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(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az erdőkből nagyon változatos 
környezeti, gazdasági és társadalmi haszon 
származik, beleértve a faanyagot és egyéb 
nem fa erdei termékeket, továbbá az 
emberiség számára jelentős környezeti 
szolgáltatásokat, mivel az erdők adnak 
otthont a Föld szárazföldi biológiai 
sokfélesége legnagyobb részének. 
Fenntartják továbbá az ökoszisztéma 
funkcióit, hozzájárulnak az éghajlati 
rendszer védelméhez, tiszta levegőt 
biztosítanak, és alapvető szerepet játszanak 
a vizek és a talaj tisztításában, valamint a 
vízmegtartásban. Emellett az erdők 
megélhetést és jövedelmet biztosítanak a 
világ népességének mintegy egyharmada 
számára, és elpusztításuk súlyos 
következményekkel jár a leginkább 
kiszolgáltatott emberek – köztük az erdei 

(1) Az erdőkből nagyon változatos 
környezeti, gazdasági és társadalmi haszon 
származik, beleértve a faanyagot és egyéb 
nem fa erdei termékeket, továbbá az 
emberiség számára jelentős környezeti 
szolgáltatásokat, mivel az erdők adnak 
otthont a Föld szárazföldi biológiai 
sokfélesége legnagyobb részének. 
Fenntartják továbbá az ökoszisztéma 
funkcióit, hozzájárulnak az éghajlati 
rendszer védelméhez, tiszta levegőt 
biztosítanak, és alapvető szerepet játszanak 
a vizek és a talaj tisztításában, valamint a 
vízmegtartásban és -újratermelődésben, 
ugyanakkor a korszerű gyógyszerek több 
mint egynegyede trópusi esőerdőkből 
származik. A nagy erdőterületek 
nedvességforrásként működnek, és 
segítenek megakadályozni a kontinentális 

1 Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az 
illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A9-0219/2022).



ökoszisztémáktól nagymértékben függő 
őslakos népek és helyi közösségek – 
megélhetésére nézve18. Ezen túlmenően az 
erdőirtás és az erdőpusztulás csökkenti a 
kulcsfontosságú szénelnyelőket, és növeli 
annak valószínűségét, hogy új betegségek 
terjednek át az állatokról az emberekre.

régiók elsivatagosodását. Emellett az 
erdők megélhetést és jövedelmet 
biztosítanak a világ népességének mintegy 
egyharmada számára, és elpusztításuk 
súlyos következményekkel jár a leginkább 
kiszolgáltatott emberek – köztük az erdei 
ökoszisztémáktól nagymértékben függő 
őslakos népek és helyi közösségek – 
megélhetésére nézve.18Ezen túlmenően az 
erdőirtás, az erdőpusztulás és az 
erdőátalakítás csökkenti a kulcsfontosságú 
szénelnyelőket. Az erdőirtás, az 
erdőpusztulás és az erdőátalakítás 
ezenkívül növeli a vadon élő és tenyésztett 
állatok és az emberek közötti érintkezést, 
ezáltal növeli az új betegségek 
terjedésének valószínűségét, valamint az 
új járványok és világjárványok 
kialakulásának kockázatát. 

__________________ __________________
18 A világ erdőinek védelmére és 
helyreállítására irányuló uniós fellépés 
fokozásáról szóló bizottsági közlemény, 
2019. július 27., COM(2019)0352.

18 A világ erdőinek védelmére és 
helyreállítására irányuló uniós fellépés 
fokozásáról szóló bizottsági közlemény, 
2019. július 27., (COM(2019)0352).

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az erdőirtás és az erdőpusztulás 
riasztó ütemben zajlik. Az ENSZ 
Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezetének becslése szerint 1990 és 
2020 között világszerte 420 millió hektár 
erdő – a világ fennmaradó erdőinek 
mintegy 10 %-a, az Európai Uniónál 
nagyobb terület – veszett el19. Az erdőirtás 
és az erdőpusztulás ugyanakkor a globális 
felmelegedés és a biológiai sokféleség 
csökkenésének fontos mozgatórugói, ami 
korunk két legfontosabb környezeti 
kihívása. Mégis, minden évben 10 millió 
hektárnyi erdő vész el a világon.

(2) Az erdőirtás, az erdőpusztulás és az 
erdőátalakítás riasztó ütemben zajlik. Az 
ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezetének becslése szerint 1990 és 
2020 között világszerte 420 millió hektár 
erdő – a világ fennmaradó erdőinek 
mintegy 10 %-a, az Európai Uniónál 
nagyobb terület – veszett el19. Az erdőirtás, 
az erdőpusztulás és az erdőátalakítás 
ugyanakkor a globális felmelegedés és a 
biológiai sokféleség csökkenésének fontos 
mozgatórugói, ami korunk két 
legfontosabb környezeti kihívása. Mégis, 
minden évben 10 millió hektárnyi erdő 
vész el a világon. Az éghajlatváltozás az 
erdőkre is nagy hatással van, és az 



elkövetkező évtizedekben számos 
kihívással kell szembenézni az erdők 
alkalmazkodóképességének és 
rezilienciájának biztosítása érdekében.

_________________ _________________
19 FAO, Global Forest Resource 
Assessment 2020 (Globális erdészeti 
erőforrások felmérése), XII. o., 
https://www.fao.org/documents/card/en/c/c
a9825en

19 FAO, Global Forest Resource 
Assessment 2020 (Globális erdészeti 
erőforrások felmérése), XII. o., 
https://www.fao.org/documents/card/en/c/c
a9825en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az erdőirtás és az erdőpusztulás 
többféle módon járul hozzá a globális 
éghajlati válsághoz. Legfőképpen növelik 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátást a 
kapcsolódó erdőtüzek révén, véglegesen 
eltávolítva ezáltal a szénelnyelő 
kapacitásokat, gyengítve az érintett 
területnek az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni rezilienciáját és jelentős 
mértékben csökkentve annak biológiai 
sokféleségét. Az erdőirtás önmagában az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 11 %-áért 
felel20.

(3) Az erdőirtás, az erdőpusztulás és az 
erdőátalakítás többféle módon járul hozzá 
a globális éghajlati válsághoz. 
Legfőképpen növelik az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást a 
kapcsolódó erdőtüzek révén, véglegesen 
eltávolítva ezáltal a szénelnyelő 
kapacitásokat, gyengítve az érintett 
területnek az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni rezilienciáját és jelentős 
mértékben csökkentve annak biológiai 
sokféleségét és a betegségekkel és 
károkozókkal szembeni 
ellenállóképességét. Az erdőirtás 
önmagában az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás 11 %-áért felel20. 

__________________ __________________
20 IPCC, Climate Change and Land: an 
IPCC special report on climate change, 
desertification, land degradation, 
sustainable land management, food 
security, and greenhouse gas fluxes in 
terrestrial ecosystems (Az éghajlatváltozás 
és a föld: az IPCC különjelentése az 
éghajlatváltozásról, az elsivatagosodásról, 
a talajromlásról, a fenntartható 
földgazdálkodásról, az 
élelmezésbiztonságról és az üvegházhatású 
gázok szárazföldi ökoszisztémákba történő 

20 IPCC, Climate Change and Land: an 
IPCC special report on climate change, 
desertification, land degradation, 
sustainable land management, food 
security, and greenhouse gas fluxes in 
terrestrial ecosystems (Az éghajlatváltozás 
és a föld: az IPCC különjelentése az 
éghajlatváltozásról, az elsivatagosodásról, 
a talajromlásról, a fenntartható 
földgazdálkodásról, az 
élelmezésbiztonságról és az üvegházhatású 
gázok szárazföldi ökoszisztémákba történő 



beáramlásáról), https://www.ipcc.ch/srccl/. beáramlásáról), https://www.ipcc.ch/srccl/.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az éghajlati válság világszerte a 
biológiai sokféleség csökkenését idézi elő, 
a biológiai sokféleség csökkenése pedig 
súlyosbítja az éghajlatváltozást, így ezek 
elválaszthatatlanul összekapcsolódnak, 
amint azt a közelmúltban készült 
tanulmányok is megerősítették. A biológiai 
sokféleség hozzájárul az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez. A rovarok, a madarak és az 
emlősök részt vesznek a beporzásban és a 
magok szétszórásában, és segíthetnek a 
szén-dioxid hatékonyabb – közvetlen vagy 
közvetett – tárolásában. Az erdők 
biztosítják továbbá a vízkészletek 
folyamatos feltöltését, valamint az 
aszályok és az azok által a helyi 
közösségekre, többek között az őslakos 
népekre gyakorolt káros hatások 
megelőzését. Az erdőirtás és az 
erdőpusztulás drasztikus csökkentése, 
valamint az erdők és más ökoszisztémák 
szisztematikus helyreállítása jelenti a 
legnagyobb természetalapú lehetőséget az 
éghajlatváltozás mérséklésére.

(4) Az éghajlati válság világszerte a 
biológiai sokféleség csökkenését idézi elő, 
a biológiai sokféleség csökkenése pedig 
súlyosbítja az éghajlatváltozást, így ezek 
elválaszthatatlanul összekapcsolódnak, 
amint azt a közelmúltban készült 
tanulmányok is megerősítették. A biológiai 
sokféleség és az ökoszisztémák alapvetően 
fontosak az éghajlati szempontból 
ellenálló fejlődés szempontjából1a. A 
rovarok, a madarak és az emlősök részt 
vesznek a beporzásban és a magok 
szétszórásában, és segíthetnek a szén-
dioxid hatékonyabb – közvetlen vagy 
közvetett – tárolásában. Az erdők 
biztosítják továbbá a vízkészletek 
folyamatos feltöltését, valamint az 
aszályok és az azok által a helyi 
közösségekre, többek között az őslakos 
népekre gyakorolt káros hatások 
megelőzését. Az erdőirtás, az 
erdőpusztulás és az erdőátalakítás 
drasztikus csökkentése, valamint az erdők 
és más ökoszisztémák szisztematikus 
helyreállítása jelenti a legnagyobb 
természetalapú lehetőséget az 
éghajlatváltozás mérséklésére. 

__________________
1a Az IPCC összefoglaló jelentése 
szakpolitikai döntéshozók számára, 
2022. február. 
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_A
R6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A biológiai sokféleség 
elengedhetetlen az ökoszisztémák és 
szolgáltatásaik rezilienciájához, helyi és 
globális szinten egyaránt. A világ bruttó 
hazai termékének több mint fele a 
természettől és az általa nyújtott 
szolgáltatásoktól függ. Három fő gazdasági 
ágazat – az építőipar, a mezőgazdaság, az 
élelmiszer- és italágazat – nagymértékben 
függ a természettől. A biológiai sokféleség 
csökkenése veszélyezteti a fenntartható 
hidrológiai ciklusokat, valamint 
élelmiszerrendszereinket, veszélybe 
sodorva az élelmezésbiztonságot és a 
táplálkozást. A világ 
élelmiszernövényeinek több mint 75 %-a 
állati beporzást igényel. Emellett számos 
ipari ágazat támaszkodik a genetikai 
sokféleségre és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokra, amelyek kritikus 
fontosságú tényezők a termelés, különösen 
a gyógyszerek tekintetében.

(5) A biológiai sokféleség 
elengedhetetlen az ökoszisztémák és 
szolgáltatásaik rezilienciájához, helyi és 
globális szinten egyaránt. A világ bruttó 
hazai termékének több mint fele a 
természettől és az általa nyújtott 
szolgáltatásoktól függ. Három fő gazdasági 
ágazat – az építőipar, a mezőgazdaság, az 
élelmiszer- és italágazat – nagymértékben 
függ a természettől. A biológiai sokféleség 
csökkenése veszélyezteti a fenntartható 
hidrológiai ciklusokat, valamint 
élelmiszerrendszereinket, veszélybe 
sodorva az élelmezésbiztonságot és a 
táplálkozást. A világ 
élelmiszernövényeinek több mint 75 %-a 
állati beporzást igényel. Emellett számos 
ipari ágazat támaszkodik a genetikai 
sokféleségre, az ökoszisztéma-
szolgáltatások pedig tartósan bonyolult 
szimbiotikus kapcsolatokkal jellemzett, 
összetett, természetes módon felújuló 
erdőkben jelentkeznek, és kritikus 
fontosságú tényezők a termelés, különösen 
a gyógyszerek, többek között az 
antimikrobiális szerek tekintetében. 
Ezenkívül az a folyamat, amelynek során 
a fák felszívják a vizet a talajból, és a 
leveleikből a légkörbe juttatják, jelentős 
vízforrást jelent a légkörben, és a 
becslések szerint az összes csapadék 
mintegy feléért felelős. Az erdőirtás ezért 
jelentősen befolyásolja az esőzést és a 
vízáramlás természetes alakulását, mind 
az erdőkön belül, mind a környező 
területeken. Az erdőirtásnak a Föld víz-
újrahasznosító rendszerére gyakorolt 
hatása ugyanolyan pusztító lehet, mint az 
éghajlatváltozásra gyakorolt hatása. 

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az éghajlatváltozás, a biológiai 
sokféleség csökkenése és az erdőirtás a 
legjelentősebb globális jelentőségű 
kérdések, amelyek hatással vannak az 
emberiség fennmaradására és a Földön 
uralkodó életkörülményekre. Az 
éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség 
csökkenése és a környezetkárosodás 
felgyorsulása – a természetre, az emberek 
életkörülményeire és a helyi gazdaságokra 
gyakorolt pusztító hatásaik kézzelfogható 
példáival együtt – ahhoz vezetett, hogy a 
zöld átállást korunk meghatározó 
célkitűzéseként és a generációk közötti 
méltányosság kérdéseként ismerték el.

(6) Az éghajlatváltozás, a biológiai 
sokféleség csökkenése és az erdőirtás a 
legjelentősebb globális jelentőségű 
kérdések, amelyek hatással vannak az 
emberiség fennmaradására és a Földön 
uralkodó életkörülményekre. Az 
éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség 
csökkenése és a környezetkárosodás 
felgyorsulása – a természetre, az emberek 
életkörülményeire és a helyi gazdaságokra 
gyakorolt pusztító hatásaik kézzelfogható 
példáival együtt – ahhoz vezetett, hogy a 
zöld átállást korunk meghatározó 
célkitűzéseként és a nemek közötti 
egyenlőség és a generációk közötti 
méltányosság kérdéseként ismerték el. 

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A 2020-ban a környezetvédők és 
földvédők ellen elkövetett 227 halálos 
támadás esetében a meggyilkoltak 70 %-a 
azon dolgozott, hogy megóvják a világ 
erdőit az erdőirtástól és az ipari 
fejlesztéstől. Ezek a támadások 
aránytalanul nagy mértékben irányulnak 
őslakos népek ellen, akik a 2020-ban 
regisztrált gyilkosságok egyharmadának 
voltak célpontjai.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az uniós fogyasztás az erdőirtás és 
az erdőpusztulás globális szinten jelentős 
mozgatórugója. A kezdeményezés 

(7) Az uniós fogyasztás az erdőirtásnak, 
a természetes ökoszisztémák 
átalakításának, valamint a természetes 



keretében végzett hatásvizsgálat becslése 
szerint megfelelő szabályozási beavatkozás 
hiányában a rendelet hatálya alá tartozó 
hat áru (fa, szarvasmarha, szója, pálmaolaj, 
kakaó és kávé) uniós fogyasztása és 
előállítása 2030-ra mintegy évi 248 000 
hektár erdőirtást okozó szintre fog 
emelkedni.

ökoszisztémák és erdők pusztulásának és 
az erdőátalakításnak globális szinten 
jelentős mozgatórugója. A kezdeményezés 
keretében végzett hatásvizsgálat becslése 
szerint megfelelő szabályozási beavatkozás 
hiányában pusztán hat áru (fa, 
szarvasmarha, szója, pálmaolaj, kakaó és 
kávé) uniós fogyasztása és előállítása 
2030-ra mintegy évi 248 000 hektár 
erdőirtást okozó szintre fog emelkedni. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ami az EU-ban lévő erdők helyzetét 
illeti, az európai erdők állapotáról szóló 
2020. évi jelentés21 megállapítja, hogy 
1990 és 2020 között az európai erdők 
területe 9 %-kal bővült, a biomasszában 
tárolt szén mennyisége 50 %-kal nőtt, a 
fakínálat pedig 40 %-kal megemelkedett. 
Ugyanakkor azonban az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökségnek a 
környezet állapotáról szóló 2020. évi 
jelentése22 szerint az európai erdők 
kevesebb mint 5 %-a tekinthető 
természetközelinek vagy természetesnek.

(8) Ami az EU-ban lévő erdők helyzetét 
illeti, az európai erdők állapotáról szóló 
2020. évi jelentés21 megállapítja, hogy 
1990 és 2020 között az európai erdők 
területe 9 %-kal bővült, a biomasszában 
tárolt szén mennyisége 50 %-kal nőtt, a 
fakínálat pedig 40 %-kal megemelkedett. 
Mindazonáltal a természetes és öreg 
erdőket is egyre intenzívebb módon 
kezelik, és egyedi biodiverzitásuk és 
szerkezeti jellemzőik veszélyben vannak. 
Az európai erdők továbbá kevesebb mint 5 
%-a tekinthető természetközelinek vagy 
természetesnek, és az éghajlatváltozás 
különböző veszélyekhez vezet, amelyek a 
szélsőséges időjárási jelenségektől a 
rovarok által okozott betegségekig 
terjednek. Az erdei ökoszisztémáknak az 
emberrel összefüggő tevékenységek által 
generált többféle terheléssel kell 
megbirkóznia. Ide tartoznak az 
ökoszisztémákat és az élőhelyeket 
közvetlenül érintő tevékenységek, például 
bizonyos erdőgazdálkodási gyakorlatok. 
Különösen az intenzíven kezelt egykorú 
erdők lehetnek súlyos hatással teljes 
élőhelyekre a tarvágások és a holtfa 
eltávolítása miatt22a. 

__________________ __________________
21 Forest Europe – az európai erdők 21 Forest Europe – az európai erdők 



védelmével foglalkozó miniszteri 
konferencia, State of Europe’s Forests 
2020., https://foresteurope.org/state-
europes-forests-2020/

védelmével foglalkozó miniszteri 
konferencia, State of Europe’s Forests 
2020., https://foresteurope.org/state-
europes-forests-2020/

22 Európai Környezetvédelmi Ügynökség, 
State of the Environment 2020., 
https://www.eea.europa.eu/soer/publication
s/soer-2020

22 Európai Környezetvédelmi Ügynökség, 
State of the Environment 2020., 
https://www.eea.europa.eu/soer/publication
s/soer-2020
22a Európai Környezetvédelmi Ügynökség, 
State of the Environment 2020., 
https://www.eea.europa.eu/soer/publicatio
ns/soer-2020
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) 2019-ben a Bizottság számos 
kezdeményezést fogadott el a globális 
környezeti válságok kezelése érdekében, 
köztük az erdőirtással kapcsolatos konkrét 
intézkedéseket is. A világ erdőinek 
védelmére és helyreállítására irányuló 
uniós fellépés fokozásáról szóló 
közleményében23 a Bizottság prioritásként 
határozta meg az uniós fogyasztás 
szárazföldi lábnyomának mérséklését, és 
ösztönözte az erdőirtásmentes ellátási 
láncokból származó termékek fogyasztását 
az Unióban. 2019. december 11-i, „Az 
európai zöld megállapodás” címmel kiadott 
közleményében24 a Bizottság új növekedési 
stratégiát határozott meg, amellyel az EU-t 
olyan igazságos és virágzó társadalommá 
kívánja alakítani, amely modern, erőforrás-
hatékony és versenyképes gazdasággal 
rendelkezik, ahol 2050-re megszűnik a 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol 
a gazdaság növekedése nem 
erőforrásfüggő, és amelyből egyetlen 
személy vagy hely sem marad ki. Célja az 
EU természeti tőkéjének védelme, 
megőrzése és fejlesztése, valamint a 
polgárok egészségének és jólétének 
védelme a környezettel kapcsolatos 

(9) 2019-ben a Bizottság számos 
kezdeményezést fogadott el a globális 
környezeti válságok kezelése érdekében, 
köztük az erdőirtással kapcsolatos konkrét 
intézkedéseket is. A világ erdőinek 
védelmére és helyreállítására irányuló 
uniós fellépés fokozásáról szóló 
közleményében23 a Bizottság prioritásként 
határozta meg az uniós fogyasztás 
szárazföldi lábnyomának mérséklését, és 
ösztönözte az erdőirtásmentes ellátási 
láncokból származó termékek fogyasztását 
az Unióban. 2019. december 11-i, „Az 
európai zöld megállapodás” címmel kiadott 
közleményében24 a Bizottság új növekedési 
stratégiát határozott meg, amellyel az EU-t 
olyan igazságos és virágzó társadalommá 
kívánja alakítani, amely modern, erőforrás-
hatékony és versenyképes, fenntartható és 
szabályokon alapuló szabad 
kereskedelemre épült gazdasággal 
rendelkezik, ahol 2050-re megszűnik a 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol 
a gazdaság növekedése nem 
erőforrásfüggő, és amelyből egyetlen 
személy vagy hely sem marad ki. Célja az 
EU természeti tőkéjének védelme, 
megőrzése és fejlesztése, valamint a 



kockázatokkal és hatásokkal szemben. Az 
európai zöld megállapodás célja továbbá, 
hogy a polgárok és a jövő nemzedékei 
számára többek között friss levegőt, tiszta 
vizet, egészséges talajt és biológiai 
sokféleséget biztosítson. E célból a 2030-ig 
tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási 
stratégia25, a „termelőtől a fogyasztóig” 
stratégia26, az uniós erdőgazdálkodási 
stratégia27, a szennyezőanyag-mentességi 
uniós cselekvési terv28 és az európai zöld 
megállapodás keretében kidolgozott más 
vonatkozó stratégiák29 még inkább 
hangsúlyozzák az erdők védelmére és 
rezilienciájára irányuló intézkedések 
fontosságát. Az uniós biodiverzitási 
stratégia célja különösen a természet 
védelme és az ökoszisztémák 
pusztulásának visszafordítása. Végezetül, 
az uniós biogazdasági stratégia30 fokozza a 
környezet és az ökoszisztémák védelmét, 
miközben új termelési és fogyasztási 
módok felkutatásával igyekszik kielégíteni 
az élelmiszerek, a takarmányok, az energia, 
az anyagok és a termékek iránti fokozódó 
igényt.

polgárok egészségének és jólétének 
védelme a környezettel kapcsolatos 
kockázatokkal és hatásokkal szemben. Az 
európai zöld megállapodás célja továbbá, 
hogy a polgárok és a jövő nemzedékei 
számára többek között friss levegőt, tiszta 
vizet, egészséges talajt és biológiai 
sokféleséget biztosítson. E célból a 2030-ig 
tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási 
stratégia25, a „termelőtől a fogyasztóig” 
stratégia26, az uniós erdőgazdálkodási 
stratégia27, a szennyezőanyag-mentességi 
uniós cselekvési terv28 és az európai zöld 
megállapodás keretében kidolgozott más 
vonatkozó stratégiák29 még inkább 
hangsúlyozzák az erdők védelmére és 
rezilienciájára irányuló intézkedések 
fontosságát. Az uniós biodiverzitási 
stratégia célja különösen a természet 
védelme és az ökoszisztémák 
pusztulásának visszafordítása. Végezetül, 
az uniós biogazdasági stratégia30 fokozza a 
környezet és az ökoszisztémák védelmét, 
miközben új termelési és fogyasztási 
módok felkutatásával igyekszik kielégíteni 
az élelmiszerek, a takarmányok, az energia, 
az anyagok és a termékek iránti fokozódó 
igényt.

