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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy:

– állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

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;

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;

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 irányelv 2 (RED II) révén foglalkozik, amelyek számos 
szabályt tartalmaznak az erdőirtás és az illegális fakitermelés kockázatának 
minimalizálására irányulóan;

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

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;

– állásfoglalási indítványának mellékletébe foglalja bele a következő ajánlásokat:

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

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.

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.).
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