ezt előidéző tényezők jelentette 
problémák kezelésére;

Or. en

Módosítás 59
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
tegyen javaslatot az „erdőirtásmentes 
terület” fogalommeghatározására az 
ellátási láncok átláthatóságának növelése, 
valamint az erdőirtás kockázatának az 
ipar és a fogyasztók szempontjából való 
minimalizálása érdekében, és hogy az ipar 
és a fogyasztók részt vehessenek 
erdőirtásmentes ellátási láncok 
kialakításában;

Or. en

Módosítás 60
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri
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Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy 
elengedhetetlen szükség van azon 
mechanizmusok javítására, amelyek 
elősegítik a kinyert faanyag forrásának 
vagy származásának azonosítását, hogy 
így biztosítani lehessen, hogy az nem 
erdőirtásmentes területről származik;

Or. en

Módosítás 61
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. felszólítja a Bizottságot, hogy 
rendszeresen frissítse az Unióban, illetve 
harmadik országokban található, 
erdőirtás által fenyegetett területekre 
vonatkozó adatokat, hogy naprakész 
információval szolgálhasson a 
fogyasztóknak és az iparnak; ezért arra 
buzdítja a Bizottságot, hogy alakítson ki 
egy megfelelő, az Unió és a harmadik 
országok fabeszállítói által egyaránt 
alkalmazandó címkézési rendszert;

Or. en

Módosítás 62
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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5d. 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;

Or. en

Módosítás 63
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. 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;

Or. en

Módosítás 64
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. kéri a Bizottságot, hogy fokozza az 
összes érdekelt féllel való együttműködését 
– mind a közszférában, mind a 
magánszektorban – annak érdekében, 
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hogy e felek kötelezettséget vállaljanak a 
felelős erdőgazdálkodás, a felelős 
beszerzés és a fenntartható termelés 
elvének alkalmazására;

Or. en