__________________ __________________
23 COM(2019)0352 23 COM(2019)0352BI.
24 Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának: Az európai zöld 
megállapodás, COM(2019) 640 final.

24 Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának: Az európai zöld 
megállapodás (COM(2019)0640).

25 Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának: A 2030-ig tartó időszakra 
szóló uniós biodiverzitási stratégia. Hozzuk 
vissza a természetet az életünkbe!, 
COM(2020) 380 final.

25 Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának: A 2030-ig tartó időszakra 
szóló uniós biodiverzitási stratégia. Hozzuk 
vissza a természetet az életünkbe! 
(COM(2020)0380).

26 Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 

26 Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 



Bizottságának: A „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia a méltányos, 
egészséges és környezetbarát 
élelmiszerrendszerért, COM(2020) 381 
final.

Bizottságának: A „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia a méltányos, 
egészséges és környezetbarát 
élelmiszerrendszerért (COM(2020)0381).

27 Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Az erdőket és az 
erdőalapú ágazatot érintő új uniós 
erdőgazdálkodási stratégia, COM(2013) 
659 final.

27 Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Az erdőket és az 
erdőalapú ágazatot érintő új uniós 
erdőgazdálkodási stratégia, 
(COM(2013)0659).

28 Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Bolygónk 
egészségessé tétele mindenki számára – 
Uniós cselekvési terv: „Út a 
szennyezőanyag-mentes levegő, víz és talaj 
felé”, COM(2021) 400 final.

28 Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Bolygónk 
egészségessé tétele mindenki számára – 
Uniós cselekvési terv: „Út a 
szennyezőanyag-mentes levegő, víz és talaj 
felé” (COM(2021)0400).

29 Pl. A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Hosszú távú 
jövőkép az EU vidéki területei számára – 
Az erősebb, összekapcsolt, reziliens és 
virágzó vidéki területek 2040-ig történő 
megvalósítása felé, COM (2021) 345 final.

29 Pl. A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Hosszú távú 
jövőkép az EU vidéki területei számára – 
Az erősebb, összekapcsolt, reziliens és 
virágzó vidéki területek 2040-ig történő 
megvalósítása felé (COM(2021)0345).

30 Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának: Fenntartható biogazdaság 
Európa számára: a gazdaság, a társadalom 
és a környezet közötti kapcsolat 
megerősítése: aktualizált biogazdasági 
stratégia, COM(2018) 273 final.

30 Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának: Fenntartható biogazdaság 
Európa számára: a gazdaság, a társadalom 
és a környezet közötti kapcsolat 
megerősítése: aktualizált biogazdasági 
stratégia (COM(2018)0273).
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(10) A tagállamok többször kifejezték 
aggodalmukat a tartós erdőirtás miatt. 

(10) A tagállamok többször kifejezték 
aggodalmukat a tartós erdőirtás miatt. 



Hangsúlyozták, hogy mivel az erdők 
megőrzésére, helyreállítására és a 
fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó 
jelenlegi globális szintű szakpolitikák és 
fellépések nem elegendőek az erdőirtás és 
az erdőpusztulás megállításához, fokozott 
uniós fellépésre van szükség annak 
érdekében, hogy hatékonyabban 
hozzájáruljanak az Egyesült Nemzetek 
összes tagállama által 2015-ben elfogadott, 
a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési menetrendben foglalt 
fenntartható fejlesztési célok eléréséhez. A 
Tanács kifejezetten támogatta a 
Bizottságnak a világ erdőinek védelmére és 
helyreállítására irányuló uniós fellépés 
fokozásáról szóló közleményében tett 
bejelentését, miszerint további 
szabályozási és nem szabályozási 
intézkedéseket fog megvizsgálni, és 
javaslatokat fog előterjeszteni.31

Hangsúlyozták, hogy mivel az erdők 
megőrzésére, helyreállítására és a 
fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó 
jelenlegi globális szintű szakpolitikák és 
fellépések nem elegendőek az erdőirtás, az 
erdőpusztulás, az erdőátalakítás és a 
biológiai sokféleség csökkenésének 
megállításához, fokozott uniós fellépésre 
van szükség annak érdekében, hogy 
hatékonyabban hozzájáruljanak az 
Egyesült Nemzetek összes tagállama által 
2015-ben elfogadott, a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrendben foglalt fenntartható fejlődési 
célok eléréséhez. A Bizottság és a 
tagállamok továbbá elkötelezték magukat 
a fenntartható fejlődési célok elérésére 
irányuló cselekvés ENSZ-évtizede, az 
ökoszisztéma-helyreállítás ENSZ-évtizede, 
és a családi gazdálkodás ENSZ-évtizede 
mellett. A Tanács kifejezetten támogatta a 
Bizottságnak a világ erdőinek védelmére és 
helyreállítására irányuló uniós fellépés 
fokozásáról szóló közleményében tett 
bejelentését, miszerint további 
szabályozási és nem szabályozási 
intézkedéseket fog megvizsgálni, és 
javaslatokat fog előterjeszteni.31

_________________ _________________
31 Tanács következtetései „A világ 
erdőinek védelmére és helyreállítására 
irányuló uniós fellépés fokozásáról” című 
közleményről (15151/19., 2019. december 
16.). Elérhető: 
https://www.consilium.europa.eu/media/41
860/st15151-en19.pdf

31 Tanács következtetései „A világ 
erdőinek védelmére és helyreállítására 
irányuló uniós fellépés fokozásáról” című 
közleményről (15151/19., 2019. december 
16.). Elérhető: 
https://www.consilium.europa.eu/media/41
860/st15151-en19.pdf
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(11) Az Európai Parlament hangsúlyozta, 
hogy a világ erdőinek folyamatos 
pusztulása nagymértékben összefügg a 
mezőgazdasági termelés terjeszkedésével, 

(11) Az Európai Parlament hangsúlyozta, 
hogy a világ erdőinek és természetes 
ökoszisztémáinak folyamatos pusztulása, 
állapotromlása és átalakítása, valamint az 



különösen azáltal, hogy az erdőket számos, 
nagy keresletnek örvendő termék és áru 
előállítására szánt mezőgazdasági 
földterületekké alakítják át. A Parlament 
2020. október 22-én az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
225. cikkével összhangban állásfoglalást32 
fogadott el, amelyben felkérte a 
Bizottságot, hogy az EUMSZ 192. 
cikkének (1) bekezdése alapján nyújtson be 
javaslatot „az EU által ösztönzött globális 
erdőirtás megállítására és visszafordítására 
szolgáló uniós jogi keretre”.

emberi jogok megsértése nagymértékben 
összefügg a mezőgazdasági termelés 
terjeszkedésével, különösen azáltal, hogy 
az erdőket számos, nagy keresletnek 
örvendő termék és áru előállítására szánt 
mezőgazdasági földterületekké alakítják át. 
A Parlament 2020. október 22-én az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 225. cikkével összhangban 
állásfoglalást32 fogadott el, amelyben 
felkérte a Bizottságot, hogy az EUMSZ 
192. cikkének (1) bekezdése alapján 
nyújtson be javaslatot „az EU által 
ösztönzött globális erdőirtás megállítására 
és visszafordítására szolgáló uniós jogi 
keretre”, amely a kötelező kellő gondosság 
elvén alapul. 

__________________ __________________
32 Az Európai Parlament 2020. október 22-i 
állásfoglalása a Bizottságnak szóló 
ajánlásokkal az EU által ösztönzött globális 
erdőirtás megállítására és visszafordítására 
szolgáló uniós jogi keretről 
(2020/2006(INL)). Elérhető a következő 
internetcímen: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0285_HU.html

32 Az Európai Parlament 2020. október 22-i 
állásfoglalása a Bizottságnak szóló 
ajánlásokkal az EU által ösztönzött globális 
erdőirtás megállítására és visszafordítására 
szolgáló uniós jogi keretről 
(2020/2006(INL)). Elérhető a következő 
internetcímen: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0285_HU.html
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(12) Az erdőirtás és az erdőpusztulás 
elleni küzdelem fontos részét képezi annak 
az intézkedéscsomagnak, amelyre szükség 
van az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentéséhez, valamint az európai zöld 
megállapodás és a 2015. évi Párizsi 
Megállapodás33 keretében tett uniós 
kötelezettségvállalás, továbbá az európai 
klímarendeletben foglalt, jogilag kötelező 
erejű kötelezettségvállalás teljesítéséhez, 
amely szerint 2050-ig el kell érni a 
klímasemlegességet, és 2030-ig legalább 
55 %-kal, az 1990-es szint alá kell 

(12) Az erdőirtás, a természetes 
ökoszisztémák átalakítása, valamint a 
természetes ökoszisztémák és erdők 
pusztulása és átalakítása elleni küzdelem 
fontos részét képezi annak az 
intézkedéscsomagnak, amelyre szükség 
van az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentéséhez, valamint az európai zöld 
megállapodás, az éghajlatváltozásról szóló 
2015. évi Párizsi Megállapodás33 és az 
(EU) 2022/591 európai parlamenti és 
tanácsi határozattal33a elfogadott 
nyolcadik környezetvédelmi cselekvési 



csökkenteni az üvegházhatásúgáz-
kibocsátást.

program keretében tett uniós 
kötelezettségvállalás, továbbá az európai 
klímarendeletben foglalt, jogilag kötelező 
erejű kötelezettségvállalás teljesítéséhez, 
amely szerint legkésőbb 2050-ig el kell 
érni a klímasemlegességet, és 2030-ig 
legalább 55 %-kal, az 1990-es szint alá kell 
csökkenteni az üvegházhatásúgáz-
kibocsátást. 

__________________ __________________
33 A megállapodást az EU 2016. október 5-
én megerősítette, és 2016. november 4-én 
lépett hatályba.

33 A megállapodást az EU 2016. október 5-
én megerősítette, és 2016. november 4-én 
lépett hatályba.
33a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2022/591 határozata (2022. április 
6.) a 2030-ig tartó időszakra szóló 
általános uniós környezetvédelmi 
cselekvési programról (HL L 114., 
2022.4.12., 22. o.).

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az erdőirtás, az erdőpusztulás és az 
erdőátalakítás elleni küzdelem fontos 
részét képezi annak az 
intézkedéscsomagnak is, amely a biológiai 
sokféleség csökkenésének leküzdéséhez, 
valamint az ENSZ biológiai sokféleségről 
szóló egyezménye, az európai zöld 
megállapodás, az EU 2030-ig szóló 
biodiverzitási stratégiája és az EU 
természeti helyreállítási céljai szerinti 
uniós kötelezettségvállalások teljesítéséhez 
szükséges.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
12ba preambulumbekezdés (új)



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A természetes erdők egyedülállóak 
és pótolhatatlanok. Az ültetvényi erdők és 
a telepített erdők kevesebb biológiai 
sokféleséggel rendelkeznek, és kevésbé 
védik a környezetet, mint a természetes 
erdők. Ezért e rendelet végrehajtása során 
helyénvaló egyértelműen különbséget 
tenni a különböző erdőtípusok között.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az erdőirtás, az erdőpusztulás, az 
erdőátalakítás és a más ökoszisztémák 
átalakítása és pusztulása elleni 
küzdelemhez hozzátartozik a fogyasztók 
tudatosságának növelése az egészségesebb 
és kisebb környezeti lábnyomot 
eredményező fogyasztási szokásokkal 
kapcsolatban.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A takarmányozásra szánt növényi 
fehérje világszerte nagymértékben 
hozzájárul az erdőirtáshoz és az 
erdőátalakításhoz, valamint más 
ökoszisztémák átalakításához. Az 
erdőirtás és más ökoszisztémák 
átalakítása ellen különösen az Unió 
importált növényi fehérjéktől való 
függőségének csökkentésével, valamint a 
helyben és fenntartható módon előállított 
növényi fehérjék népszerűsítésével lehet 
fellépni. E rendelet célkitűzéseinek 
megvalósítását a fehérje-önellátás 



növelésének és a növényi fehérjével 
kapcsolatos uniós stratégia 
végrehajtásának kell kísérnie.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) 1990 és 2008 között az Unió 
importálta és fogyasztotta az erdőirtáshoz 
kapcsolódó, világszinten forgalmazott 
mezőgazdasági termékek egyharmadát. Az 
említett időszakban az uniós fogyasztás 
felelt az áruk előállításával vagy a 
szolgáltatásokkal összefüggő, világszinten 
zajló erdőirtás 10 %-áért. Még ha csökken 
is az uniós fogyasztás relatív részesedése, 
az uniós fogyasztás az erdőirtás 
aránytalanul nagy ösztönzője. Az Uniónak 
ezért lépéseket kell tennie a bizonyos áruk 
és termékek uniós fogyasztása által okozott 
globális erdőirtás és erdőpusztulás 
minimálisra csökkentése érdekében, és 
ezáltal törekednie kell az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátáshoz és a 
biológiai sokféleség globális 
csökkenéséhez való hozzájárulásának 
mérséklésére, valamint fenntartható 
termelési és fogyasztási gyakorlatok 
előmozdítására az Unióban és világszerte 
egyaránt. A legnagyobb hatás elérése 
érdekében az uniós politikának arra kell 
törekednie, hogy ne csak az Unióba 
irányuló ellátási láncokra, de a globális 
piacra is befolyást gyakoroljon. E 
tekintetben alapvető fontosságúak az 
előállító és a fogyasztó országokkal való 
partnerségek és hatékony nemzetközi 
együttműködés.

(14) 1990 és 2008 között az Unió 
importálta és fogyasztotta az erdőirtáshoz 
kapcsolódó, világszinten forgalmazott 
mezőgazdasági termékek egyharmadát. Az 
említett időszakban az uniós fogyasztás 
felelt az áruk előállításával vagy a 
szolgáltatásokkal összefüggő, világszinten 
zajló erdőirtás 10 %-áért. Még ha csökken 
is az uniós fogyasztás relatív részesedése, 
az uniós fogyasztás az erdőirtás 
aránytalanul nagy ösztönzője. Az Uniónak 
ezért lépéseket kell tennie a bizonyos áruk 
és termékek uniós fogyasztása által okozott 
globális erdőirtás, erdőpusztulás és 
erdőátalakítás minimálisra csökkentése 
érdekében, és ezáltal törekednie kell az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátáshoz és a 
biológiai sokféleség globális 
csökkenéséhez való hozzájárulásának 
mérséklésére, valamint fenntartható 
termelési és fogyasztási gyakorlatok 
előmozdítására az Unióban és világszerte 
egyaránt. A legnagyobb hatás elérése 
érdekében az uniós politikának arra kell 
törekednie, hogy ne csak az Unióba 
irányuló ellátási láncokra, de a globális 
piacra is befolyást gyakoroljon. E 
tekintetben alapvető fontosságúak az 
előállító és a fogyasztó országokkal való 
partnerségek és hatékony nemzetközi 
együttműködés, többek között a 
szabadkereskedelmi megállapodások. 

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az erdőirtás és az erdőpusztulás 
megállítása a fenntartható fejlődési célok 
alapvető eleme. E rendeletnek hozzá kell 
járulnia különösen a szárazföldi élet (15. 
fenntartható fejlesztési cél), az 
éghajlatváltozás elleni fellépés (13. 
fenntartható fejlődési cél), a felelős 
fogyasztás és termelés (12. fenntartható 
fejlődési cél), az éhezés megszüntetése (2. 
fenntartható fejlődési cél), valamint az 
egészség és jólét (3. fenntartható fejlődési 
cél) tekintetében kitűzött célok eléréséhez. 
Az erdőirtás 2020-ig történő megállítására 
vonatkozó 15.2. cél nem teljesült, ami 
felhívja a figyelmet az ambiciózus és 
hatékony fellépés sürgősségére.

(15) Az erdőirtás, az erdőpusztulás és az 
erdőátalakítás, valamint a más 
ökoszisztémák átalakításának és 
pusztulásának megállítása a fenntartható 
fejlődési célok alapvető eleme. E 
rendeletnek hozzá kell járulnia különösen a 
szárazföldi élet (15. fenntartható fejlesztési 
cél), az éghajlatváltozás elleni fellépés (13. 
fenntartható fejlődési cél), a felelős 
fogyasztás és termelés (12. fenntartható 
fejlődési cél), az éhezés megszüntetése (2. 
fenntartható fejlődési cél), valamint az 
egészség és jólét (3. fenntartható fejlődési 
cél) tekintetében kitűzött célok eléréséhez. 
Az erdőirtás 2020-ig történő megállítására 
vonatkozó 15.2. cél nem teljesült, ami 
felhívja a figyelmet az ambiciózus és 
hatékony fellépés sürgősségére.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) E rendeletnek reagálnia kell továbbá 
a világ vezetőinek az erdőkről és a 
földhasználatról szóló 2021. évi glasgow-i 
nyilatkozatára37, amely elismeri, hogy „a 
földhasználattal, az éghajlattal és a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
céljaink, valamint a fenntartható fejlődési 
célok eléréséhez további, átalakulást 
szolgáló fellépésekre lesz szükség a 
fenntartható termelés és fogyasztás; az 
infrastruktúra-fejlesztés; a kereskedelem, 
pénzügy és beruházás; valamint a 
mezőgazdasági kistermelők, az őslakos 
népek és a helyi közösségek számára 
nyújtott támogatás egymással 
összekapcsolódó területein”. Az aláírók az 
említett nyilatkozatban azt is 
hangsúlyozták, hogy fokozni fogják közös 
erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy 
nemzetközi és hazai szinten előmozdítsák a 

(17) E rendeletnek reagálnia kell továbbá 
a világ vezetőinek az erdőkről és a 
földhasználatról szóló 2021. évi glasgow-i 
nyilatkozatára37, amely elismeri, hogy „a 
földhasználattal, az éghajlattal és a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
céljaink, valamint a fenntartható fejlődési 
célok eléréséhez további, átalakulást 
szolgáló fellépésekre lesz szükség a 
fenntartható termelés és fogyasztás; az 
infrastruktúra-fejlesztés; a kereskedelem, 
pénzügy és beruházás; valamint a 
mezőgazdasági kistermelők, az őslakos 
népek és a helyi közösségek számára 
nyújtott támogatás egymással 
összekapcsolódó területein”. Az aláírók – 
akik kötelezettséget vállaltak arra, hogy 
2030-ig megállítják és visszafordítják az 
erdőterület-csökkenést és a talajromlást – 
hangsúlyozták, hogy fokozni fogják közös 



fenntartható fejlődést és a fenntartható 
árutermelést és -fogyasztást támogató 
kereskedelmi és fejlesztési politikákat, 
amelyek kölcsönös előnyökkel járnak az 
országok számára, és amelyek nem 
ösztönzik az erdőirtást és a talajromlást.

erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy 
nemzetközi és hazai szinten előmozdítsák a 
fenntartható fejlődést és a fenntartható 
árutermelést és -fogyasztást támogató 
kereskedelmi és fejlesztési politikákat, 
amelyek kölcsönös előnyökkel járnak az 
országok számára. 

__________________ __________________
37 https://ukcop26.org/glasgow-leaders-
declaration-on-forests-and-land-use/.

37 https://ukcop26.org/glasgow-leaders-
declaration-on-forests-and-land-use/.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO) tagjaként az Unió elkötelezett 
amellett, hogy támogasson egy egyetemes, 
szabályokon alapuló, nyitott, átlátható, 
kiszámítható, befogadó, 
megkülönböztetésmentes és méltányos 
multilaterális kereskedelmi rendszert a 
WTO keretében, valamint egy nyílt, 
fenntartható és határozott 
kereskedelempolitikát. E rendelet hatálya 
ezért kiterjed az Unióban előállított árukra 
és termékekre, valamint az Unióba 
behozott árukra és termékekre egyaránt.

(18) A Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO) tagjaként az Unió elkötelezett 
amellett, hogy támogasson egy egyetemes, 
szabályokon alapuló, nyitott, átlátható, 
kiszámítható, befogadó, 
megkülönböztetésmentes és méltányos 
multilaterális kereskedelmi rendszert a 
WTO keretében, valamint egy nyílt, 
fenntartható és határozott 
kereskedelempolitikát. Az Unió által 
bevezetett, a kereskedelmet érintő 
intézkedéseknek meg kell felelniük a 
WTO előírásainak. Ezen túlmenően az 
Unió által bevezetett, a kereskedelmet 
érintő valamennyi intézkedésnek 
figyelembe kell vennie az Unió 
kereskedelmi partnereinek lehetséges 
válaszát, és biztosítania kell, hogy az 
intézkedés végrehajtása ne legyen 
indokolatlanul korlátozó és ne zavarja a 
kereskedelmet, figyelembe véve 
ugyanakkor, hogy a véges természeti 
erőforrások megőrzése mindenek felett 
álló érdek. E rendelet hatálya ezért kiterjed 
az Unióban előállított árukra és 
termékekre, valamint az Unióba behozott 
árukra és termékekre egyaránt, továbbá 
azokra az árukra és termékekre 
összpontosít, amelyek esetében a 
legmagasabb a kockázata annak, hogy 



erdőirtáshoz, erdőpusztuláshoz és 
erdőátalakításhoz vezetnek. 

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az éghajlatváltozás és a biológiai 
sokféleség csökkenése tekintetében a világ 
előtt álló kihívások csak globális 
fellépéssel kezelhetők. Az Uniónak erős 
globális szereplőnek kell lennie: egyrészt 
jó példával kell elöl járnia, másrészt 
vezető szerepet kell vállalnia a nemzetközi 
együttműködésben egy olyan nyitott és 
méltányos multilaterális rendszer 
létrehozása érdekében, amelyben a 
fenntartható kereskedelem a zöld átállás 
kulcsfontosságú tényezője az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
biológiai sokféleség csökkenésének 
visszafordítása céljából. 

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) E rendelet követi a „Nyitott, 
fenntartható és határozott 
kereskedelempolitika” című bizottsági 
közleményt38 is, amely kimondja, hogy 
mivel új belső és külső kihívásokkal néz 
szembe, konkrétabban pedig meg kell 
valósítania egy új, fenntarthatóbb 
növekedési modellt, amely az európai zöld 
megállapodásban és az európai digitális 
stratégiában került meghatározásra, az EU-
nak új kereskedelempolitikai stratégiára 
van szüksége – olyanra, amely támogatja a 
bel- és külpolitikai célkitűzéseinek elérését, 
és előmozdítja a nagyobb fokú 
fenntarthatóságot, összhangban azzal, hogy 

(19) E rendelet követi a „Nyitott, 
fenntartható és határozott 
kereskedelempolitika” című bizottsági 
közleményt38 is, amely kimondja, hogy 
mivel új belső és külső kihívásokkal néz 
szembe, konkrétabban pedig meg kell 
valósítania egy új, fenntarthatóbb 
növekedési modellt, amely az európai zöld 
megállapodásban és az európai digitális 
stratégiában került meghatározásra, az EU-
nak új kereskedelempolitikai stratégiára 
van szüksége – olyanra, amely támogatja a 
bel- és külpolitikai célkitűzéseinek elérését, 
és előmozdítja a nagyobb fokú 
fenntarthatóságot, összhangban azzal, hogy 



az Unió elkötelezte magát az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak teljes körű 
megvalósítása iránt. A 
kereskedelempolitikának maradéktalanul 
ki kell vennie a részét a Covid19-
világjárványt követő helyreállításból, a 
gazdaság zöld és digitális átállásából, 
valamint a világviszonylatban reziliensebb 
Európa kialakításából.

az Unió elkötelezte magát az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak teljes körű 
megvalósítása iránt. A kereskedelem és a 
nemzetközi együttműködés fontos eszköze 
a magasabb szintű fenntarthatósági 
normák megszilárdításának, különösen az 
erdőkhöz és a származtatott 
értékláncokhoz kapcsolódó ágazatok 
tekintetében. A meglévő 
szabadkereskedelmi megállapodások 
értékelése azonban azt mutatja, hogy 
egyes esetekben hiányosságok 
tapasztalhatók a meglévő kereskedelmi 
megállapodások végrehajtása és 
érvényesítése terén, és hogy az erdőirtás 
globális kihívásának hatékonyabb 
kezelése érdekében egyszerűsíteni kell az 
uniós kereskedelmi és beruházási 
politikákat. 

__________________ __________________
38 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: A 
kereskedelempolitika felülvizsgálata – 
Nyitott, fenntartható és határozott 
kereskedelempolitika, COM(2021) 66 
final, 2021. február 18.

38 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: A 
kereskedelempolitika felülvizsgálata – 
Nyitott, fenntartható és határozott 
kereskedelempolitika, COM(2021)0066, 
2021. február 18.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Az Unió szabadkereskedelmi 
megállapodásokkal kapcsolatos 
munkájának újjáélesztése, az uniós 
vállalkozások számára egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása, valamint a 
Párizsi Megállapodás és a Biológiai 
Sokféleség Egyezmény szerinti, az erdők 
védelmére felszólító uniós 
kötelezettségvállalások teljesítése 
érdekében az uniós 
kereskedelempolitikának a jelenlegi 
kereskedelmi megállapodások 



végrehajtására és érvényesítésére, 
valamint a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó szigorú, kötelező erejű és 
érvényesíthető rendelkezéseket tartalmazó 
új kereskedelmi megállapodások 
megkötésére kell összpontosítania. 

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) Az erdőirtásra, erdőpusztulásra és 
erdőátalakításra, valamint a más 
ökoszisztémák átalakítására és 
pusztulására vonatkozó határozott 
kikötéseket a tárgyalási mandátumok 
részévé kell tenni, valamint az új 
kereskedelmi kedvezmények megadásakor 
az érintett nyersanyagokra vonatkozó 
fenntarthatósági referenciaértékeket kell 
meghatározni. 

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
19 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19c) A kereskedelmi partnerekkel 
folytatott partnerségeknek vagy 
együttműködéseknek minden esetben 
lehetővé kell tenniük valamennyi érdekelt 
fél, köztük a civil társadalom, az őslakos 
népek, a helyi közösségek, a helyi 
hatóságok és a magánszektor, így a kkv-k 
és a mezőgazdasági kistermelők teljes 
körű részvételét, figyelembe véve a 
szociális partnerek autonómiáját. 

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
19 d preambulumbekezdés (új)



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19d) A szabadkereskedelmi 
megállapodások közbeszerzési 
rendelkezéseinek figyelembe kell venniük 
a szociális, környezetvédő és felelős üzleti 
magatartást. 

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
19 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19e) Ezt a rendeletet az érintett árukat és 
termékeket előállító főbb országokkal 
folytatott kereskedelmen és 
együttműködésen alapuló erős partnerségi 
megállapodásoknak kell kísérniük, 
figyelembe véve a kistermelők és a helyi 
közösségek egyedi érdekeit. 

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) E rendeletnek ki kell egészítenie a 
világ erdőinek védelmére és 
helyreállítására irányuló uniós fellépés 
fokozásáról szóló bizottsági 
közleményben39 javasolt egyéb 
intézkedéseket, különös tekintettel a 
következőkre: 1) partnerségi 
együttműködés az előállító országokkal az 
erdőirtás kiváltó okainak – például a 
gyenge kormányzásnak, a nem hatékony 
bűnüldözésnek és a korrupciónak – a 
kezelésében való támogatásuk érdekében, 
valamint 2. a nemzetközi együttműködés 
megerősítése a főbb fogyasztó országokkal, 
hogy előmozdítsák hasonló intézkedések 
elfogadását annak érdekében, hogy 
elkerüljék az erdőirtást és erdőpusztulást 

(20) E rendeletnek ki kell egészítenie a 
világ erdőinek védelmére és 
helyreállítására irányuló uniós fellépés 
fokozásáról szóló bizottsági 
közleményben39 javasolt egyéb 
intézkedéseket, különös tekintettel a 
következőkre: 1) partnerségi 
együttműködés az előállító országokkal az 
erdőirtás kiváltó okainak – például a 
gyenge kormányzásnak, a nem hatékony 
bűnüldözésnek és a korrupciónak – a 
kezelésében való támogatásuk érdekében, 
valamint 2. a nemzetközi együttműködés 
megerősítése a főbb fogyasztó országokkal, 
többek között előmozdítva az olyan 
kereskedelmi megállapodásokat, amelyek 
rendelkeznek az erdők megőrzéséről, és 



feltételező ellátási láncokból származó 
termékek piacukon történő forgalomba 
hozatalát.

ösztönzik az olyan mezőgazdasági és 
erdészeti termékek kereskedelmét, 
amelyek nem okoznak erdőirtást, valamint 
előmozdítva hasonló intézkedések 
elfogadását annak érdekében, hogy 
elkerüljék az erdőirtást, az erdőpusztulást 
és az erdőátalakítást feltételező ellátási 
láncokból származó termékek piacukon 
történő forgalomba hozatalát. 

__________________ __________________
39 COM(2019) 352 final. 39 COM(2019)0352.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) E rendeletnek meg kell felelnie a 
fejlesztési szempontú szakpolitikai 
koherencia elvének, és ezért a fejlődő 
országokkal, különösen a legkevésbé 
fejlett országokkal folytatott 
együttműködés előmozdítását és 
megkönnyítését kell szolgálnia technikai 
és pénzügyi segítségnyújtás, valamint az 
erdők védelmére, megőrzésére és 
fenntartható használatára vonatkozó 
információk és bevált gyakorlatok cseréje 
révén, különös figyelmet fordítva a 
magánszféra által végrehajtott 
fenntarthatósági kezdeményezésekre.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20b) Az érintett fejlődő országtól és 
annak általános környezeti, társadalmi és 
gazdasági helyzetétől függően fontolóra 
kell venni a fenntarthatóság integrált 
megközelítését, figyelembe véve a 
környezeti dimenziót, valamint a 



társadalmi és gazdasági dimenziókat, 
különösen a legkevésbé fejlett országok 
vonatkozásában. Az uniós intézkedések 
nem vezethetnek a kiszolgáltatott 
népességcsoportok jövedelmének 
csökkenéséhez, munkahelyek 
megszűnéséhez vagy visszalépéshez a 
fejlődő országok által elért eredmények 
terén, és el kell kerülniük az illegális 
tevékenységek ösztönzését, amelyek közül 
sok a transznacionális szervezett 
bűnözéshez kapcsolódik, amelynek 
hatásai még inkább katasztrofálisak a 
környezetre és a társadalomra nézve. 
Megfelelően figyelembe kell venni a 
Covid19-világjárványnak a fenntartható 
fejlődési célok elérése terén tett 
előrehaladásra gyakorolt negatív hatását 
is, különös tekintettel a világjárvány 
szegényekre és kiszolgáltatottakra, 
valamint a foglalkoztatásra és az 
egyenlőtlenségre gyakorolt aránytalan 
hatására.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Bizottságnak továbbra is 
partnerségben együtt kell működnie az 
előállító országokkal és általában együtt 
kell működnie a nemzetközi szervezetekkel 
és szervekkel, továbbá fokoznia kell 
támogatását és ösztönzőit az erdők 
védelme és az erdőirtásmentes termelésre 
való áttérés, az őslakos népek szerepének 
elismerése, az irányítás és a földtulajdoni 
és -használati viszonyok javítása, a 
bűnüldözés fokozása, valamint a 
fenntartható erdőgazdálkodás, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens mezőgazdaság, a fenntartható 
erősítés és diverzifikálás, az agroökológia 
és az agrárerdészet előmozdítása 
tekintetében. Ennek során el kell ismernie 
az őslakos népek szerepét az erdők 

(21) A Bizottságnak a tagállamokkal 
egyeztetve továbbra is partnerségben együtt 
kell működnie az előállító országokkal és 
általában együtt kell működnie a 
nemzetközi szervezetekkel és szervekkel, 
illetve a helyben tevékenykedő érdekelt 
felekkel, továbbá fokoznia kell támogatását 
és ösztönzőit az erdők védelme és az 
erdőirtásmentes termelésre való áttérés, az 
őslakos népek és helyi közösségek 
szerepének és jogainak elismerése és 
erősítése, az irányítás és a földtulajdoni és 
-használati viszonyok javítása, beleértve a 
szabad, előzetes és tájékozott 
beleegyezéshez való jogot is, a bűnüldözés 
fokozása, valamint a mutatókon és 
küszöbértékeken alapuló, természetközeli 
és fenntartható erdőgazdálkodás, az 



védelmében. A már meglévő 
kezdeményezésekkel összefüggésben 
szerzett tapasztalatokra és levont 
tanulságokra építve az Uniónak és a 
tagállamoknak partnerségben együtt kell 
működniük az előállító országokkal – azok 
kérésére –, hogy kiaknázzák az erdők 
multifunkcionalitását, támogassák őket a 
fenntartható erdőgazdálkodásra való 
átállásban, és kezeljék a globális 
kihívásokat, miközben kielégítik a helyi 
igényeket és figyelmet fordítanak a 
mezőgazdasági kistermelők előtt álló 
kihívásokra, a világ erdőinek védelmére és 
helyreállítására irányuló fellépés 
fokozásáról szóló közleménnyel 
összhangban. A partnerségi 
megközelítésnek segítenie kell az előállító 
országokat az erdők védelmében, 
helyreállításában és fenntartható 
hasznosításában, hozzájárulva ezzel e 
rendeletnek az erdőirtás és az 
erdőpusztulás csökkentésére irányuló 
célkitűzéséhez.

ökoturizmus, az éghajlatváltozás hatásaival 
szemben reziliens mezőgazdaság, a 
diverzifikálás, az agroökológia és az 
agrárerdészet előmozdítása tekintetében. 
Ennek során el teljes mértékben el kell 
ismernie az őslakos népek és helyi 
közösségek szerepét és jogait az erdők 
védelmében. A már meglévő 
kezdeményezésekkel összefüggésben 
szerzett tapasztalatokra és levont 
tanulságokra építve az Uniónak és a 
tagállamoknak kérésre partnerségben 
együtt kell működniük az előállító 
országokkal, és kezelniük kell a globális 
kihívásokat, miközben kielégítik a helyi 
igényeket és figyelmet fordítanak a 
mezőgazdasági kistermelők előtt álló 
kihívásokra, a világ erdőinek védelmére és 
helyreállítására irányuló fellépés 
fokozásáról szóló közleménnyel 
összhangban. A szabályoknak és 
előírásoknak arra kell törekedniük, hogy 
minimalizálják a harmadik országok 
kisbirtokosaira nehezedő terheket, és 
megelőzzék az uniós piacra jutásuk és a 
nemzetközi kereskedelem előtt álló 
akadályok kialakulását. A partnerségi 
megközelítésnek segítenie kell az előállító 
országokat az erdők védelmében, 
helyreállításában és fenntartható 
hasznosításában, hozzájárulva ezzel e 
rendeletnek az erdőirtás, az erdőpusztulás 
és az erdőátalakítás csökkentésére, 
valamint az erdő-helyreállítás 
támogatására irányuló célkitűzéséhez, 
többek között a digitális technológiák és a 
térinformatikai adatok felhasználásával. 

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Ez a rendelet elismeri az áruexport 
gazdasági jelentőségét a harmadik 
országok számára, valamint azokat a 
sajátos kihívásokat, amelyekkel a 



mezőgazdasági kistermelők, különösen a 
nők szembesülhetnek. Mivel az érintett 
áruk előállítása terén a mezőgazdasági 
kistermelők aránya rendkívül magas, 
különös figyelmet kell fordítani azokra a 
kihívásokra, amelyekkel a mezőgazdasági 
kistermelők szembenéznek majd e rendelet 
végrehajtása során. Döntő fontosságú, 
hogy a mezőgazdasági kistermelőktől 
vásárló piaci szereplők kellő időben 
pénzügyi és technikai támogatást 
nyújtsanak számukra, hogy ezzel 
segítsenek nekik teljesíteni az új uniós 
piacra jutási követelményeket. A 
fenntartható gyakorlatok – például az 
agroökológia és a közösségi 
erdőgazdálkodás – támogatása érdekében 
az Uniónak fel kell lépnie az erdőirtás 
közvetlen és közvetett kiváltó okaival, 
többek között a szegénységgel szemben 
azáltal, hogy elősegíti az Unióba exportált 
árukat előállító mezőgazdasági 
kistermelők megélhetést biztosító 
jövedelemszerzését, és elegendő forrást 
biztosít kifejezetten ahhoz, hogy 
támogassa a harmadik országbeli 
mezőgazdasági kistermelők e rendelet 
követelményeinek való megfelelését és 
megkönnyítse az uniós piachoz való 
hozzáférésüket. Ugyanakkor ha létrejön 
egy hiteles nyomonkövetési rendszer, az 
jobb helyzetbe hozza a mezőgazdasági 
kistermelőket, mivel segíthet abban, hogy 
elkerüljék az ígért fenntarthatósági díjak 
ki nem fizetését, lehetővé teheti, hogy a 
nemzeti nyomonkövetési rendszer 
használatával elektronikus úton 
fizessenek a termelőknek, ezáltal 
csökkentve a csalás lehetőségét, valamint 
lehetővé teheti a helyi hatóságok számára, 
hogy információkat gyűjtsenek a 
parcellák számáról és ellenőrizzék a 
mezőgazdasági termelők számát.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A közleményben bejelentett másik 
fontos fellépés az erdőirtás, az 
erdőpusztulás, a világ erdővel borított 
területeiben beálló változások és a 
kapcsolódó előidéző tényezők európai 
megfigyelőközpontjának (a továbbiakban: 
uniós megfigyelőközpont) létrehozása, 
amit a Bizottság kezdeményezett a világ 
erdővel borított területeiben beálló 
változások és a kapcsolódó előidéző 
tényezők hatékonyabb megfigyelése 
érdekében. Ezen túlmenően, a meglévő 
megfigyelőeszközökre – köztük 
Kopernikusz-termékekre – alapozva az 
uniós megfigyelőközpont megkönnyíti az 
állami szervek, a fogyasztók és a 
vállalkozások hozzáférését az ellátási 
láncokra vonatkozó információkhoz, 
könnyen érthető adatokat és információkat 
nyújtva, amelyek összekapcsolják az 
erdőirtást, az erdőpusztulást és a világ 
erdővel borított területeiben beálló 
változásokat az áruk és termékek iránti 
uniós kereslettel, illetve az azokkal 
folytatott uniós kereskedelemmel. Az uniós 
megfigyelőközpont így közvetlenül 
támogatja majd e rendelet végrehajtását 
azáltal, hogy tudományos bizonyítékokat 
szolgáltat a globális erdőirtásra és 
erdőpusztulásra, valamint a kapcsolódó 
kereskedelemre vonatkozóan. Az uniós 
megfigyelőközpont szorosan együtt fog 
működni az érintett nemzetközi 
szervezetekkel, kutatóintézetekkel és 
harmadik országokkal.

(22) A közleményben bejelentett másik 
fontos fellépés az erdőirtás, az 
erdőpusztulás, a világ erdővel borított 
területeiben beálló változások és a 
kapcsolódó előidéző tényezők európai 
megfigyelőközpontjának (a továbbiakban: 
uniós megfigyelőközpont) létrehozása, 
amit a Bizottság kezdeményezett a világ 
erdővel borított területeiben beálló 
változások és a kapcsolódó előidéző 
tényezők hatékonyabb megfigyelése 
érdekében. Ezen túlmenően, a meglévő 
megfigyelőeszközökre – köztük 
Kopernikusz-termékekre és más 
nyilvánosan vagy privát keretek között 
rendelkezésre álló forrásokra – alapozva 
az uniós megfigyelőközpont megkönnyíti 
az állami szervek, a fogyasztók és a 
vállalkozások hozzáférését az ellátási 
láncokra vonatkozó információkhoz, 
könnyen érthető adatokat és információkat 
nyújtva, amelyek összekapcsolják az 
erdőirtást, az erdőpusztulást és a világ 
erdővel borított területeiben beálló 
változásokat az áruk és termékek iránti 
uniós kereslettel, illetve az azokkal 
folytatott uniós kereskedelemmel. Az uniós 
megfigyelőközpont így közvetlenül 
támogatja majd e rendelet végrehajtását 
azáltal, hogy tudományos bizonyítékokat 
szolgáltat a globális erdőirtásra és 
erdőpusztulásra, valamint a kapcsolódó 
kereskedelemre vonatkozóan. A 
megfigyelőközpontnak stabil és elegendő 
forrással kell rendelkeznie, és részt kell 
vennie egy korai előrejelző rendszer 
létrehozásában a piaci szereplők, a 
kereskedők, a civil társadalom és az 
illetékes hatóságok számára, amely 
figyelmeztet, ha az erdőtakaró elemzése 
során erdőirtási tevékenység vagy 
erdőpusztulás mutatható ki. E rendelet 
végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében a Bizottságnak ezenkívül meg 
kell vizsgálnia, hogy az uniós 
megfigyelőközpont hogyan járulhat hozzá 
az előállító országok vonatkozó 



jogszabályainak elemzéséhez, beleértve a 
földtulajdon- és földhasználati jogot és a 
szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló 
beleegyezéssel kapcsolatos eljárásjogot. 
Az uniós megfigyelőközpont szorosan 
együtt fog működni az érintett nemzetközi 
szervezetekkel, kutatóintézetekkel, nem 
kormányzati szervezetekkel, piaci 
szereplőkkel és harmadik országokkal. 
Együttműködik továbbá a tagállamok 
illetékes hatóságaival a helyszíni 
ellenőrzések adatainak és eredményeinek 
központosítása érdekében. 

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A hatályos uniós jogi keret az 
illegális fakitermelés és az ahhoz 
kapcsolódó kereskedelem kezelésére 
összpontosít, és nem foglalkozik 
közvetlenül az erdőirtással. A jogi keretet a 
fát és fatermékeket piaci forgalomba 
bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek 
meghatározásáról szóló 995/2010/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet40, 
valamint az Európai Közösségbe irányuló 
faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési 
rendszerének létrehozásáról szóló 
2173/2005/EK tanácsi rendelet alkotja41. 
Sor került mindkét rendelet értékelésére 
célravezetőségi vizsgálat keretében, amely 
rámutatott arra, hogy bár a jogszabály 
pozitív hatást gyakorolt az erdészeti 
irányításra, a két rendelet célkitűzései – 
nevezetesen az illegális fakitermelés és a 
kapcsolódó kereskedelem megfékezése, 
valamint az illegálisan kitermelt fa uniós 
fogyasztásának csökkentése – nem 
teljesültek42, és megállapítást nyert, hogy 
a kizárólag a faanyag jogszerűségére való 
összpontosítás nem elegendő a kitűzött 
célok eléréséhez.

(23) A hatályos uniós erdészeti keretet az 
erdészeti jogszabályok végrehajtására, az 
erdészeti irányításra és az erdészeti 
termékek kereskedelmére vonatkozó uniós 
cselekvési terv képezi, amely az illegális 
fakitermelés és az ahhoz kapcsolódó 
kereskedelem kezelésére összpontosít, és 
nem foglalkozik közvetlenül az 
erdőirtással. A jogi keretet a fát és 
fatermékeket piaci forgalomba bocsátó 
piaci szereplők kötelezettségeinek 
meghatározásáról szóló 995/2010/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet40, 
valamint az Európai Közösségbe irányuló 
faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési 
rendszerének létrehozásáról szóló 
2173/2005/EK tanácsi rendelet alkotja41, 
amelynek alapján az önkéntes partnerségi 
megállapodások működnek. A két rendelet 
teljesítményét és végrehajtását illetően 
célravezetőségi vizsgálatot végeztek, amely 
megállapította, hogy bár mindkettő ért el 
bizonyos sikereket, a rendeltek 
célkitűzéseinek maradéktalan 
megvalósítását a végrehajtás terén 
felmerülő számos kihívás hátráltatta. 
Egyrészt a 995/2010/EU rendelet szerinti, 
a kellő gondosság elvén alapuló rendszer 



alkalmazása és működése, másrészt az 
önkéntes partnerségi megállapodási 
folyamatban részt vevő országok 
korlátozott száma – mindeddig csupán egy 
ország (Indonézia) rendelkezik működő 
engedélyezési rendszerrel – csökkentette a 
hatékonyságot az illegálisan kitermelt fa 
uniós fogyasztásával kapcsolatos célkitűzés 
elérése terén.

_________________
40 HL L 295., 2010.11.12., 23. o. 40 HL L 295., 2010.11.12., 23. o.
41 HL L 347., 2005.12.30, 1. o. 41 HL L 347., 2005.12.30., 1. o.
42 https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-
say/initiatives/11630-Illegal-logging-
evaluation-of-EU-rules-fitness-check-_hu

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A rendelkezésre álló jelentések 
megerősítik, hogy a folyamatban lévő 
erdőirtás jelentős része jogszerű a termelő 
ország jogszabályai szerint. Egy 
közelmúltbeli jelentésben43 foglalt becslés 
szerint 2013 és 2019 között a trópusi 
országokban a kereskedelmi célú 
mezőgazdaság érdekében végzett erdőirtás 
mintegy 30 %-a jogszerű volt. A 
rendelkezésre álló adatok általában a 
gyenge kormányzással rendelkező 
országokra összpontosítanak – a jogellenes 
erdőirtás globális részaránya alacsonyabb 
lehet –, de már most is egyértelműen jelzik, 
hogy az előállító országban jogszerűnek 
számító erdőirtás kihagyása aláássa a 
szakpolitikai intézkedések hatékonyságát.

(24) A rendelkezésre álló jelentések 
megerősítik, hogy a folyamatban lévő 
erdőirtás jelentős része jogszerű a termelő 
ország jogszabályai szerint. Egy 
közelmúltbeli jelentésben43 foglalt becslés 
szerint 2013 és 2019 között a trópusi 
országokban a kereskedelmi célú 
mezőgazdaság érdekében végzett erdőirtás 
mintegy 30 %-a jogszerű volt. 
A rendelkezésre álló adatok általában a 
gyenge kormányzással rendelkező 
országokra összpontosítanak – a jogellenes 
erdőirtás globális részaránya alacsonyabb 
lehet –, de már most is egyértelműen jelzik, 
hogy az előállító országban jogszerűnek 
számító erdőirtás kihagyása aláássa az e 
területen meghozott intézkedések 
hatékonyságát. 

__________________ __________________
43 https://www.forest-trends.org/wp-
content/uploads/2021/05/Illicit-Harvest-
Complicit-Goods_rev.pdf

43 https://www.forest-trends.org/wp-
content/uploads/2021/05/Illicit-Harvest-
Complicit-Goods_rev.pdf
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Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az Unió által ösztönzött erdőirtás és 
erdőpusztulás kezelésére irányuló 
lehetséges szakpolitikai intézkedések 
hatásvizsgálata, a Tanács következtetései 
és az Európai Parlament 2020. évi 
állásfoglalása egyértelművé teszi, hogy a 
jövőbeli uniós intézkedések irányadó 
kritériumaként meg kell állapítani az 
erdőirtást és az erdőpusztulást. Ezért az új 
uniós jogi keretnek egyaránt foglalkoznia 
kell a jogszerűséggel és azzal, hogy az 
érintett áruk és termékek előállítása 
erdőirtásmentes-e.

(25) Az Unió által ösztönzött erdőirtás és 
erdőpusztulás kezelésére irányuló 
lehetséges szakpolitikai intézkedések 
hatásvizsgálata, a Tanács következtetései 
és az Európai Parlament 2020. évi 
állásfoglalása egyértelművé teszi, hogy a 
jövőbeli uniós intézkedések irányadó 
kritériumaként meg kell állapítani az 
erdőirtást és az erdőpusztulást. A kizárólag 
a jogszerűségre való összpontosítás 
potenciálisan a negatív versenyt 
ösztönözhetné azokban az országokban, 
amelyek nagymértékben függenek a 
mezőgazdasági exporttól. Ezek az 
országok hajlamosak lehetnek arra, hogy 
termékeik uniós piacra jutásának 
megkönnyítése érdekében csökkentsék 
környezetvédelmüket. Ezért az új uniós 
jogi keretnek egyaránt foglalkoznia kell a 
jogszerűséggel és azzal, hogy az érintett 
áruk és termékek előállítása 
erdőirtásmentes-e, valamint hogy a 
bennszülött és helyi népesség 
földtulajdonlási és földhasználati 
jogainak védelmét fenntartják-e.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az „erdőirtásmentes” 
fogalommeghatározásának kellően tágnak 
kell lennie ahhoz, hogy kiterjedjen mind az 
erdőirtásra, mind az erdőpusztulásra, jogi 
egyértelműséget kell biztosítania, és 
mérhetőnek kell lennie mennyiségi, 
objektív és nemzetközileg elismert adatok 

(26) Az „erdőirtásmentes” 
fogalommeghatározásának kellően tágnak 
kell lennie ahhoz, hogy kiterjedjen mind az 
erdőirtásra, mind az erdőpusztulásra és az 
erdőátalakításra, jogi egyértelműséget kell 
biztosítania, és mérhetőnek kell lennie 
mennyiségi, objektív és nemzetközileg 



alapján. elismert adatok alapján. 

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A rendeletnek ki kell terjednie azokra 
az árukra, amelyek uniós fogyasztása a 
leginkább releváns a globális erdőirtás és 
erdőpusztulás ösztönzése szempontjából, 
és amelyek esetében az uniós szakpolitikai 
beavatkozás a legnagyobb előnyökkel 
járhat egységnyi kereskedelmi értékre 
vetítve. A hatásvizsgálatot alátámasztó 
tanulmány részeként sor került a 
tudományos szakirodalom – nevezetesen 
az uniós fogyasztás globális erdőirtásra 
gyakorolt hatásának becslésére és e 
lábnyom konkrét árucikkekkel való 
összekapcsolására szolgáló elsődleges 
források – széles körű áttekintésére és az 
érdekelt felekkel folytatott széles körű 
konzultáció során történő ellenőrzésére. E 
folyamat eredményeként létrejött egy első 
lista, amelyen nyolc áru szerepelt. A fa 
közvetlenül bevonásra került a rendelet 
hatókörébe, mivel arra már kiterjedt az 
uniós fa- és fatermékpiaci rendelet hatálya. 
Ezt követően az áruk listáját a 
hatásvizsgálatban szereplő 
hatékonyságelemzés révén tovább 
szűkítették. E hatékonyságelemzés során 
összevetették a listán szereplő egyes áruk 
esetében az uniós fogyasztáshoz 
kapcsolódóan kiirtott erdőterület 
hektárban kifejezett értékét – egy 
közelmúltbeli tanulmány becslései 
alapján44 – az uniós behozataluk 
átlagértékével. A hatékonyságelemzéshez 
használt kutatási dokumentum szerint az 
abban elemzett nyolc árucikk közül hat áru 
felel az EU által ösztönzött erdőirtás 
legnagyobb hányadáért: a pálmaolaj 
(33,95 %), a szója (32,83 %), a fa (8,62 %), 
a kakaó (7,54 %), a kávé (7,01 %) és a 
marhahús (5,01 %).

(27) A rendeletnek ki kell terjednie azokra 
az árukra, amelyek uniós fogyasztása a 
leginkább releváns a globális erdőirtás, 
erdőpusztulás és az erdőátalakítás 
ösztönzése szempontjából, és amelyek 
esetében az uniós szakpolitikai 
beavatkozás a legnagyobb előnyökkel 
járhat egységnyi kereskedelmi értékre 
vetítve. A hatásvizsgálatot alátámasztó 
tanulmány részeként sor került a 
tudományos szakirodalom – nevezetesen 
az uniós fogyasztás globális erdőirtásra 
gyakorolt hatásának becslésére és e 
környezeti lábnyom konkrét árucikkekkel 
való összekapcsolására szolgáló elsődleges 
források – széles körű áttekintésére és az 
érdekelt felekkel folytatott széles körű 
konzultáció során történő ellenőrzésére. E 
folyamat eredményeként létrejött az 
árucikkek első listája. A fa közvetlenül 
bevonásra került a rendelet hatókörébe, 
mivel arra már kiterjedt az uniós fa- és 
fatermékpiaci rendelet hatálya. A 
hatékonyságelemzéshez használt 
közelmúltbeli kutatási dokumentum44 
szerint az abban elemzett nyolc árucikk 
közül hat áru felel az EU által ösztönzött 
erdőirtás legnagyobb hányadáért: a 
pálmaolaj (33,95 %), a szója (32,83 %), a 
fa (8,62 %), a kakaó (7,54 %), a kávé 
(7,01 %) és a marhahús (5,01 %). Az 
Unióba behozott húsra ugyanazoknak a 
szabályoknak kell vonatkozniuk, mint az 
Unióban előállított húsra. Ezért a sertés-, 
baromfi-, juh- és kecskehúsnak e rendelet 
hatálya alá kell tartoznia annak 
biztosítása érdekében, hogy az Unión 
kívül nevelt, majd importált állatokat nem 
erdőirtásból származó árukkal vagy 
termékekkel etették. E rendeletnek a 



gumira és a kukoricára is ki kell terjednie 
a globális erdőirtásra gyakorolt hatásuk 
miatt. A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
hatályának kiterjesztésére. 

__________________ __________________
44 Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 
2020.

44 Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 
2020.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Ennek a rendeletnek a pénzügyi 
intézményekre is ki kell terjednie, mivel 
szolgáltatásaik olyan támogatási 
tevékenységekhez vezethetnek, amelyek 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak 
az erdőirtáshoz, az erdőpusztuláshoz és az 
erdőátalakításhoz. Ezért a pénzintézetek 
valamennyi banki, befektetési és 
biztosítási tevékenységét ki kell vonni e 
rendelet hatálya alá annak 
megakadályozása érdekében, hogy olyan 
projekteket támogassanak, amelyek 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak 
az erdőirtáshoz, erdőpusztuláshoz vagy 
erdőátalakításhoz.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az erdőirtás és az erdőpusztulás 
elleni hatékony küzdelem, valamint az 
erdőirtásmentes ellátási láncok 
előmozdítása érdekében e rendeletben meg 
kell állapítani az érintett árukra és 
termékekre vonatkozó kötelezettségeket.

(29) Az erdőirtás, az erdőpusztulás és az 
erdőátalakítás elleni hatékony küzdelem, 
az erdőirtásmentes ellátási láncok 
előmozdítása, valamint az emberi jogok és 
az őslakos népek és a helyi közösségek 
jogainak védelme érdekében e rendeletben 
meg kell állapítani az érintett árukra és 



termékekre vonatkozó kötelezettségeket, 
mind az Unióban, mind a harmadik 
országokban. 

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Annak a kockázatnak az értékelése 
során, hogy az uniós piacon forgalomba 
hozatalra vagy onnan kivitelre szánt 
érintett áruk és termékek nem felelnek 
meg az e rendeletben foglalt 
követelményeknek, figyelembe kell venni 
az erdőirtással, erdőpusztulással és 
erdőátalakítással összefüggő emberi jogi 
jogsértéseket, ideértve az őslakos népek, a 
helyi közösségek és a szokásjogon alapuló 
földtulajdon- és -használati jogok 
jogosultjainak jogait is.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Számos nemzetközi szervezet és 
szerv (pl. az ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezete, az 
Éghajlatváltozási Kormányközi Testület, 
az ENSZ Környezetvédelmi Programja, a 
Párizsi Megállapodás, a Természetvédelmi 
Világszövetség, a Biológiai Sokféleség 
Egyezmény) végez munkát az erdőirtás és 
az erdőpusztulás területén, és az e 
rendeletben szereplő 
fogalommeghatározások erre a munkára 
épülnek.

(30) Számos nemzetközi szervezet és 
szerv (pl. az ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezete, az 
Éghajlatváltozási Kormányközi Testület, 
az ENSZ Környezetvédelmi Programja, a 
Párizsi Megállapodás, a Természetvédelmi 
Világszövetség, a Biológiai Sokféleség 
Egyezmény) végez munkát az erdőirtás és 
az erdőpusztulás, valamint a más 
ökoszisztémák átalakítása és pusztulása 
területén, és az e rendeletben szereplő 
fogalommeghatározások erre a munkára 
épülnek. 

Módosítás 44



Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Határidőt kell megállapítani, amely 
alapul szolgál annak értékeléséhez, hogy az 
érintett földterületen sor került-e 
erdőirtásra vagy erdőpusztulásra, ami azt 
jelenti, hogy az e rendelet hatálya alá 
tartozó áruk és termékek nem léphetnek be 
az uniós piacra, illetve nem vihetők ki, ha 
azokat olyan földterületen állították elő, 
amelyen ezen időpontot követően 
erdőirtásra vagy erdőpusztulásra került 
sor. A határidőnek lehetővé kell tennie a 
megfelelő ellenőrzést és nyomon követést, 
meg kell felelnie a meglévő nemzetközi 
kötelezettségvállalásoknak, például a 
fenntartható fejlődési céloknak és az 
erdőkről szóló New York-i nyilatkozatnak, 
ezáltal minimálisra csökkentve az ellátási 
láncok hirtelen megzavarását, az 
erdőirtáshoz és erdőpusztuláshoz vezető 
tevékenységek felgyorsítására irányuló 
ösztönzők megszüntetése mellett, 
tekintettel e rendelet hatálybalépésének 
időpontjára.

(31) Határidőt kell megállapítani, amely 
alapul szolgál annak értékeléséhez, hogy az 
érintett földterületen sor került-e 
erdőirtásra, erdőpusztulásra vagy 
erdőátalakításra, ami azt jelenti, hogy az e 
rendelet hatálya alá tartozó áruk és 
termékek nem léphetnek be az uniós 
piacra, illetve nem vihetők ki, ha azokat 
olyan földterületen állították elő, amelyen 
ezen időpontot követően erdőirtásra, 
erdőpusztulásra vagy erdőátalakításra 
került sor. A határidőnek lehetővé kell 
tennie a megfelelő ellenőrzést és nyomon 
követést, figyelembe véve a meglévő 
nemzetközi kötelezettségvállalásokat, 
például a fenntartható fejlődési célokat és 
az erdőkről szóló New York-i 
nyilatkozatot, ezáltal minimálisra 
csökkentve az ellátási láncok hirtelen 
megzavarását, az erdőirtáshoz, 
erdőpusztuláshoz és erdőátalakításhoz 
vezető tevékenységek felgyorsítására 
irányuló ösztönzők megszüntetése mellett, 
tekintettel e rendelet hatálybalépésének 
időpontjára. 

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az erdőirtás és az erdőpusztulás 
megállításához való uniós hozzájárulás 
megerősítése, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy az uniós piacon ne 
kerüljenek forgalomba az erdőirtást és 
erdőpusztulást feltételező ellátási 
láncokból származó áruk és termékek, az 
érintett áruk és termékek csak akkor 
hozhatók forgalomba vagy forgalmazhatók 
az uniós piacon, illetve akkor vihetők ki az 
uniós piacról, ha azok erdőirtásmentesek, 

(32) Az erdőirtás, az erdőpusztulás és az 
erdőátalakítás megállításához való uniós 
hozzájárulás megerősítése, valamint annak 
biztosítása érdekében, hogy az uniós 
piacon ne kerüljenek forgalomba és onnan 
ne exportáljanak az erdőirtást, 
erdőpusztulást és erdőátalakítást 
feltételező ellátási láncokból származó 
árukat és termékeket, az érintett áruk és 
termékek csak akkor hozhatók forgalomba 
vagy forgalmazhatók az uniós piacon, 



és előállításukra az előállító ország 
vonatkozó jogszabályainak megfelelően 
került sor. Annak megerősítése érdekében, 
hogy ez a helyzet áll fenn, az érintett árukat 
és termékeket minden esetben kellő 
gondosságra vonatkozó nyilatkozatnak kell 
kísérnie.

illetve akkor vihetők ki az uniós piacról, ha 
azok erdőirtásmentesek, és előállításukra a 
vonatkozó nemzeti és nemzetközi 
jogszabályoknak és normáknak 
megfelelően került sor. Annak 
megerősítése érdekében, hogy ez a helyzet 
áll fenn, az érintett árukat és termékeket 
minden esetben kellő gondosságra 
vonatkozó nyilatkozatnak kell kísérnie. 

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Szisztematikus megközelítést 
alkalmazva a piaci szereplőknek meg kell 
tenniük a megfelelő lépéseket annak 
érdekében, hogy meggyőződjenek arról, 
hogy az uniós piacon általuk forgalomba 
hozni kívánt érintett áruk és termékek 
megfelelnek az e rendeletben foglalt, 
erdőirtás-mentességre és jogszerűségre 
vonatkozó követelményeknek. E célból a 
piaci szereplőknek a kellő gondosság elvén 
alapuló eljárásokat kell megállapítaniuk és 
végrehajtaniuk. Az e rendeletben előírt, 
kellő gondosság elvén alapuló eljárásnak 
három elemet kell tartalmaznia: 
tájékoztatási követelmények, 
kockázatértékelés és kockázatcsökkentő 
intézkedések. A kellő gondosság elvén 
alapuló eljárásokat úgy kell kialakítani, 
hogy hozzáférést biztosítsanak az uniós 
piacon forgalomba hozott áruk és termékek 
forrásaira és beszállítóira vonatkozó 
információkhoz, ideértve azokat az 
információkat, amelyek igazolják, hogy 
teljesülnek az erdőirtás és az erdőpusztulás 
hiányára és a jogszerűségre vonatkozó 
követelmények, többek között az előállító 
ország és terület azonosítása révén, 
beleértve az érintett földterületek földrajzi 
helymeghatározási koordinátáit is. 
Ezekhez az időmeghatározáson, 
helymeghatározáson és/vagy Föld-
megfigyelésen alapuló földrajzi 

(33) Szisztematikus megközelítést 
alkalmazva a piaci szereplőknek meg kell 
tenniük a megfelelő lépéseket annak 
érdekében, hogy meggyőződjenek arról, 
hogy az uniós piacon általuk forgalomba 
hozni kívánt érintett áruk és termékek 
megfelelnek az e rendeletben foglalt, 
erdőirtás-mentességre és jogszerűségre 
vonatkozó követelményeknek. E célból a 
piaci szereplőknek a kellő gondosság elvén 
alapuló eljárásokat kell megállapítaniuk és 
végrehajtaniuk. Az e rendeletben előírt, 
kellő gondosság elvén alapuló eljárásnak 
négy elemet kell tartalmaznia: tájékoztatási 
követelmények, kockázatértékelés és 
kockázatcsökkentő intézkedések, valamint 
jelentéstételi kötelezettségek. A kellő 
gondosság elvén alapuló eljárásokat úgy 
kell kialakítani, hogy hozzáférést 
biztosítsanak az uniós piacon forgalomba 
hozott áruk és termékek forrásaira és 
beszállítóira vonatkozó információkhoz, 
ideértve azokat az információkat, amelyek 
igazolják, hogy teljesülnek az erdőirtás, az 
erdőpusztulás és az erdőátalakítás 
hiányára és a jogszerűségre vonatkozó 
követelmények, valamint hogy 
érvényesülnek az előállító ország és a 
nemzetközi jog emberi jogokkal 
kapcsolatos jogszabályai, beleértve az 
előzetes, szabad és tájékoztatáson alapuló 
beleegyezéshez való jogot, többek között 



helymeghatározási koordinátákhoz 
felhasználhatók az Unió űrprogramja 
(EGNOS/Galileo és Kopernikusz) 
keretében nyújtott űradatok és 
szolgáltatások. Ezen információk alapján a 
piaci szereplőknek kockázatértékelést kell 
végezniük. Kockázat azonosítása esetén a 
piaci szereplőknek csökkenteniük kell ezt a 
kockázatot úgy, hogy az megszűnjön vagy 
elhanyagolható mértékű legyen. A piaci 
szereplő számára csak azt követően 
engedélyezhető az érintett áru vagy termék 
uniós piacon történő forgalomba hozatala 
vagy kivitele, hogy végrehajtotta a kellő 
gondosság elvén alapuló eljárás szükséges 
lépéseit, és megállapította, hogy nem áll 
fenn, illetve elhanyagolható annak a 
kockázata, hogy az érintett áru vagy termék 
nem felel meg e rendeletnek.

az előállító ország és annak részei 
azonosítása révén, beleértve a földrajzi 
helymeghatározási koordinátákat is. 
Ezekhez az időmeghatározáson, 
helymeghatározáson és/vagy Föld-
megfigyelésen alapuló földrajzi 
helymeghatározási koordinátákhoz 
felhasználhatók az Unió űrprogramja 
(EGNOS/Galileo és Kopernikusz) 
keretében nyújtott űradatok és 
szolgáltatások. A helymeghatározás 
követelményének alkalmazása azokban az 
ágazatokban, ahol a kistermelők a 
termelők jelentős hányadát képviselik, 
különösen nagy kihívást jelenthet, és adott 
esetben iránymutatást, technikai és 
pénzügyi támogatást kell nyújtani. Ezen 
információk alapján a piaci szereplőknek 
kockázatértékelést kell végezniük. 
Kockázat azonosítása esetén a piaci 
szereplőknek csökkenteniük kell ezt a 
kockázatot úgy, hogy az megszűnjön vagy 
elhanyagolható mértékű legyen. A piaci 
szereplő számára csak azt követően 
engedélyezhető az érintett áru vagy termék 
uniós piacon történő forgalomba hozatala 
vagy kivitele, hogy végrehajtotta a kellő 
gondosság elvén alapuló eljárás szükséges 
lépéseit, és megállapította, hogy nem áll 
fenn, illetve elhanyagolható annak a 
kockázata, hogy az érintett áru vagy termék 
nem felel meg e rendeletnek. Az 
átláthatóság előmozdítása és a végrehajtás 
megkönnyítése érdekében a piaci 
szereplőknek évente nyilvános jelentést 
kell készíteniük a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszerükről, beleértve a 
kötelezettségeik végrehajtása érdekében 
tett lépéseket is. 

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) A piaci szereplőknek észszerű 
erőfeszítéseket kell tenniük annak 



biztosítása érdekében, hogy méltányos 
árat fizessenek a nekik szállító 
termelőknek, különösen a mezőgazdasági 
kistermelőknek, hogy lehetővé tegyék a 
megélhetést biztosító jövedelmet, és 
hatékonyan kezeljék a szegénységet mint 
az erdőirtás kiváltó okát.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
33 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33b) A piaci szereplők és a kereskedők, 
valamint a tagállamok illetékes hatóságai 
számára biztosítani kell, hogy a kellő 
gondosságon alapuló eljáráshoz szükséges 
információk összegyűjtése és közzététele 
során alkalmazhassák az Unió által 
rendelkezésre bocsátott eszközöket. Az 
EGNOS/Galileo és Kopernikusz 
szolgáltatásokért felelős ügynökségeknek 
a holisztikus megközelítés érdekében 
erősíteniük kell szinergiáikat. A piaci 
szereplőknek és a kereskedőknek a 
Bizottsággal együttműködve támogatást 
kell nyújtaniuk a mezőgazdasági 
termelőknek, különösen a kistermelőknek, 
az őslakos népeknek és a helyi 
közösségeknek ahhoz, hogy beszerezzék és 
megfelelően használják az 
információgyűjtéshez, különösen a 
földrajzi helymeghatározáshoz szükséges 
eszközöket, és hogy fenntartható birtokba 
vegyék azokat.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A piaci szereplőknek a kellő 
gondosságra vonatkozó nyilatkozatok 
rendelkezésre bocsátásával hivatalosan 

(34) Az érintett árut vagy terméket az 
uniós piacon forgalomba hozó vagy egy 
árut vagy terméket harmadik országba 



felelősséget kell vállalniuk az általuk az 
uniós piacon forgalomba hozni vagy 
exportálni kívánt érintett áruk vagy 
termékek megfelelőségéért. E rendeletben 
meg kell határozni az ilyen nyilatkozatok 
mintáját. Ez várhatóan megkönnyíti majd e 
rendelet illetékes hatóságok és bíróságok 
általi érvényesítését, és javítja a rendelet 
piaci szereplők általi betartását.

exportáló piaci szereplőknek a kellő 
gondosságra vonatkozó nyilatkozatok 
rendelkezésre bocsátásával hivatalosan 
felelősséget kell vállalniuk az általuk az 
uniós piacon forgalomba hozni vagy 
exportálni kívánt érintett áruk vagy 
termékek megfelelőségéért. E rendeletben 
meg kell határozni az ilyen nyilatkozatok 
mintáját. Ez várhatóan megkönnyíti majd e 
rendelet illetékes hatóságok és bíróságok 
általi érvényesítését, és javítja a rendelet 
piaci szereplők általi betartását. 

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A kereskedőknek felelősséget kell 
vállalniuk az általuk forgalmazott érintett 
áruk és termékek ellátási láncának 
átláthatóságát biztosító információk 
gyűjtéséért és megőrzéséért. Azok a 
nagykereskedők, amelyek nem kis- és 
középvállalkozások (kkv-k), jelentős 
befolyást gyakorolnak az ellátási láncokra, 
és fontos szerepet játszanak annak 
biztosításában, hogy azok 
erdőirtásmentesek legyenek, ezért őket a 
piaci szereplőkkel azonos kötelezettségek 
terhelik.

(36) A kereskedőknek felelősséget kell 
vállalniuk az általuk forgalmazott érintett 
áruk és termékek ellátási láncának 
átláthatóságát biztosító információk 
gyűjtéséért és megőrzéséért. Azok a 
nagykereskedők, amelyek nem kis- és 
középvállalkozások (kkv-k), jelentős 
befolyást gyakorolnak az ellátási láncokra, 
és fontos szerepet játszanak annak 
biztosításában, hogy az ellátási láncok 
erdőirtásmentesek legyenek, ezért őket a 
piaci szereplőkkel azonos kötelezettségek 
terhelik. 

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az átláthatóság előmozdítása és a 
végrehajtás megkönnyítése érdekében a 
kkv-nak nem minősülő piaci szereplőknek 
évente nyilvános jelentést kell készíteniük 
a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszerükről, beleértve a kötelezettségeik 

(37) Az átláthatóság előmozdítása és a 
végrehajtás megkönnyítése érdekében a 
piaci szereplőknek évente nyilvános 
jelentést kell készíteniük a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszerükről, beleértve a 
kötelezettségeik végrehajtása érdekében 



végrehajtása érdekében tett lépéseket is. tett lépéseket is. 

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az értékláncban a káros emberi jogi 
vagy környezeti hatások tekintetében a 
kellő gondosságra vonatkozó 
követelményeket meghatározó egyéb uniós 
jogalkotási eszközök annyiban 
alkalmazandók, amennyiben ez a rendelet 
nem tartalmaz ugyanolyan célkitűzésű, 
jellegű vagy hatályú egyedi 
rendelkezéseket, amelyek kiigazíthatók a 
jövőbeni jogszabályi módosítások 
tükrében. E rendelet megléte nem zárhatja 
ki más olyan uniós jogalkotási eszközök 
alkalmazását, amelyek a kellő gondosság 
elvének megfelelő értékláncra vonatkozó 
követelményeket állapítanak meg. 
Amennyiben az ilyen egyéb uniós 
jogalkotási eszközök konkrétabb 
rendelkezéseket írnak elő, vagy az e 
rendeletben megállapított rendelkezéseket 
további követelményekkel egészítik ki, 
ezeket a rendelkezéseket e rendelet 
rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. 
Továbbá, amennyiben ez a rendelet 
konkrétabb rendelkezéseket tartalmaz, 
azok nem értelmezhetők olyan módon, ami 
aláássa a kellő gondosságra vonatkozó 
egyéb uniós jogalkotási eszközök hatékony 
alkalmazását vagy általános céljuk elérését.

(38) Az értékláncban a káros emberi jogi 
vagy környezeti hatások tekintetében a 
kellő gondosságra vonatkozó 
követelményeket meghatározó egyéb uniós 
jogalkotási eszközök – mint például az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/852 rendelete1a és [a vállalati 
fenntarthatósággal összefüggő, kellő 
gondosságra vonatkozó jövőbeli 
irányelv]1b – annyiban alkalmazandók, 
amennyiben ez a rendelet nem tartalmaz 
ugyanolyan célkitűzésű, jellegű vagy 
hatályú egyedi rendelkezéseket, amelyek 
kiigazíthatók a jövőbeni jogszabályi 
módosítások tükrében. E rendelet célja 
annak biztosítása, hogy az áruk és 
termékek megfeleljenek a 
fenntarthatósági és jogszerűségi 
követelményeknek. A rendeletet előzetesen 
kell alkalmazni, mielőtt az árukat vagy 
termékeket az uniós piacon forgalomba 
hozzák vagy onnan kiviszik. A kifejezetten 
az árukkal foglalkozó e rendelet megléte 
nem zárhatja ki más olyan uniós 
jogalkotási eszközök alkalmazását, 
amelyek a kellő gondosság elvének 
megfelelő értékláncra vonatkozó 
követelményeket állapítanak meg. 
Amennyiben az ilyen egyéb uniós 
jogalkotási eszközök konkrétabb 
rendelkezéseket írnak elő, vagy az e 
rendeletben megállapított rendelkezéseket 
további követelményekkel egészítik ki, 
ezeket a rendelkezéseket e rendelet 
rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. 
Továbbá, amennyiben ez a rendelet 
konkrétabb rendelkezéseket tartalmaz, 
azok nem értelmezhetők olyan módon, ami 
aláássa a kellő gondosságra vonatkozó 
egyéb uniós jogalkotási eszközök hatékony 



alkalmazását vagy általános céljuk elérését. 
A Bizottságnak világos és könnyen érthető 
iránymutatásokat kell kiadnia annak 
érdekében, hogy az adminisztratív és 
pénzügyi terhek minimalizálása céljából 
segítse a gazdasági szereplőket és a 
kereskedőket, különösen a kkv-kat abban, 
hogy megfeleljenek e rendelet 
követelményeinek. Az iránymutatásoknak 
támogatniuk kell továbbá a piaci 
szereplőket abban, hogy hatékonyan 
teljesítsék a kellő gondosságra vonatkozó 
követelményeket, amennyiben más, a 
kellő gondosságra vonatkozó 
követelményeket meghatározó, egymást 
átfedő jogalkotási eszközök hatálya alá 
tartoznak. 
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2020/852 rendelete (2020. 
június 18.) a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról, 
valamint az (EU) 2019/2088 rendelet 
módosításáról (HL L 198., 2020.6.22., 13. 
o.).
1b COM(2022)0071.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) Közvetlen kapcsolat van az erdőirtás 
és az ökoszisztémák átalakítása, valamint 
az emberi jogok, különösen az őslakosok 
és a helyi közösségek jogainak megsértése 
között. Különös figyelmet kell fordítani 
igényeikre, és elő kell mozdítani teljes 
körű bevonásukat e rendelet 
végrehajtásába. Biztosítani kell a 
nemzetközi szövegek és normák, többek 
között az őslakos népek jogairól szóló 
ENSZ-nyilatkozat, a szokásjog szerinti 
birtoklási jogok, és a szabad, előzetes és 
tájékoztatáson alapuló beleegyezéshez 
való jog (FPIC) teljes körű tiszteletben 



tartását. Elő kell mozdítani továbbá a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapvető 
egyezményeiben rögzített munkavállalói 
jogokat, a nők jogait, a környezet 
védelméhez való jogot, valamint az emberi 
jogok és a környezet védelméhez való 
jogot. 

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A tagállamokat terheli a felelősség e 
rendelet végrehajtásáért, és a tagállamok 
illetékes hatóságai számára elő kell írni, 
hogy biztosítsák az e rendeletnek való 
maradéktalan megfelelést. E rendelet 
egységes végrehajtása az uniós piacra 
belépő vagy azt elhagyó érintett áruk és 
termékek tekintetében csak az illetékes 
hatóságok, a vámhatóságok és a Bizottság 
közötti szisztematikus információcsere és 
együttműködés révén valósítható meg.

(40) A tagállamokat terheli a felelősség e 
rendelet végrehajtásáért, és a tagállamok 
illetékes hatóságai számára elő kell írni, 
hogy biztosítsák az e rendeletnek való 
maradéktalan megfelelést. E rendelet 
egységes végrehajtása az uniós piacra 
belépő vagy azt elhagyó érintett áruk és 
termékek tekintetében csak az illetékes 
hatóságok, a vámhatóságok és a Bizottság 
közötti szisztematikus információcsere és 
együttműködés révén valósítható meg. A 
Bizottságnak elemeznie kell különösen a 
tagállamok által alkalmazott szankciókat, 
és véleményt kell cserélnie velük annak 
érdekében, hogy előmozdítsa e rendelet 
végrehajtásának harmonizációját. 

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) E rendelet hatékony végrehajtása és 
annak az illetékes hatóságok, piaci 
szereplők és kereskedők általi betartása 
érdekében az érintett nyilvánosságnak 
képesnek kell lennie fellépni a 
környezetvédelmi jogszabályok betartatása 
és ezáltal a környezet védelme érdekében. 



Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
40 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40b) A hatékony jogorvoslathoz való jog 
nemzetközileg elismert emberi jog, 
amelyet az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatának 8. cikke, a környezeti 
ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény 
9. cikkének (3) bekezdése, valamint a 
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya 2. cikkének 
(3) bekezdése rögzít, továbbá az az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. 
cikke értelmében vett alapvető uniós jog, 
ezért a tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az e rendelet megsértése által érintett 
nyilvánosság tagjai megfelelő módon 
hozzáférjenek a hatékony jogorvoslathoz. 

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) E rendelet eredményes és hatékony 
végrehajtása és érvényesítése alapvető 
fontosságú a rendelet céljainak eléréséhez. 
E célból a Bizottságnak létre kell hoznia és 
működtetnie kell egy információs 
rendszert, amely támogatja a piaci 
szereplőket és az illetékes hatóságokat a 
forgalomba hozott érintett árukkal és 
termékekkel kapcsolatos szükséges 
információk bemutatásában és az azokhoz 
való hozzáférésben. A piaci szereplőknek a 
kellő gondosságra vonatkozó 
nyilatkozatokat be kell nyújtaniuk az 
információs rendszerbe. Az információs 
rendszert hozzáférhetővé kell tenni az 

(41) E rendelet eredményes és hatékony 
végrehajtása és érvényesítése alapvető 
fontosságú a rendelet céljainak eléréséhez. 
E célból a Bizottságnak létre kell hoznia és 
működtetnie kell egy információs 
rendszert, amely támogatja a piaci 
szereplőket és az illetékes hatóságokat a 
forgalomba hozott érintett árukkal és 
termékekkel kapcsolatos szükséges 
információk bemutatásában és az azokhoz 
való hozzáférésben. A piaci szereplőknek a 
kellő gondosságra vonatkozó 
nyilatkozatokat be kell nyújtaniuk az 
információs rendszerbe. Az információs 
rendszert hozzáférhetővé kell tenni az 



illetékes hatóságok és a vámhatóságok 
számára az e rendelet szerinti 
kötelezettségeik teljesítésének 
megkönnyítése érdekében. Az információs 
rendszernek a szélesebb nyilvánosság 
számára is hozzáférhetőnek kell lennie 
úgy, hogy anonimizált adatokat 
szolgáltatnak nyílt és géppel olvasható 
formátumban, az Unió nyíltadat-
politikájával összhangban.

illetékes hatóságok és a vámhatóságok 
számára az e rendelet szerinti 
kötelezettségeik teljesítésének 
megkönnyítése érdekében, és elő kell 
segítenie az információknak a tagállamok, 
az illetékes hatóságok és a vámhatóságok 
közötti továbbítását. A nem kereskedelmi 
vonatkozású érzékeny adatoknak a 
szélesebb nyilvánosság számára is 
hozzáférhetőnek kell lennie úgy, hogy – a 
jogsértést elkövető piaci szereplők és 
kereskedők jegyzékében szereplő adatok 
kivételével – anonimizált adatokat 
szolgáltatnak nyílt és géppel olvasható 
formátumban, az Unió nyíltadat-
politikájával összhangban. 
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(42) Az uniós piacra belépő vagy azt 
elhagyó érintett áruk esetében az illetékes 
hatóságok feladata annak ellenőrzése, 
hogy az érintett áruk és termékek 
megfelelnek-e az e rendelet szerinti 
kötelezettségeknek, míg a vámhatóságok 
feladata annak biztosítása, hogy adott 
esetben a kellő gondosságra vonatkozó 
nyilatkozatra való hivatkozás rendelkezésre 
álljon a vám-árunyilatkozatban, továbbá – 
attól a pillanattól kezdve, hogy az 
elektronikus interfész rendelkezésre áll a 
vámhatóságok és az illetékes hatóságok 
közötti információcseréhez – a kellő 
gondosságra vonatkozó nyilatkozat 
státuszának ellenőrzése az információs 
rendszerben az illetékes hatóságok által 
elvégzett kezdeti kockázatelemzést 
követően, és az ennek megfelelő lépések 
megtétele (vagyis adott áru vagy termék 
felfüggesztése vagy elutasítása, 
amennyiben az információs rendszerben 
szereplő státusz alapján ezt kérik). Az 
ellenőrzések e sajátos megszervezése 
esetén nem alkalmazható az (EU) 

(42) Az uniós piacra belépő vagy azt 
elhagyó érintett áruk és termékek esetében 
az illetékes hatóságok feladata, hogy 
egyebek mellett a kellő gondosságra 
vonatkozó, a piaci szereplők által 
benyújtott nyilatkozatok alapján 
ellenőrizzék, hogy az érintett áruk és 
termékek megfelelnek-e az e rendelet 
szerinti kötelezettségeknek, míg a 
vámhatóságok feladata annak biztosítása, 
hogy adott esetben a kellő gondosságra 
vonatkozó nyilatkozatra való hivatkozás 
rendelkezésre álljon a vám-
árunyilatkozatban, továbbá – attól a 
pillanattól kezdve, hogy az elektronikus 
interfész rendelkezésre áll a vámhatóságok 
és az illetékes hatóságok közötti 
információcseréhez – a kellő gondosságra 
vonatkozó nyilatkozat státuszának 
ellenőrzése az információs rendszerben az 
illetékes hatóságok által elvégzett kezdeti 
kockázatelemzést követően, és az ennek 
megfelelő lépések megtétele (vagyis adott 
áru vagy termék felfüggesztése vagy 
elutasítása, amennyiben az információs 



2019/1020 rendelet VII. fejezete, 
amennyiben az érinti e rendelet 
alkalmazását és végrehajtását.

rendszerben szereplő státusz alapján ezt 
kérik). Az ellenőrzések e sajátos 
megszervezése esetén nem alkalmazható az 
(EU) 2019/1020 rendelet VII. fejezete, 
amennyiben az érinti e rendelet 
alkalmazását és végrehajtását. 
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(42a) Az illetékes hatóságok által végzett 
ellenőrzéseket a kereskedelmet, valamint a 
piaci szereplők és kereskedők működését 
legkevésbé zavaró módon kell elvégezni. 
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Rendeletre irányuló javaslat
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43a) A Bizottságnak többek között a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszközön (Globális 
Európa) keresztül – többek között 
kifejezetten technikai segítségnyújtás 
céljára – megfelelő és elegendő pénzügyi 
erőforrást kell biztosítania, hogy segítse a 
partnerországokat az e rendeletben 
meghatározott követelményeknek való 
megfelelésben. Az érintett közösségek, 
különösen a mezőgazdasági kistermelők 
alkalmazkodási képességének fokozása 
érdekében ezen forrásoknak már a 
rendelet hatálybalépése és teljes körű 
végrehajtása előtt rendelkezésre kell 
állniuk.
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Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az uniós piacra belépő vagy azt 
elhagyó érintett áruk és termékek 
ellenőrzési folyamatának optimalizálása és 
tehermentesítése érdekében elektronikus 
interfészeket kell létrehozni, amelyek 
lehetővé teszik a vámrendszerek és az 
illetékes hatóságok információs rendszere 
közötti automatikus adatátvitelt. Az uniós 
egyablakos vámügyintézési környezet 
magától értetődő megoldás az ilyen 
adattovábbítások támogatására. Az 
interfészeknek nagymértékben 
automatizáltnak és könnyen 
használhatónak kell lenniük, és korlátozni 
kell a vámhatóságokra háruló további 
terheket. Továbbá, tekintettel a vám-
árunyilatkozatban, illetve a kellő 
gondosságra vonatkozó nyilatkozatban 
bejelentendő adatok közötti csekély 
eltérésekre, célszerű javaslatot tenni „az 
üzleti és a közszféra közötti” 
adatmegosztásra irányuló megközelítésre 
is, amely szerint a kereskedők és a piaci 
szereplők a nemzeti egyablakos 
vámügyintézési környezeten keresztül 
hozzáférhetővé teszik az adott áruhoz vagy 
termékhez kapcsolódó, kellő gondosságra 
vonatkozó nyilatkozatot, majd ez a 
nyilatkozat automatikusan továbbításra 
kerül az illetékes hatóságok által használt 
információs rendszerbe. A 
vámhatóságoknak és az illetékes 
hatóságoknak hozzá kell járulniuk a 
továbbítandó adatok és bármely más 
technikai követelmény meghatározásához.

(45) Az uniós piacra belépő vagy azt 
elhagyó érintett áruk és termékek 
ellenőrzési folyamatának optimalizálása és 
tehermentesítése érdekében interoperábilis 
elektronikus interfészeket kell létrehozni, 
amelyek lehetővé teszik a vámrendszerek 
és az illetékes hatóságok információs 
rendszere közötti automatikus adatátvitelt. 
Az uniós egyablakos vámügyintézési 
környezet magától értetődő megoldás az 
ilyen adattovábbítások támogatására. Az 
interfészeknek nagymértékben 
automatizáltnak és könnyen 
használhatónak kell lenniük, meg kell 
könnyíteniük a folyamatokat a 
vámhatóságok számára, továbbá 
korlátozniuk kell a piaci szereplők terheit 
és költségeit. Továbbá, tekintettel a vám-
árunyilatkozatban, illetve a kellő 
gondosságra vonatkozó nyilatkozatban 
bejelentendő adatok közötti csekély 
eltérésekre, célszerű javaslatot tenni „az 
üzleti és a közszféra közötti” 
adatmegosztásra irányuló megközelítésre 
is, amely szerint a piaci szereplők a 
nemzeti egyablakos vámügyintézési 
környezeten keresztül hozzáférhetővé 
teszik az adott áruhoz vagy termékhez 
kapcsolódó, kellő gondosságra vonatkozó 
nyilatkozatot, majd ez a nyilatkozat 
automatikusan továbbításra kerül az 
illetékes hatóságok által használt 
információs rendszerbe. A 
vámhatóságoknak és az illetékes 
hatóságoknak hozzá kell járulniuk a 
továbbítandó adatok és bármely más 
technikai követelmény meghatározásához. 
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(46) A nem megfelelő áruk és termékek (46) A nem megfelelő áruk és termékek 



uniós piacon történő forgalomba 
hozatalának kockázata árutól és terméktől, 
valamint származási és előállító országtól 
függően változó. Azon piaci szereplők 
tekintetében, amelyek olyan országokból 
vagy országrészekből szereznek be árukat 
és termékeket, amelyek esetében alacsony 
a kockázata annak, hogy az érintett áruk 
termelése, betakarítása vagy előállítása 
során megsértik ezt a rendeletet, kevesebb 
kötelezettséget kell meghatározni, 
csökkentve ezáltal a rájuk háruló 
megfelelési költségeket és adminisztratív 
terheket. A magas kockázatú országokból 
vagy országrészekből származó árukat és 
termékeket az illetékes hatóságoknak 
fokozott ellenőrzésnek kell alávetniük.

uniós piacon történő forgalomba 
hozatalának kockázata árutól és terméktől, 
valamint származási és előállító országtól 
vagy országrésztől függően változó lehet. 
Azon piaci szereplők tekintetében, amelyek 
olyan országokból vagy országrészekből 
szereznek be árukat és termékeket, 
amelyek esetében alacsony a kockázata 
annak, hogy az érintett áruk termelése, 
betakarítása vagy előállítása során 
megsértik ezt a rendeletet, kevesebb 
kötelezettséget kell meghatározni, 
csökkentve ezáltal a rájuk háruló 
megfelelési költségeket és adminisztratív 
terheket, hacsak a piaci szereplő nincs 
tudatában annak, vagy okkal feltételezi, 
hogy fennáll e rendelet megsértésének 
kockázata. Amennyiben az illetékes 
hatóság tudomására jut az e rendeletben 
foglalt követelmények megkerülésének 
kockázata, például ha egy magas 
kockázatú országban előállított érintett 
árut vagy terméket ezt követően egy 
alacsony kockázatú országban dolgoznak 
fel vagy ilyen országból exportálnak az 
Unióba, miközben a vám-árunyilatkozat 
vagy a kellő gondosságra vonatkozó 
nyilatkozat azt tünteti fel, hogy az árut 
vagy terméket alacsony kockázatú 
országban állították elő, további 
ellenőrzések révén meg kell bizonyosodnia 
arról, hogy fennáll-e meg nem felelés, és 
szükség esetén megfelelő intézkedéseket 
kell hoznia, például le kell foglalnia az 
érintett árut vagy terméket és fel kell 
függesztenie az érintett áru vagy termék 
forgalomba hozatalát, valamint további 
ellenőrzéseket kell végeznie. A magas 
kockázatú országokból vagy 
országrészekből származó árukat és 
termékeket az illetékes hatóságoknak 
fokozott ellenőrzésnek kell alávetniük. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Ezért a Bizottságnak az adott ország 
vagy országrészek szintjén kell értékelnie 
az erdőirtás és az erdőpusztulás kockázatát 
olyan kritériumok alapján, amelyek 
egyaránt tükrözik a mennyiségi, objektív és 
nemzetközileg elismert adatokat, valamint 
azt, hogy az országok aktívan részt vesznek 
az erdőirtás és az erdőpusztulás elleni 
küzdelemben. Ezeknek az összehasonlító 
teljesítményértékelési információknak meg 
kell könnyíteniük az uniós piaci szereplők 
számára a kellő gondosság gyakorlását, az 
illetékes hatóságok számára pedig a 
megfelelés ellenőrzését és érvényesítését, 
ugyanakkor pedig ösztönözniük kell az 
előállító országokat arra, hogy növeljék 
mezőgazdasági termelési rendszereik 
fenntarthatóságát és csökkentsék azok 
erdőirtásra gyakorolt hatását. Ennek hozzá 
kell járulnia ahhoz, hogy az ellátási láncok 
átláthatóbbá és fenntarthatóbbá váljanak. 
Ennek az összehasonlító 
teljesítményértékelési rendszernek az 
országok háromszintű besorolásán kell 
alapulnia, amelyeket ennek megfelelően 
alacsony, átlagos vagy magas 
kockázatúnak kell minősíteni. A megfelelő 
átláthatóság és egyértelműség biztosítása 
érdekében a Bizottságnak mindenekelőtt 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie a 
teljesítményértékeléshez felhasznált 
adatokat, a besorolás javasolt 
módosításának indokait és az érintett 
ország válaszát. Az alacsony kockázatúnak 
minősített országokból vagy 
országrészekből származó érintett áruk és 
termékek esetében lehetővé kell tenni a 
piaci szereplők számára, hogy a kellő 
gondosság elvén alapuló egyszerűsített 
eljárást alkalmazzanak, míg az illetékes 
hatóságok számára elő kell írni, hogy 
fokozott ellenőrzést alkalmazzanak a 
magas kockázatúnak minősített 
országokból vagy országrészekből 
származó érintett áruk és termékek 
tekintetében. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy végrehajtási 

(47) Ezért a Bizottságnak az adott ország 
vagy országrészek szintjén kell értékelnie 
az erdőirtás, az erdőpusztulás és az 
erdőátalakítás kockázatát olyan 
kritériumok alapján, amelyek egyaránt 
tükrözik a mennyiségi, objektív és 
nemzetközileg elismert adatokat, valamint 
azt, hogy az országok aktívan részt vesznek 
az erdőirtás, az erdőpusztulás és az 
erdőátalakítás elleni küzdelemben, illetve 
az őslakos népek és a helyi közösségek 
jogainak védelmében. Ezeknek az 
összehasonlító teljesítményértékelési 
információknak meg kell könnyíteniük az 
uniós piaci szereplők számára a kellő 
gondosság gyakorlását, az illetékes 
hatóságok számára pedig a megfelelés 
ellenőrzését és érvényesítését, ugyanakkor 
pedig ösztönözniük kell az előállító 
országokat arra, hogy növeljék 
mezőgazdasági termelési rendszereik 
fenntarthatóságát és csökkentsék azok 
erdőirtásra gyakorolt hatását. Ennek hozzá 
kell járulnia ahhoz, hogy az ellátási láncok 
átláthatóbbá és fenntarthatóbbá váljanak. 
Ennek az összehasonlító 
teljesítményértékelési rendszernek az 
országok háromszintű besorolásán kell 
alapulnia, amelyeket ennek megfelelően 
alacsony, átlagos vagy magas 
kockázatúnak kell minősíteni. A megfelelő 
átláthatóság és egyértelműség biztosítása 
érdekében a Bizottságnak mindenekelőtt 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie a 
teljesítményértékeléshez felhasznált 
adatokat, a besorolás javasolt 
módosításának indokait és az érintett 
ország válaszát. Az alacsony kockázatúnak 
minősített országokból vagy 
országrészekből származó érintett áruk és 
termékek esetében lehetővé kell tenni a 
piaci szereplők számára, hogy a kellő 
gondosság elvén alapuló egyszerűsített 
eljárást alkalmazzanak, míg az illetékes 
hatóságok számára elő kell írni, hogy 
fokozott ellenőrzést alkalmazzanak a 
magas kockázatúnak minősített 



intézkedéseket fogadjon el annak 
érdekében, hogy megállapítsa azokat az 
országokat vagy országrészeket, amelyek 
alacsony vagy magas kockázatot jelentenek 
az e rendeletnek meg nem felelő érintett 
áruk és termékek előállítása tekintetében.

országokból vagy országrészekből 
származó érintett áruk és termékek 
tekintetében. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy végrehajtási 
intézkedéseket fogadjon el annak 
érdekében, hogy megállapítsa azokat az 
országokat vagy országrészeket, amelyek 
alacsony vagy magas kockázatot jelentenek 
az e rendeletnek meg nem felelő érintett 
áruk és termékek előállítása tekintetében. 
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Rendeletre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) Annak biztosítása érdekében, hogy 
ez a rendelet ne korlátozza szükségtelenül 
a kereskedelmet, a Bizottságnak együtt 
kell működnie az átlagos vagy magas 
kockázatot jelentő országokkal, valamint 
ezen országok érdekelt feleivel a kockázat 
szint csökkentése érdekében. 

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Az illetékes hatóságoknak rendszeres 
időközönként ellenőrizniük kell a piaci 
szereplőket és a kereskedőket, hogy 
megvizsgálják azt, hogy ténylegesen 
teljesítik-e az e rendeletben meghatározott 
kötelezettségeiket. Az illetékes 
hatóságoknak továbbá releváns 
információk birtokában és alapján is 
ellenőrzéseket kell végezniük, így 
harmadik felek által felvetett, indokolással 
alátámasztott aggályok esetén is. Az 
érintett áruk és termékek, az érintett piaci 
szereplők és kereskedők, valamint az 
árukból és termékekből való részesedésük 
volumenének átfogó lefedése érdekében 

(48) Az illetékes hatóságoknak rendszeres 
időközönként ellenőrizniük kell a piaci 
szereplőket és a kereskedőket, hogy 
megvizsgálják azt, hogy ténylegesen 
teljesítik-e az e rendeletben meghatározott 
kötelezettségeiket. Az illetékes 
hatóságoknak továbbá releváns 
információk birtokában és alapján is 
ellenőrzéseket kell végezniük, így 
harmadik felek által felvetett, indokolással 
alátámasztott aggályok esetén is. Az 
érintett áruk és termékek, az érintett piaci 
szereplők és kereskedők, valamint az 
árukból és termékekből való részesedésük 
volumenének átfogó lefedése érdekében 



kettős megközelítést kell alkalmazni. 
Ennek megfelelően az illetékes hatóságok 
számára elő kell írni, hogy ellenőrizzék a 
piaci szereplők és kereskedők bizonyos 
százalékát, ugyanakkor az érintett áruk és 
termékek meghatározott százalékos 
arányára is kiterjedően. Az ilyen 
százalékos arányoknak magasabbnak kell 
lenniük a magas kockázatot jelentő 
országokból vagy országrészekből 
származó érintett áruk és termékek 
esetében.

kettős megközelítést kell alkalmazni. 
Ennek megfelelően az illetékes hatóságok 
számára elő kell írni, hogy ellenőrizzék a 
piaci szereplők és kereskedők bizonyos 
százalékát, ugyanakkor az érintett áruk és 
termékek meghatározott százalékos 
arányára is kiterjedően. Az ilyen 
százalékos arányoknak magasabbnak kell 
lenniük a magas kockázatot jelentő 
országokból vagy országrészekből 
származó érintett áruk és termékek 
esetében, míg alacsony kockázat esetén 
alacsonyabbak lehetnek. 

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A piaci szereplők és kereskedők 
illetékes hatóságok általi ellenőrzésének ki 
kell terjednie a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszerekre, valamint az érintett 
áruk és termékek e rendelet 
rendelkezéseinek való megfelelésére. Az 
ellenőrzéseknek kockázatalapú ellenőrzési 
terven kell alapulniuk. A tervnek olyan 
kockázati kritériumokat kell tartalmaznia, 
amelyek lehetővé teszik az illetékes 
hatóságok számára a piaci szereplők és 
kereskedők által benyújtott, kellő 
gondosságra vonatkozó nyilatkozatok 
kockázatelemzését. A kockázati 
kritériumoknak figyelembe kell venniük az 
előállító országban az érintett árukhoz és 
termékekhez kapcsolódó erdőirtás 
kockázatát, a piaci szereplők és kereskedők 
e rendelet szerinti kötelezettségeknek való 
korábbi megfelelését, valamint az illetékes 
hatóságok rendelkezésére álló egyéb 
releváns információkat. A kellő 
gondosságra vonatkozó nyilatkozatok 
kockázatelemzésének lehetővé kell tennie 
az illetékes hatóságok számára az 
ellenőrizendő piaci szereplők, kereskedők, 
érintett áruk és termékek azonosítását, és 
azt elektronikus adatfeldolgozási eljárások 

(49) A piaci szereplők és kereskedők 
illetékes hatóságok általi ellenőrzésének ki 
kell terjednie a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszerekre, valamint az érintett 
áruk és termékek e rendelet 
rendelkezéseinek való megfelelésére. Az 
ellenőrzéseknek kockázatalapú ellenőrzési 
terven kell alapulniuk. A tervnek olyan 
kockázati kritériumokat kell tartalmaznia, 
amelyek lehetővé teszik az illetékes 
hatóságok számára a piaci szereplők és 
kereskedők által benyújtott, kellő 
gondosságra vonatkozó nyilatkozatok 
kockázatelemzését. A kockázati 
kritériumoknak figyelembe kell venniük az 
előállító országban az érintett árukhoz és 
termékekhez kapcsolódó erdőirtás 
kockázatát, a piaci szereplők és kereskedők 
e rendelet szerinti kötelezettségeknek való 
korábbi megfelelését, valamint az illetékes 
hatóságok rendelkezésére álló egyéb 
releváns információkat. A kellő 
gondosságra vonatkozó nyilatkozatok 
kockázatelemzésének lehetővé kell tennie 
az illetékes hatóságok számára az 
ellenőrizendő piaci szereplők, kereskedők, 
érintett áruk és termékek azonosítását, és 
azt elektronikus adatfeldolgozási eljárások 



alkalmazásával kell elvégezni a kellő 
gondosságra vonatkozó nyilatkozatokat 
gyűjtő információs rendszerben.

alkalmazásával kell elvégezni a kellő 
gondosságra vonatkozó nyilatkozatokat 
gyűjtő információs rendszerben. 
Amennyiben szükséges és technikailag 
lehetséges, az illetékes hatóságoknak a 
harmadik országok hatóságaival szoros 
együttműködésben helyszíni 
ellenőrzéseket is kell végezniük. 

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Amennyiben a kellő gondosságra 
vonatkozó nyilatkozatok kockázatelemzése 
azt mutatja, hogy bizonyos érintett áruk és 
termékek esetében magas a meg nem 
felelés kockázata, az illetékes 
hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, 
hogy azonnali ideiglenes intézkedéseket 
hozzanak azok uniós piacon való 
forgalomba hozatalának vagy 
forgalmazásának megakadályozása 
érdekében. Abban az esetben, ha az érintett 
áruk és termékek belépnének az uniós 
piacra vagy elhagynák azt, az illetékes 
hatóságoknak kérniük kell a 
vámhatóságoktól a szabad forgalomba 
bocsátás vagy a kivitel felfüggesztését 
annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóságok elvégezhessék a szükséges 
ellenőrzéseket. Az ilyen kéréseket a 
vámhatóságok és az illetékes hatóságok 
közötti interfész rendszeren keresztül kell 
közölni. Az uniós piacon történő 
forgalomba hozatal vagy forgalmazás, a 
szabad forgalomba bocsátás vagy a kivitel 
felfüggesztését három munkanapra kell 
korlátozni, kivéve, ha az illetékes 
hatóságoknak több időre van szükségük 
annak értékeléséhez, hogy az érintett áruk 
és termékek megfelelnek-e ennek a 
rendeletnek. Ebben az esetben az illetékes 
hatóságoknak további ideiglenes 
intézkedéseket kell hozniuk a felfüggesztés 
időtartamának meghosszabbítása 

(50) Amennyiben a kellő gondosságra 
vonatkozó nyilatkozatok kockázatelemzése 
azt mutatja, hogy bizonyos érintett áruk és 
termékek esetében magas a meg nem 
felelés kockázata, az illetékes 
hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, 
hogy azonnali ideiglenes intézkedéseket 
hozzanak azok uniós piacon való 
forgalomba hozatalának vagy 
forgalmazásának, illetve az Unióból való 
kivitelének megakadályozása érdekében. 
Abban az esetben, ha az érintett áruk és 
termékek belépnének az uniós piacra vagy 
elhagynák azt, az illetékes hatóságoknak 
kérniük kell a vámhatóságoktól a szabad 
forgalomba bocsátás vagy a kivitel 
felfüggesztését annak érdekében, hogy az 
illetékes hatóságok elvégezhessék a 
szükséges ellenőrzéseket. Az ilyen 
kéréseket a vámhatóságok és az illetékes 
hatóságok közötti interfész rendszeren 
keresztül kell közölni. Az uniós piacon 
történő forgalomba hozatal vagy 
forgalmazás, a szabad forgalomba bocsátás 
vagy a kivitel felfüggesztését öt 
munkanapra – friss és romlandó áruk 
esetén 72 órára – kell korlátozni, kivéve, 
ha az illetékes hatóságoknak több időre van 
szükségük annak értékeléséhez, hogy az 
érintett áruk és termékek megfelelnek-e 
ennek a rendeletnek. Ebben az esetben az 
illetékes hatóságoknak további ideiglenes 
intézkedéseket kell hozniuk a felfüggesztés 



érdekében, vagy kérelmezniük kell az ilyen 
meghosszabbítást a vámhatóságoknál az 
uniós piacra belépő vagy azt elhagyó 
érintett áruk és termékek esetében.

időtartamának meghosszabbítása 
érdekében, vagy kérelmezniük kell az ilyen 
meghosszabbítást a vámhatóságoknál az 
uniós piacra belépő vagy azt elhagyó 
érintett áruk és termékek esetében. 

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
50 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50a) A piaci szereplőknek támogatniuk 
kell beszállítóik – köztük a mezőgazdasági 
kistermelők – e rendeletnek való 
megfelelését, többek között beruházások 
és kapacitásépítés, valamint olyan 
árképzési mechanizmusok révén, amelyek 
a megélhetést biztosító jövedelmet 
garantálnak a nekik szállító termelők 
számára.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Az ellenőrzési tervet rendszeresen 
frissíteni kell annak végrehajtása 
eredményei alapján. Azon piaci szereplők 
esetében, amelyek következetes 
eredményeket mutatnak fel a megfelelés 
terén, csökkenthető az ellenőrzések 
gyakorisága.

(51) Az ellenőrzési tervet rendszeresen 
frissíteni kell annak végrehajtása 
eredményei alapján. Azon piaci szereplők 
esetében, amelyek következetes 
eredményeket mutatnak fel a megfelelés 
terén, csökkenteni lehet az ellenőrzések 
gyakoriságát.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
51 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51a) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy amennyiben okkal feltételezi, 



hogy egy tagállam nem végez megfelelő 
ellenőrzéseket e rendelet végrehajtásának 
biztosítása érdekében, e tagállammal 
párbeszédet folytatva módosítsa az adott 
tagállam ellenőrzési tervét a helyzet 
orvoslása érdekében.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) E rendelet végrehajtásának és 
hatékony érvényesítésének biztosítása 
érdekében a tagállamoknak hatáskörrel kell 
rendelkezniük a nem megfelelő érintett 
áruk és termékek forgalomból való 
kivonására és visszahívására, valamint a 
megfelelő korrekciós intézkedések 
megtételére. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell továbbá, hogy e rendeletnek a piaci 
szereplők és a kereskedők általi be nem 
tartását hatékony, arányos és visszatartó 
erejű szankciókkal büntessék.

(52) E rendelet végrehajtásának és 
hatékony érvényesítésének biztosítása 
érdekében a tagállamoknak hatáskörrel kell 
rendelkezniük a nem megfelelő érintett 
áruk és termékek forgalomból való 
kivonására és visszahívására, valamint a 
megfelelő korrekciós intézkedések 
megtételére. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell továbbá, hogy e rendeletnek a piaci 
szereplők és a kereskedők általi be nem 
tartását hatékony, arányos és visszatartó 
erejű szankciókkal büntessék, valamint 
hogy az e rendeletben foglalt 
kötelezettségeket nem teljesítő piaci 
szereplők felelősségre vonhatók legyenek, 
és kötelesek legyenek kártérítést fizetni 
azon károkért, amelyek a kellő gondosság 
gyakorlásával elkerülhetők lettek volna. 

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
52 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52a) A Bizottságnak közzé kell tennie az e 
rendeletet megsértő piaci szereplők és 
kereskedők nevét. Ez segítheti növelni a 
fogyasztók és a civil társadalom által a 
jogsértést elkövető piaci szereplőkre és 
kereskedőkre gyakorolt nyomást, hogy 
azok olyan ellátási láncokból szerezzenek 
be árukat és termékeket, amelyek nem 



érintettek az erdőpusztulásban. 

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Tekintettel az erdőirtás, az 
erdőpusztulás és a kapcsolódó 
kereskedelem nemzetközi jellegére, az 
illetékes hatóságoknak együtt kell 
működniük egymással, a tagállamok 
vámhatóságaival, a Bizottsággal, valamint 
harmadik országok közigazgatási 
hatóságaival. Az illetékes hatóságoknak 
együtt kell működniük az értékláncban a 
káros emberi jogi vagy környezeti hatások 
tekintetében a kellő gondosságra 
vonatkozó követelményeket meghatározó 
egyéb uniós jogalkotási eszközök 
felügyeletéért és végrehajtásáért felelős 
illetékes hatóságokkal is.

(53) Tekintettel az erdőirtás, az 
erdőpusztulás, az erdőátalakítás és a 
kapcsolódó kereskedelem nemzetközi 
jellegére, az illetékes hatóságoknak együtt 
kell működniük egymással, a tagállamok 
vámhatóságaival, a Bizottsággal, valamint 
harmadik országok közigazgatási 
hatóságaival. Az illetékes hatóságoknak 
együtt kell működniük az értékláncban a 
káros emberi jogi vagy környezeti hatások 
tekintetében a kellő gondosságra 
vonatkozó követelményeket meghatározó 
egyéb uniós jogalkotási eszközök 
felügyeletéért és végrehajtásáért felelős 
illetékes hatóságokkal is. 

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) Annak érdekében, hogy a piaci 
szereplők, a tagállamok hatóságai, 
valamint az érdekelt harmadik országok 
hatóságai könnyebben hozzáférjenek az 
erdőirtásra vonatkozó tényszerű, 
megbízható és naprakész információkhoz, 
a gazdasági szereplők pedig könnyebben 
megfeleljenek e rendelet előírásainak, a 
Bizottságnak létre kell hoznia a világ 
erdőterületeire kiterjedő platformot, amely 
számos olyan eszközt tartalmaz, amelyek 
lehetővé teszik valamennyi fél számára, 
hogy mielőbb megállítsák az erdőirtást az 
ellátási láncok egészében. A platformnak 
részei lennének tematikus térképek, 
többek között a felszínborítást bemutató 



térkép a rendelet által meghatározott 
határidőtől kezdve, valamint a tájkép 
összetételének megvizsgálását lehetővé 
tevő besorolások. A platformnak egy 
riasztási rendszert is biztosítania kell, 
amely az erdőtakaró változásának havi 
nyomon követésére, valamint egy sor 
elemzésre és felhasználóbarát és 
biztonságos kimenetre támaszkodik, 
amelyek bemutatják, hogy az ellátási 
láncok hogyan függenek össze az 
erdőirtással. A legpontosabb és 
legidőszerűbb információk használatának 
elősegítése, a kockázatértékelés és 
kockázatelemzés fejlesztése, valamint a 
nyilatkozatok ellenőrzésének és az 
országok teljesítményértékelésének 
javítása érdekében – az együttműködési 
megközelítés fejlesztése mellett – a 
platformot valamennyi piaci szereplő, a 
tagállamok hatóságai, valamint az 
érdekelt harmadik országok hatóságai 
számára hozzáférhetővé kell tenni. A 
platformnak műholdas képeket kell 
használnia, beleértve a Kopernikusz 
Sentinelt is, amelyek képesek a szükséges 
tényszerű, megbízható és naprakész 
információk szolgáltatására.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Miközben ez a rendelet az erdőirtás 
és az erdőpusztulás kezelésére irányul, 
amint azt a világ erdőinek védelmére és 
helyreállítására irányuló uniós fellépés 
fokozásáról szóló 2019. évi közlemény 
előirányozza, az erdők védelme nem 
vezethet más természetes ökoszisztémák 
átalakulásához vagy romlásához. Az olyan 
ökoszisztémák, mint a vizes élőhelyek, a 
szavannák és a tőzeglápok rendkívül 
fontosak az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre irányuló globális 
erőfeszítések, valamint más fenntartható 

törölve 



fejlődési célok szempontjából, ezért azok 
átalakulására vagy romlására sürgősen 
különleges figyelmet kell fordítani. Ennek 
kezelése érdekében a Bizottságnak két 
évvel a hatálybalépés után értékelnie kell 
a hatály más ökoszisztémákra és további 
árukra való kiterjesztésének 
szükségességét és megvalósíthatóságát. 
Ugyanakkor a Bizottságnak 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
felül kell vizsgálnia az e rendelet I. 
mellékletében felsorolt érintett termékeket 
is.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
piaci szereplők által teljesítendő és e 
rendeletben meghatározott tájékoztatási 
követelmények továbbra is relevánsak 
maradjanak, valamint összhangban álljanak 
a tudományos és technológiai fejlődéssel, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el az ebben a 
rendeletben foglalt, a kellő gondosság 
elvén alapuló eljáráshoz szükséges 
tájékoztatási követelmények, a piaci 
szereplők által teljesítendő 
kockázatértékelési és kockázatcsökkentési 
információk és kritériumok, valamint az e 
rendelet I. mellékletében foglalt áruk 
listájának kiegészítése céljából. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten, 
és hogy e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön 
sor. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 

(55) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
piaci szereplők által teljesítendő és e 
rendeletben meghatározott tájékoztatási 
követelmények továbbra is relevánsak 
maradjanak, valamint összhangban álljanak 
a tudományos és technológiai fejlődéssel, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el az ebben a 
rendeletben foglalt, a kellő gondosság 
elvén alapuló eljáráshoz szükséges 
tájékoztatási követelmények, a piaci 
szereplők által teljesítendő 
kockázatértékelési és kockázatcsökkentési 
információk és kritériumok, valamint az e 
rendelet I. mellékletében foglalt áruk 
listájának kiegészítése céljából. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten, 
valamint az érdekelt felekkel, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásban 
megállapított elvekkel összhangban 
kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítésében való egyenlő 



Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kézhez kell kapnia 
minden dokumentumot, és szakértőiknek 
rendszeresen részt kell venniük a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kézhez kell kapnia 
minden dokumentumot, és szakértőiknek 
rendszeresen részt kell venniük a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.
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Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A 2173/2005/EK rendelet 
megállapítja a FLEGT engedélyezési 
rendszernek a fakitermelő országokkal 
kötött kétoldalú önkéntes partnerségi 
megállapodások révén történő 
végrehajtására vonatkozó uniós eljárásokat. 
Az Európai Unió által tett kétoldalú 
kötelezettségvállalások tiszteletben tartása, 
valamint a működő rendszerrel rendelkező 
partnerországokkal elért eredmények 
(FLEGT engedélyezési szakasz) megőrzése 
érdekében e rendeletnek olyan rendelkezést 
kell tartalmaznia, amely kimondja, hogy a 
FLEGT-engedéllyel rendelkező fa és 
faalapú termékek megfelelnek az e rendelet 
szerinti, jogszerűségre vonatkozó 
követelménynek.

(57) A 2173/2005/EK rendelet 
megállapítja a FLEGT engedélyezési 
rendszernek a fakitermelő országokkal 
kötött kétoldalú önkéntes partnerségi 
megállapodások révén történő 
végrehajtására vonatkozó uniós eljárásokat. 
Az önkéntes partnerségi megállapodások 
rendszerszintű változtatásokat akarnak 
véghezvinni az erdészeti ágazaton belül a 
fenntartható erdőgazdálkodás, az illegális 
fakitermelés felszámolása, valamint az 
erdőirtást megakadályozó, az egész világra 
kiterjedő erőfeszítések támogatása 
érdekében. Az önkéntes partnerségi 
megállapodások fontos jogi keretet 
biztosítanak az EU és partnerországai 
számára egyaránt, amelyet az érintett 
országok közötti megfelelő együttműködés 
és elköteleződés tett lehetővé. Elő kell 
mozdítani a többi partnerrel kötendő új 
önkéntes partnerségi megállapodásokat. E 
rendeletnek a 2173/2005/EK rendelet 
keretében végzett munkára kell épülnie, 
amely továbbra is a világ erdőinek 
védelmére szolgáló fontos mechanizmus. 
Az Európai Unió által vállalt multilaterális 
kötelezettségek tiszteletben tartása és a 
működő rendszerrel rendelkező 
partnerországokkal elért eredmények 
(FLEGT engedélyezési szakasz) megőrzése 
érdekében, valamint azzal a céllal, hogy 
más partnereket is e szint elérésére 
ösztönözzön, e rendeletnek olyan 



rendelkezést kell tartalmaznia, amely 
kimondja, hogy a FLEGT-engedéllyel 
rendelkező fa és faalapú termékek 
megfelelnek az e rendelet szerinti, 
jogszerűségre vonatkozó követelménynek, 
ezáltal biztosítva, hogy a kellő 
gondosságra vonatkozó követelmény e 
része könnyen ellenőrizhető legyen. Az 
önkéntes partnerségi megállapodás 
partnerségeit megfelelő forrásokkal, 
valamint egyedi adminisztratív és 
kapacitásépítési támogatással kell 
támogatni. A 2173/2005/EK rendelet 
továbbra is fontos rendszer marad, amely 
keretet biztosít a több érdekelt féllel 
folytatott konzultációkhoz.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
57 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57a) A Bizottságnak segítenie kell a 
legkevésbé fejlett országokat és a kkv-kat 
az e rendeletben meghatározott előírások 
megértésében, végrehajtásában és 
betartásában, a kapacitásépítés érdekében 
nyitott együttműködést folytatva a nemzeti 
kormányokkal és a regionális és helyi 
önkormányzatokkal, a civil társadalmi 
szervezetekkel és a termelőkkel, különösen 
a kistermelőkkel.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) Miközben ez a rendelet az erdőirtás 
és az erdőpusztulás kezelésére irányul, 
amint azt a világ erdőinek védelmére és 
helyreállítására irányuló uniós fellépés 
fokozásáról szóló 2019. évi közlemény 
előirányozza, az erdők védelme nem 

(58) Miközben ez a rendelet az erdőirtás, 
az erdőpusztulás és az erdőátalakítás 
kezelésére irányul, amint azt a világ 
erdőinek védelmére és helyreállítására 
irányuló uniós fellépés fokozásáról szóló 
2019. évi közlemény előirányozza, az 



vezethet más természetes ökoszisztémák 
átalakulásához vagy romlásához. Az olyan 
ökoszisztémák, mint a vizes élőhelyek, a 
szavannák és a tőzeglápok rendkívül 
fontosak az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre irányuló globális erőfeszítések, 
valamint más fenntartható fejlődési célok 
szempontjából, ezért azok átalakulására 
vagy romlására sürgősen különleges 
figyelmet kell fordítani. Ezért e rendelet 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
értékelni kell e rendelet hatálya más, az 
erdőktől eltérő ökoszisztémákra való 
kiterjesztésének szükségességét és 
megvalósíthatóságát.

erdők védelme nem vezethet más 
természetes ökoszisztémák átalakulásához 
vagy romlásához. Az olyan ökoszisztémák, 
mint a vizes élőhelyek, a szavannák és a 
tőzeglápok rendkívül fontosak az 
éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség 
válsága elleni küzdelemre irányuló 
globális erőfeszítések, valamint más 
fenntartható fejlődési célok szempontjából, 
ezért azok átalakulása vagy romlása 
azonnali intézkedéseket tesz szükségessé, 
és azt meg kell előzni. Kétségtelen, hogy 
az uniós fogyasztás jelentős hajtóerőt 
jelent a biológiai sokféleséggel rendelkező 
és szénben gazdag, nem erdészeti 
ökoszisztémák világszerte történő 
átalakításában és romlásában. Az Unió 
valamennyi természetes ökoszisztémára 
kiterjedő lábnyomának csökkentése 
érdekében legkésőbb e rendelet 
hatálybalépésétől számított egy éven belül 
el kell végezni e rendelet hatályának az 
erdőktől és más fás területektől eltérő 
ökoszisztémákra történő kiterjesztéséről 
szóló értékelést és jogalkotási javaslatot 
kell készíteni, amelyre vonatkozóan az 
előkészületeknek legkésőbb e rendelet 
hatálybalépésének napján meg kell 
kezdődniük. Más ökoszisztémák e rendelet 
hatálya alá vonásának további késedelme 
azzal a kockázattal jár, hogy a 
mezőgazdasági termelés az erdőkről a 
nem erdészeti ökoszisztémákra helyeződik 
át. Ez utóbbiakra egyre nagyobb nyomás 
nehezedik az uniós piacra történő 
árutermelésből eredő átalakítás és 
pusztulás miatt is. A Bizottságnak 
legkésőbb két évvel e rendelet 
hatálybalépésének dátuma után értékelnie 
kell a hatály további árukra való 
kiterjesztésének szükségességét és 
megvalósíthatóságát is. Ugyanakkor a 
Bizottságnak felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus útján felül kell vizsgálnia az e 
rendelet I. mellékletében felsorolt érintett 
termékeket is. 
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Rendeletre irányuló javaslat
58 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58a) Figyelembe véve az Európai 
Parlament „Az EU által ösztönzött 
globális erdőirtás megállítására és 
visszafordítására szolgáló uniós jogi 
keret” című, 2020. október 22-i 
állásfoglalásában megfogalmazott kérését, 
valamint a keresletvezérelt erdőirtásról, az 
erdőpusztulásról és az erdőátalakításról 
szóló bizottsági nyilvános konzultáció 
csaknem 1,2 millió résztvevőjének 
túlnyomó többségének azon véleményét, 
hogy e rendelet hatályának ki kellene 
terjednie a nem erdészeti ökoszisztémákra 
is, a Bizottságnak az e rendelet 
hatályának más ökoszisztémákra való 
kiterjesztésére irányuló értékelését és 
jogalkotási javaslatát a „természetes 
ökoszisztémák”, a „természetes 
ökoszisztéma átalakítása” és az „erdő- és 
természetes ökoszisztéma-pusztulás” 
fogalommeghatározásaira kell alapoznia, 
az e rendeletben meghatározott 2019. 
december 31-i határidőig. 
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Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) Mivel e rendelet célját, nevezetesen 
az erdőirtás és az erdőpusztulás elleni 
küzdelmet az uniós fogyasztás 
hozzájárulásának csökkentése révén, a 
tagállamok egyénileg nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és ezért az a 
léptéke miatt uniós szinten jobban 
megvalósítható, az Unió intézkedéseket 
fogadhat el az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányossági elvnek 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a 

(60) Mivel e rendelet célját, nevezetesen 
az erdőirtás, az erdőpusztulás és az 
erdőátalakítás elleni küzdelmet az uniós 
fogyasztás hozzájárulásának csökkentése, 
illetve az előállító országokban az 
erdőirtás mérséklésének ösztönzése révén, 
a tagállamok egyénileg nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és ezért az a 
léptéke miatt uniós szinten jobban 
megvalósítható, az Unió intézkedéseket 
fogadhat el az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 



célkitűzése eléréséhez szükséges mértéket. említett cikkben foglalt arányossági elvnek 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a 
célkitűzése eléréséhez szükséges mértéket. 
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Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A piaci szereplők, a kereskedők és az 
illetékes hatóságok számára észszerű 
időtartamot kell biztosítani ahhoz, hogy 
felkészüljenek e rendelet előírásainak 
teljesítésére,

(61) Az ellátási lánc zavarainak 
elkerülése és a harmadik országokra, a 
kereskedelmi partnerekre és különösen a 
mezőgazdasági kistermelőkre gyakorolt 
negatív hatások csökkentése érdekében a 
piaci szereplők, a kereskedők és az 
illetékes hatóságok számára észszerű 
időtartamot kell biztosítani ahhoz, hogy 
felkészüljenek e rendelet előírásainak 
teljesítésére, 
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet szabályokat állapít meg a 
szarvasmarha, a kakaó, a kávé, az 
olajpálma, a szója és a fa (a továbbiakban: 
érintett áruk) és az I. mellékletben felsorolt 
olyan termékek uniós piacon történő 
forgalomba hozatalára és forgalmazására, 
valamint az uniós piacról történő kivitelére 
vonatkozóan, amelyek az érintett árukat 
tartalmazzák, amelyeket azokkal etettek, 
vagy amelyek azok felhasználásával 
készültek (a továbbiakban: érintett 
termékek), azzal a céllal, hogy:

Ez a rendelet szabályokat állapít meg a 
szarvasmarha, a sertés, a juh- és kecske, a 
baromfi, a kakaó, a kávé, az olajpálma, a 
pálmaolaj-alapú származékok, a szója, a 
kukorica, a gumi és a fa (a továbbiakban: 
érintett áruk) és az I. mellékletben felsorolt 
olyan termékek – köztük a faszén- és 
nyomtatott papírtermékek – uniós piacon 
történő forgalomba hozatalára és 
forgalmazására, valamint az uniós piacról 
történő kivitelére vonatkozóan, amelyek az 
érintett árukat tartalmazzák, amelyeket 
azokkal etettek, vagy amelyek azok 
felhasználásával készültek (a 
továbbiakban: érintett termékek), azzal a 
céllal, hogy: 
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minimálisra csökkentse az Unió 
hozzájárulását a világszerte tapasztalható 
erdőirtáshoz és erdőpusztuláshoz;

a) minimálisra csökkentse az Unió 
hozzájárulását a világszerte tapasztalható 
erdőirtáshoz, erdőpusztuláshoz, és 
erdőátalakításhoz; 

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) csökkentse az Európai Unió 
üvegházhatásúgáz-kibocsátáshoz és a 
biológiai sokféleség globális csökkenéséhez 
való hozzájárulását.

b) csökkentse az Európai Unió 
üvegházhatásúgáz-kibocsátáshoz és a 
biológiai sokféleség globális 
csökkenéséhez való hozzájárulását;

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) hozzájáruljon a világméretű 
erdőirtás csökkentéséhez; 

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet kötelezettségeket állapít meg 
az Unióban székhellyel rendelkező és ott 
működő azon pénzügyi intézmények 
számára is, amelyek pénzügyi 
szolgáltatásokat nyújtanak olyan 
természetes vagy jogi személyeknek, akik 
vagy amelyek gazdasági tevékenysége az e 



cikk értelmében vett érintett áruk és 
termékek előállításából, szállításából, az 
uniós piacon történő forgalomba 
hozatalából vagy az onnan történő 
kiviteléből áll, vagy ezekhez kapcsolódik.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „erdőirtás”: erdők mezőgazdasági 
célú használatra történő átalakítása, 
függetlenül attól, hogy az ember okozta-e 
vagy sem;

1. „erdőirtás”: erdők vagy egyéb fával 
borított területek mezőgazdasági célú 
használatra vagy faültetvénnyé történő 
átalakítása, függetlenül attól, hogy az 
ember okozta-e vagy sem; 

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „az ökoszisztéma átalakítása”: a 
természetes ökoszisztéma olyan 
módosítása, amellyel megváltozik a 
földhasználat vagy a természetes 
ökoszisztéma fajtaösszetétele, szerkezete 
vagy funkciója; de tartozik az 
ökoszisztéma súlyos romlása vagy az 
olyan gazdálkodási gyakorlatok 
bevezetése, amelyek az ökoszisztéma 
fajtaösszetételében, szerkezetében vagy 
funkciójában jelentős és tartós változást 
idéznek elő; 

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „mezőgazdasági célú használat”: 
földterület használata az alábbiak közül 
egy vagy több célra: egyéves vagy annál 
rövidebb vegetatív ciklusú időszakos vagy 
egynyári növények termesztése; egy évnél 
hosszabb vegetatív ciklusú állandó vagy 
évelő növények termesztése, beleértve a 
faültetvényeket is; állandó vagy ideiglenes 
rétek vagy legelők művelése, illetve 
állattenyésztés; valamint az ideiglenesen 
parlagon hagyott földterület; 

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. „egyéb fával borított terület”: 0,5 
hektárnál nagyobb kiterjedésű, nem 
erdőként besorolt földterület, 5 méternél 
magasabb fákkal és 5–10%-os 
lombkorona-záródással, vagy az e 
küszöbértékeket in situ elérni képes 
fákkal, vagy vegyesen, több mint 10 
százalékban cserjék, bokrok és fák által 
borított terület, kivéve az elsődlegesen 
mezőgazdasági célú használatba vett vagy 
városi területeket; 

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „természetes ökoszisztéma”: olyan 
ökoszisztéma – az emberi gazdálkodás alá 
vont ökoszisztémákat is beleértve –, amely 
a fajtaösszetételt, a szerkezetet és az 
ökológiai funkciót tekintve jelentős 
mértékben hasonlít arra, ami egy adott 
területen jelentős emberi hatások nélkül 



fellelhető vagy fellelhető lenne; ide 
tartoznak különösen a nagy szénkészlettel 
rendelkező földterületek és a nagy 
biológiai sokféleséggel jellemezhető 
földterületek; 

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „erdőpusztulás”: olyan kitermelési 
műveletek, amelyek nem fenntarthatók, és 
az erdei ökoszisztémák biológiai vagy 
gazdasági termelékenységének és 
összetettségének csökkenését vagy 
elvesztését okozzák, és amelyek az erdő 
nyújtotta általános előnyök, többek között 
a fa, a biológiai sokféleség és egyéb 
termékek és szolgáltatások hosszú távú 
csökkenéséhez vezetnek;

6. „erdőpusztulás és az egyéb 
természetes ökoszisztémák pusztulása”: az 
erdők, egyéb fás területek és egyéb 
természetes ökoszisztémák biológiai vagy 
gazdasági termelékenységének és 
összetettségének csökkenése vagy 
elvesztése, amely befolyásolja azok 
fajösszetételét, szerkezetét vagy funkcióját, 
függetlenül attól, hogy azt közvetlenül 
emberek okozzák-e vagy sem; ez magában 
foglalja az erdők, egyéb fás területek vagy 
más természetes ökoszisztémák illegális 
kiaknázását, valamint olyan gazdálkodási 
gyakorlatok alkalmazását, amelyek 
jelentős vagy tartós hatást gyakorolnak a 
biológiai sokféleség támogatására vagy az 
ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására 
való képességre; 

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „fenntartható kitermelési 
műveletek”: a talajminőség és a biológiai 
sokféleség megőrzését szem előtt tartva 
végzett kitermelés, melynek során arra 
törekszenek, hogy a negatív hatásokat 
minimálisra csökkentsék, és elkerüljék a 
tönkök és gyökerek betakarítását, a 
természetes erdők pusztulását vagy 
ültetvényi erdővé alakítását, valamint a 

törölve 



veszélyeztetett talajokon történő 
kitermelést; minimalizálják a nagy 
kivágásokat, és biztosítsanak helyileg 
megfelelő küszöbértékeket a száradék 
kitermelésére, valamint a fakitermelési 
rendszerek használatára vonatkozóan 
olyan követelményeket határozzanak meg, 
amelyek következtében minimalizálhatók 
a talajminőségre, többek között a 
talajtömörödésre, valamint a biológiai 
sokféleség jellemzőire és az élőhelyekre 
gyakorolt hatások;

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „erdőirtásmentes”: 8. „erdőirtásmentes”: amikor az érintett 
árukat és termékeket, beleértve azokat is, 
amelyeket az érintett termékekhez 
felhasználtak, vagy amelyeket azok 
tartalmaznak, olyan földterületen állították 
elő, amelyen 2019. december 31-e után 
nem végeztek erdőirtást, illetve azok nem 
okoztak erdőpusztulást vagy 
erdőátalakítást, és ahhoz nem járultak 
hozzá; 

a) amikor az érintett árukat és 
termékeket, beleértve azokat is, amelyeket 
az érintett termékekhez felhasználtak, vagy 
amelyeket azok tartalmaznak, olyan 
földterületen állították elő, amelyen 2020. 
december 31-e után nem végeztek 
erdőirtást; és
b)  amikor a fát 2020. december 31-e 
után úgy termelték ki az erdőből, hogy 
ezzel nem okoztak erdőpusztulást;

Módosítás 240
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



9. „előállított”: az adott földterületen 
termesztett, kitermelt, felnevelt, táplált 
vagy kinyert;

9. „előállított”: az adott földterületen 
termesztett, betakarított vagy kinyert, 
illetve állatállomány esetében az 
„előállított” szó az állattenyésztési 
folyamatban részt vevő valamennyi 
releváns földterületre vonatkozik;

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „elhanyagolható kockázat”: amikor 
az érintett áruk vagy termékek 3. cikk a) és 
b) pontjának való megfelelésére 
vonatkozó termékspecifikus és általános 
információk teljes körű értékelése nem ad 
okot aggodalomra;

16. „elhanyagolható kockázat”: az uniós 
piacon forgalomba hozandó vagy onnan 
kivitt érintett árukra és termékekre 
vonatkozó kockázati szint, amennyiben 
ezek az áruk vagy termékek a 3. cikknek 
való megfelelésre és a megfelelő 
kockázatcsökkentő intézkedések 
alkalmazására vonatkozó 
termékspecifikus és általános információk 
teljes körű értékelése nem ad okot 
aggodalomra; 

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. „az érdekelt felekkel való szoros 
együttműködés”: az érintett érdekelt felek 
– különösen a legkiszolgáltatottabb 
csoportok, például a mezőgazdasági 
kistermelők, az őslakos népek és a helyi 
közösségek, valamint a nők – 
aggodalmainak és érdekeinek megértése 
azáltal, hogy közvetlenül konzultálnak 
velük, figyelembe véve a hatékony 
szerepvállalás potenciális akadályait; 

Módosítás 98



Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „nem megfelelő termékek”: olyan 
releváns áruk és termékek, amelyeket nem 
„erdőirtásmentes” módon és/vagy nem az 
előállító ország vonatkozó jogszabályaival 
összhangban állítottak elő;

18. „nem megfelelő termékek”: olyan 
releváns áruk és termékek, amelyeket nem 
„erdőirtásmentes” módon és/vagy nem a 
vonatkozó jogszabályokkal és normákkal, 
többek között az őslakos népek jogaival, a 
helyi közösségek földbirtoklási jogaival, 
valamint a szabad, előzetes és 
tájékoztatáson alapuló beleegyezéshez 
való joggal összhangban állítottak elő, és 
amelyek nem rendelkeznek megbízható 
átvilágítási nyilatkozattal; 

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. „indokolással alátámasztott aggály”: 
az e rendeletnek való meg nem felelésre 
vonatkozó objektív és ellenőrizhető 
információkon alapuló, kellően 
megalapozott állítás, amely szükségessé 
teheti az illetékes hatóságok beavatkozását;

21. „indokolással alátámasztott aggály”: 
az e rendeletnek való meg nem felelésre 
vonatkozó objektív és ellenőrizhető 
információkon alapuló állítás, amely 
szükségessé teheti az illetékes hatóságok 
beavatkozását; 

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 28 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. „az előállító ország vonatkozó 
jogszabályai”: az előállító országban 
alkalmazandó, az előállításra szolgáló 
terület jogállására vonatkozó szabályok a 
földhasználati jogok, a környezetvédelem, 
a harmadik felek jogai, valamint az 
előállító országban érvényes jogszabályi 
kereten belül a vonatkozó kereskedelmi és 
vámszabályok tekintetében.

28. „vonatkozó jogszabályok és 
normák”:



a) az előállító országban alkalmazandó, 
az előállításra szolgáló terület jogállására 
vonatkozó szabályok a földhasználati 
jogok, a környezetvédelem, a harmadik 
felek jogai, valamint az előállító országban 
érvényes jogszabályi kereten belül a 
vonatkozó kereskedelmi és vámszabályok 
tekintetében.
b) a nemzetközi jog által védett emberi 
jogok, különösen a szokásjogon alapuló 
birtoklási jogokat védő eszközök, valamint 
a szabad, előzetes és tájékoztatáson 
alapuló beleegyezéshez való jog, többek 
között az őshonos népek jogairól szóló 
ENSZ-nyilatkozatban, az ENSZ 
Őslakosok Kérdéseivel Foglalkozó 
Állandó Fórumán és a meglévő kötelező 
erejű nemzetközi megállapodásokban, így 
a bennszülött és törzsi népekről szóló, 
1989. évi 169. számú egyezményben 
foglaltak szerint, amelyek kiterjednek a 
környezetvédelemhez való – az üldöztetés 
és zaklatás minden formájától mentes – 
jogra, a környezet védelméhez való jogra, 
valamint a földhasználathoz, a 
hozzáféréshez vagy a tulajdonjoghoz 
kapcsolódó egyéb, nemzetközileg elismert 
emberi jogokra; 

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 28 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. „szabad, előzetes és tájékoztatáson 
alapuló beleegyezés”: az őslakos népek és 
a helyi közösségek kollektív emberi joga, 
hogy beleegyezésüket adják vagy 
megtagadják azt minden olyan 
tevékenység megkezdése előtt, amely 
érintheti jogaikat, földjüket, 
erőforrásaikat, területüket, 
megélhetésüket és 
élelmezésbiztonságukat; ezt a jogot a saját 
maguk által választott képviselők útján és 
a saját szokásaiknak, értékeiknek és 
normáiknak megfelelő módon 



gyakorolják. 

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 28 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28b. „az emberi jogok védelmezői” azon 
egyének, csoportok és társadalmi 
szervezetek, amelyek egyetemesen elismert 
emberi jogokat és alapvető szabadságokat 
mozdítanak elő és védelmeznek; az emberi 
jogok védelmezői a polgári és politikai 
jogok előmozdítására és védelmére 
törekednek, valamint a gazdasági, 
szociális és kulturális jogok 
előmozdítására, védelmére és 
megvalósítására; az emberi jogok 
védelmezői továbbá előmozdítják és védik 
olyan csoportok tagjainak jogait is, mint 
például az őslakos közösségek;

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 28 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28c. „környezetvédelmi emberijog-
védők”: olyan egyének és csoportok, akik 
vagy amelyek személyes vagy szakmai 
minőségükben és békés módon a 
környezettel – többek között a vízzel, a 
levegővel, a földdel, a növény- és 
állatvilággal – kapcsolatos emberi jogok 
védelmére és előmozdítására törekednek;

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés– b pont



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) előállításuk az előállító ország 
vonatkozó jogszabályaival összhangban 
történt; valamint

b) előállításuk a 2. cikk 28. pontjában 
meghatározott vonatkozó jogszabályokkal 
és normákkal összhangban történt; 
valamint 

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A pénzügyi intézmények csak akkor 
nyújthatnak pénzügyi szolgáltatásokat az 
ügyfeleknek, ha megállapítják, hogy csak 
elhanyagolható kockázata áll fenn annak, 
hogy a szóban forgó szolgáltatások 
közvetlenül vagy közvetve erdőirtáshoz, 
erdőpusztuláshoz vagy erdőátalakításhoz 
vezető tevékenységekhez nyújtanak 
támogatást.

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piaci szereplők a 3. cikk a) és b) 
pontjának való megfelelés biztosítása 
érdekében kellő gondossággal járnak el az 
érintett áruk és termékek uniós piacon való 
forgalomba hozatala vagy onnan történő 
kivitele előtt. E célból egy eljárásokból és 
intézkedésekből álló keretrendszert (a 
továbbiakban: a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszer) kell alkalmazniuk, a 8. 
cikkben meghatározottak szerint.

(1) A piaci szereplők a 3. cikknek való 
megfelelés biztosítása érdekében kellő 
gondossággal járnak el az érintett áruk és 
termékek uniós piacon való forgalomba 
hozatala vagy onnan történő kivitele előtt. 
E célból egy eljárásokból és 
intézkedésekből álló keretrendszert (a 
továbbiakban: a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszer) kell alkalmazniuk, a 8. 
cikkben meghatározottak szerint. 

Módosítás 107



Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a piaci szereplők, amelyek a 8. 
cikkben leírt kellő gondossággal eljárva 
arra a következtetésre jutottak, hogy az 
érintett áruk és termékek megfelelnek e 
rendelet követelményeinek, a 31. cikkben 
említett információs rendszeren keresztül 
kellő gondosságra vonatkozó nyilatkozatot 
bocsátanak az illetékes hatóságok 
rendelkezésére az érintett áruk és termékek 
uniós piacon történő forgalomba hozatala 
vagy azok kivitele előtt. A nyilatkozatnak 
igazolnia kell, hogy kellő gondossággal 
jártak el, és megállapították, hogy nem áll 
fenn kockázat, vagy az elhanyagolható 
mértékű, továbbá tartalmaznia kell a II. 
mellékletben az érintett árukra és 
termékekre vonatkozóan előírt 
információkat.

(2) Azok a piaci szereplők, amelyek a 8. 
cikkben leírt kellő gondossággal eljárva 
arra a következtetésre jutottak, hogy az 
érintett áruk és termékek megfelelnek e 
rendelet követelményeinek, a 31. cikkben 
említett információs rendszeren keresztül 
kellő gondosságra vonatkozó nyilatkozatot 
bocsátanak az illetékes hatóságok 
rendelkezésére az érintett áruk és termékek 
uniós piacon történő forgalomba hozatala 
vagy azok kivitele előtt. Az elektronikusan 
rendelkezésre álló, továbbítható és 
hitelesített nyilatkozatnak igazolnia kell, 
hogy kellő gondossággal jártak el, és közzé 
kell tenni az e tekintetben annak 
ellenőrzése érdekében tett lépéseket, hogy 
az érintett áruk és termékek megfelelnek-e 
e rendeletnek, valamint ismertetnie kell 
annak értékelését, hogy miért nem vagy 
miért találtak elhanyagolható kockázatot. 
A nyilatkozatnak továbbá tartalmaznia kell 
a II. mellékletben az érintett árukra és 
termékekre vonatkozóan előírt 
információkat. A gazdasági szereplőknek 
az adatvédelmi szabályok 
figyelembevételével közigazgatási, 
lakossági és tudományos ellenőrzés 
céljából indokolatlan késedelem nélkül 
közzé kell tenniük és rendelkezésre kell 
bocsátaniuk a nyilatkozatokat és a 
hitelesítést. 

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kellő gondosságra vonatkozó 
nyilatkozat rendelkezésre bocsátásával a 
piaci szereplő felelősséget vállal azért, 
hogy az érintett áru vagy termék megfelel e 
rendelet követelményeinek. A piaci 

(3) A piaci szereplő felelősséget vállal 
azért, hogy az érintett áru vagy termék 
megfelel e rendelet követelményeinek. A 
piaci szereplőknek ezért észszerű és 
dokumentált erőfeszítéseket kell tenniük 



szereplőknek a 31. cikkben említett 
információs rendszeren keresztül történő 
rendelkezésre bocsátás időpontját követően 
5 éven át meg kell őrizniük a kellő 
gondosságra vonatkozó nyilatkozatokról 
készült nyilvántartást.

annak támogatására, hogy a kistermelők 
megfeleljenek az e rendeletben 
meghatározott rendelkezéseknek és 
követelményeknek. A piaci szereplőknek a 
31. cikkben említett információs 
rendszeren keresztül történő rendelkezésre 
bocsátás időpontját követően 5 éven át meg 
kell őrizniük a kellő gondosságra 
vonatkozó nyilatkozatokról készült 
nyilvántartást, és a kellő gondosságra 
vonatkozó nyilatkozatokat megosztják az 
ellátási láncban utánuk következő piaci 
szereplőkkel és kereskedőkkel. 

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett áruk és termékek nem 
felelnek meg a 3. cikk a) vagy b) 
pontjának;

a) az érintett áruk és termékek nem 
felelnek meg a 3. cikknek; 

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kellő gondosság gyakorlása során 
feltárták annak a nem elhanyagolható 
kockázatát, hogy az érintett áruk és 
termékek nem felelnek meg a 3. cikk a) 
vagy b) pontjának;

b) a kellő gondosság gyakorlása során 
feltárták annak a nem elhanyagolható 
kockázatát, hogy az érintett áruk és 
termékek nem felelnek meg a 3. cikknek; 

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 a bekezdés (új)



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A piaci szereplőknek rendelkezniük 
kell az érdekelt felek megalapozott 
aggályainak fogadására szolgáló 
rendszerrel, és alaposan meg kell 
vizsgálniuk a rendszer útján jelzett 
valamennyi megalapozott aggályt. 

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azok a piaci szereplők, amelyek új 
információkról – köztük indokolással 
alátámasztott aggályokról – értesültek arra 
vonatkozóan, hogy az általuk már 
forgalomba hozott érintett áru vagy termék 
nem felel meg e rendelet 
követelményeinek, haladéktalanul 
tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az 
illetékes hatóságait, ahol az érintett árut 
vagy terméket forgalomba hozták. Az 
uniós piacról történő kivitel esetén a piaci 
szereplők tájékoztatják az előállító ország 
szerinti tagállam illetékes hatóságát.

(6) Azok a piaci szereplők, amelyek nem 
elhanyagolható kockázatra utaló új 
információkról – köztük indokolással 
alátámasztott aggályokról vagy a korai 
előrejelző mechanizmus révén 
információkról – értesültek, vagy fedtek 
fel ilyeneket arra vonatkozóan, hogy nem 
elhanyagolható a kockázata annak, hogy 
az általuk már forgalomba hozott érintett 
áru vagy termék nem felel meg e rendelet 
követelményeinek, haladéktalanul 
tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az 
illetékes hatóságait, ahol az érintett árut 
vagy terméket forgalomba hozták, 
valamint azokat a kereskedőket, akik 
számára az érintett árut vagy terméket 
szállították, hogy elkerüljék az uniós 
piacon való további forgalmazást vagy az 
onnan való kivitelt. Az uniós piacról 
történő kivitel esetén a piaci szereplők 
tájékoztatják az előállító ország szerinti 
tagállam illetékes hatóságát. 

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A piaci szereplők minden szükséges (7) Az illetékes hatóságok évente 



segítséget felajánlanak az illetékes 
hatóságoknak annak érdekében, hogy 
megkönnyítsék a 15. cikkben foglalt 
ellenőrzések elvégzését, többek között a 
telephelyekhez való hozzáférés biztosítása, 
valamint dokumentumok vagy 
nyilvántartások bemutatása tekintetében.

ellenőrzik a piaci szereplők átvilágítási 
rendszerét. A piaci szereplők is minden 
szükséges segítséget felajánlanak az 
illetékes hatóságoknak annak érdekében, 
hogy megkönnyítsék a 15. cikkben foglalt 
ellenőrzések elvégzését, többek között a 
telephelyekhez való hozzáférés biztosítása, 
valamint dokumentumok vagy 
nyilvántartások bemutatása tekintetében. 

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A piaci szereplők megteszik a 
szükséges intézkedéseket:
a) annak érdekében, hogy érdemi 
együttműködést alakítsanak ki a 
kiszolgáltatott érdekelt felekkel, például a 
kistermelőkkel, az őslakos népekkel és a 
helyi közösségekkel az ellátási láncukban; 
b) annak érdekében, hogy megfelelő 
segítséget és méltányos díjazást 
nyújtsanak a kiszolgáltatott érdekelt 
feleknek, hogy áruik és termékeik meg 
tudjanak felelni a szabályoknak, különös 
tekintettel a földrajzi helymeghatározási 
követelményre, valamint annak 
biztosítására, hogy az e rendelet 
végrehajtásából eredő költségeket 
méltányosan osszák el az értéklánc 
különböző szereplői között; valamint
c) annak érdekében, hogy nyomon 
kövessék az elfogadott 
kötelezettségvállalások végrehajtását, 
biztosítva az azonosítottan kiszolgáltatott 
érdekelt felekre gyakorolt káros hatások 
kezelését. 

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
A kereskedők kötelezettségei és a kkv-kra 

vonatkozó mentességek
(1) A kkv-nak minősülő kereskedők 
csak akkor hozhatják forgalomba az 
érintett árukat és termékeket, ha 
rendelkeznek a (3) bekezdésben előírt 
információkkal. 
(2) Azokat a kereskedőket, amelyek nem 
kkv-k, piaci szereplőknek kell tekinteni, és 
az e rendelet 3., 4., 5., 8–12. cikkében, 14. 
cikkének (9) bekezdésében, 15. cikkében 
és 20. cikkében foglalt kötelezettségek és 
rendelkezések vonatkoznak rájuk az 
általuk az uniós piacon forgalmazott 
érintett áruk és termékek tekintetében.
(3) A kkv-nak minősülő kereskedők 
begyűjtik és megőrzik az általuk 
forgalmazni kívánt, érintett árukkal és 
termékekkel kapcsolatos alábbi 
információkat: 
a) azoknak a piaci szereplőknek vagy 
kereskedőknek a neve, bejegyzett 
kereskedelmi neve vagy bejegyzett 
védjegye, postacíme, e-mail-címe és – 
amennyiben rendelkezésre áll – webcíme, 
akik számukra az érintett árukat és 
termékeket szállították; 
b) azoknak a kereskedőknek a neve, 
bejegyzett kereskedelmi neve vagy 
bejegyzett védjegye, postacíme, e-mail-
címe és – amennyiben rendelkezésre áll – 
webcíme, akik számára ők az érintett 
árukat és termékeket szállították. 
(4) A kkv-nak minősülő kereskedők 
legalább 5 évig megőrzik az ebben a 
cikkben említett információkat, és azokat 
kérésre az illetékes hatóságok 
rendelkezésére bocsátják. 
(5) Azok a kkv-nak minősülő 
kereskedők, amelyek új információkról – 
köztük nem elhanyagolható kockázatokat 
jelző, indokolással alátámasztott 
aggályokról – értesültek, vagy ilyeneket 



fedtek fel arra vonatkozóan, hogy az 
általuk már forgalomba hozott érintett áru 
vagy termék nem felel meg e rendelet 
követelményeinek, haladéktalanul 
tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az 
illetékes hatóságait, ahol az érintett árut 
vagy terméket forgalomba hozták.
(6) A kereskedők – függetlenül attól, 
hogy kkv-k-e vagy sem – minden 
szükséges segítséget megadnak az illetékes 
hatóságoknak a 16. cikk szerinti 
ellenőrzések elvégzésének megkönnyítése 
érdekében, többek között lehetővé teszik a 
helyiségekbe való bejutást, valamint 
bemutatják a dokumentációt vagy a 
nyilvántartásokat. 
(7) A Bizottság technikai segítséget 
nyújthat azon kkv-k számára, amelyek 
nem rendelkeznek az e cikk szerinti 
követelmények teljesítéséhez szükséges 
eszközökkel. 

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A meghatalmazott képviselő kérésre 
az illetékes hatóságok rendelkezésére 
bocsátja a meghatalmazás egy példányát az 
Európai Unió valamelyik hivatalos 
nyelvén.

(2) A meghatalmazott képviselő kérésre 
az illetékes hatóságok rendelkezésére 
bocsátja a meghatalmazás egy példányát az 
Európai Unió valamelyik hivatalos 
nyelvén, egy példányt pedig annak a 
tagállamnak a nyelvén, ahol a kellő 
gondosságra vonatkozó nyilatkozatot 
kezelik, vagy ennek hiányában angol 
nyelven.

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 cikk törölve 



A kereskedők kötelezettségei
(1) A kkv-nak minősülő kereskedők 
csak akkor forgalmazhatják az érintett 
árukat és termékeket, ha rendelkeznek a 
(2) bekezdésben előírt információkkal.
(2) A kkv-nak minősülő kereskedők 
begyűjtik és megőrzik az általuk 
forgalmazni kívánt, érintett árukkal és 
termékekkel kapcsolatos alábbi 
információkat:
a) azoknak a piaci szereplőknek vagy 
kereskedőknek a neve, bejegyzett 
kereskedelmi neve vagy bejegyzett 
védjegye, postacíme, e-mail-címe és – 
amennyiben rendelkezésre áll – webcíme, 
akik számukra az érintett árukat és 
termékeket szállították;
b) azoknak a kereskedőknek a neve, 
bejegyzett kereskedelmi neve vagy 
bejegyzett védjegye, postacíme, e-mail-
címe és – amennyiben rendelkezésre áll – 
webcíme, akik számára ők az érintett 
árukat és termékeket szállították.
(3) A kkv-nak minősülő kereskedők 
legalább 5 évig megőrzik az ebben a 
cikkben említett információkat, és azokat 
kérésre az illetékes hatóságok 
rendelkezésére bocsátják.
(4) Azok a kkv-nak minősülő 
kereskedők, amelyek új információkról – 
köztük indokolással alátámasztott 
aggályokról – értesültek arra 
vonatkozóan, hogy az általuk már 
forgalomba hozott érintett áru vagy 
termék nem felel meg e rendelet 
követelményeinek, haladéktalanul 
tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az 
illetékes hatóságait, ahol az érintett árut 
vagy terméket forgalomba hozták.
(5) Azokat a kereskedőket, amelyek nem 
kkv-k, piaci szereplőknek kell tekinteni, és 
az e rendelet 3., 4., 5., 8–12. cikkében, 14. 
cikkének (9) bekezdésében, 15. cikkében 
és 20. cikkében foglalt kötelezettségek és 
rendelkezések vonatkoznak rájuk az 
általuk az uniós piacon forgalmazott 
érintett áruk és termékek tekintetében.



(6) A kereskedők minden szükséges 
segítséget felajánlanak az illetékes 
hatóságoknak annak érdekében, hogy 
megkönnyítsék a 16. cikkben foglalt 
ellenőrzések elvégzését, többek között a 
telephelyekhez való hozzáférés biztosítása, 
valamint dokumentumok vagy 
nyilvántartások bemutatása tekintetében.

Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk 7. cikk

Harmadik országokban letelepedett piaci 
szereplők általi forgalomba hozatal

Harmadik országokban letelepedett piaci 
szereplők általi forgalomba hozatal

Amennyiben az Unión kívül letelepedett 
természetes vagy jogi személy érintett 
árukat és termékeket hoz forgalomba az 
uniós piacon, az Unióban letelepedett azon 
első természetes vagy jogi személy, amely 
ezeket az érintett árukat és termékeket 
megvásárolja vagy birtokába veszi, e 
rendelet értelmében vett piaci szereplőnek 
tekintendő.

Amennyiben az Unión kívül letelepedett – 
bármilyen méretű – természetes vagy jogi 
személy érintett árukat és termékeket hoz 
forgalomba az uniós piacon, az Unióban 
letelepedett azon első természetes vagy 
jogi személy, amely ezeket az érintett 
árukat és termékeket megvásárolja vagy 
birtokába veszi, e rendelet értelmében vett 
piaci szereplőnek tekintendő.

Ha nincs az Unióban letelepedett gyártó 
vagy importőr, az online piactereknek 
meg kell felelniük az 8–11. cikkben 
meghatározott kötelezettségeknek azon 
áruk és termékek tekintetében, amelyek 
értékesítését megkönnyítik. 

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az olyan termékösszetevők esetében, 
amelyek a 4. cikk (1) bekezdésével 
összhangban már megfeleltek a kellő 
gondosság elvének, nem szükséges további 
kellő gondossági eljárást lefolytatni. Az 



átvilágítási eljárás hatálya alá nem tartozó 
összetevőkre továbbra is alkalmazni kell a 
kellő gondosságra vonatkozó 
követelményeket. 

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piaci szereplők információkat, 
dokumentumokat és adatokat gyűjtenek 
annak igazolása érdekében, hogy az érintett 
áruk és termékek megfelelnek a 3. cikknek. 
E célból a piaci szereplő az érintett árukkal 
vagy termékekkel kapcsolatban begyűjti, 
rendszerezi és 5 évig megőrzi az alábbi, 
bizonyítékokkal alátámasztott 
információkat:

A piaci szereplők információkat, 
dokumentumokat és adatokat gyűjtenek 
annak igazolása érdekében, hogy az érintett 
áruk és termékek megfelelnek a 3. cikknek. 
E célból a piaci szereplő az érintett, uniós 
piacon forgalomba helyezett vagy az 
Unióból exportált árukkal vagy 
termékekkel kapcsolatban begyűjti, 
rendszerezi és 5 évig megőrzi az alábbi, 
bizonyítékokkal alátámasztott 
információkat: 

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) leírás, beleértve az érintett áruk és 
termékek kereskedelmi nevét és típusát, 
valamint – adott esetben – a faj közönséges 
nevét és teljes tudományos nevét;

a) leírás, beleértve az érintett áruk és 
termékek kereskedelmi nevét és típusát, 
valamint – adott esetben – a faj közönséges 
nevét és teljes tudományos nevét; a 
termékleírásnak tartalmaznia kell az 
abban szereplő vagy a termékek 
előállításához felhasznált áruk jegyzékét; 
állati termékek esetében a leírásnak 
tartalmaznia kell az állatok etetésére 
használt áruk jegyzékét; 

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az előállító ország meghatározása; c) az előállító ország vagy országrészek 
meghatározása; 

Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) minden olyan földterület földrajzi 
helymeghatározási koordinátái, földrajzi 
szélességben és hosszúságban megadott 
helyzete, ahol az érintett árukat és 
termékeket előállították, valamint az 
előállítás dátuma vagy időtartománya;

d) minden olyan földterület földrajzi 
helymeghatározási koordinátái, földrajzi 
szélességben és hosszúságban megadott 
helyzete, ahol az érintett árukat és 
termékeket előállították, vagy a poligon 
valamennyi pontjának földrajzi 
helymeghatározási koordinátái, szélességi 
és hosszúsági koordinátái azon 
földterületek esetében, ahol az érintett 
árukat és termékeket előállították; az 
egyetlen szélességi és hosszúsági pont, 
vagy poligon által azonosított bármely 
földterületen végzett erdőirtás vagy 
állapotromlás automatikusan kizárja az 
adott földterületekről származó 
valamennyi termék és áru forgalomba 
hozatalát és forgalmazását, illetve onnan 
történő kivitelét; a gazdasági szereplőknek 
meg kell adniuk az áru vagy termék 
előállításának dátumát vagy 
időtartományát, vagy betakarítási 
időszakát; a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e rendelet 
kiegészítése céljából azon földterületek 
mérete tekintetében, amelyek kapcsán a 
vállalkozásoknak az érintett áruk és 
termékek földrajzi helymeghatározásának 
egyetlen eszközeként poligont kell 
megadniuk; 

Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – h pont



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) megfelelő és ellenőrizhető 
információk arról, hogy az előállítást az 
előállító ország vonatkozó jogszabályaival 
összhangban végezték, ideértve minden 
olyan rendelkezést, amely feljogosít az 
adott területnek az adott áru előállítása 
céljából történő hasznosítására.

h) megfelelő és ellenőrizhető 
információk arról, hogy az előállítást az 
előállító ország vonatkozó jogszabályaival, 
valamint a 2. cikk (28) pontjában 
meghatározott jogszabályokkal és 
normákkal összhangban végezték. 

Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) független auditok és megfelelő 
konzultációs eljárások útján szerzett 
megfelelő és ellenőrizhető információk 
arról, hogy az érintett áruk és termékek 
előállítására használt területre nem 
vonatkozik semmilyen, az őslakos népek 
jogain, szokásjogon vagy más jogszerű 
birtoklási jogon alapuló földhasználati 
jog, illetve nem áll fenn a terület 
használatával, tulajdonjogával vagy 
elfoglalásával kapcsolatos vita; 

Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) megfelelő és ellenőrizhető 
információk, amelyek bemutatják az adott 
áruk és termékek előállítására használt 
területre vonatkozóan földtulajdon- és 
földhasználati jogokra igényt formáló 
őslakos népek, helyi közösségek és egyéb 
csoportok véleményét az érintett áruk és 
termékek előállítása tekintetében; 

Módosítás 127



Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A pénzügyi intézmények 
információkat, dokumentumokat és 
adatokat gyűjtenek annak igazolása 
érdekében, hogy az ügyfeleknek nyújtott 
pénzügyi szolgáltatások megfelelnek a 
11a. cikknek. A tájékoztatásnak legalább 
a következő információkat és 
dokumentumokat kell magában foglalnia:
a) az ügyfél gazdasági 
tevékenységeinek, az ügyfél által 
ellenőrzött szervezetek tevékenységeinek, 
valamint az ügyfél beszállítói által 
folytatott gazdasági tevékenységek 
ismertetése;
b) az uniós piacon forgalomba hozott, 
forgalmazott vagy onnan kivitt érintett 
árukra és termékekre, valamint az e 
rendelet szerint ezzel kapcsolatban 
gyakorolt kellő gondosságra vonatkozó 
információk;
c) az érintett áruk és termékek a) pont 
szerinti tevékenységekhez való 
felhasználása, ideértve a ténylegesen 
felhasznált érintett árukra és termékekre, 
valamint az e rendelet szerint ezzel 
kapcsolatban gyakorolt kellő gondosságra 
vonatkozó információkat is;
d) az ügyfél, valamint az a) pontban 
említett szervezetek és beszállítók által 
annak biztosítása céljából elfogadott és 
végrehajtott politikák, hogy tevékenységük 
ne vezessen erdőirtáshoz, az erdők 
pusztulásához vagy erdőátalakításhoz;
e) a termelő ország azonosítása és a 
földrajzi helymeghatározási koordináták, 
valamint az összes olyan földterület 
földrajzi szélességi és hosszúsági 
koordinátái, ahol az érintett árukat és 
termékeket előállítják;

Módosítás 128 és 253



Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 33. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el az (1) bekezdés 
kiegészítése céljából a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszer hatékonyságának 
biztosításához esetleg szükségessé váló 
további releváns, megszerzendő 
információk tekintetében.

törölve 

Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság a 33. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el az (1) és az (1a) 
bekezdés kiegészítése céljából a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszer 
hatékonyságának biztosításához esetleg 
szükségessé váló további releváns, 
megszerzendő információk tekintetében.

Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(1) A piaci szereplők ellenőrzik és 
elemzik a 9. cikkel összhangban begyűjtött 
információkat és bármely egyéb vonatkozó 
dokumentációt, és ennek alapján 
kockázatértékelést végeznek annak 
megállapítása érdekében, hogy fennáll-e 
annak a kockázata, hogy az uniós piacon 
forgalomba hozatalra vagy onnan kivitelre 
szánt érintett áruk és termékek nem 
felelnek meg e rendelet követelményeinek. 
Ha a piaci szereplők nem tudják igazolni, 
hogy a meg nem felelés kockázata 

(1) A piaci szereplők és a pénzügyi 
intézmények ellenőrzik és elemzik a 9. 
cikkel összhangban begyűjtött 
információkat és bármely egyéb vonatkozó 
dokumentációt, és ennek alapján 
kockázatértékelést végeznek annak 
megállapítása érdekében, hogy fennáll-e 
annak a kockázata, hogy az uniós piacon 
forgalomba hozatalra vagy onnan kivitelre 
szánt érintett áruk és termékek nem 
felelnek meg e rendelet követelményeinek. 
Amennyiben a piaci szereplő nem képes 



elhanyagolható, az érintett árut vagy 
terméket nem hozhatják forgalomba az 
uniós piacon, és azt nem vihetik ki onnan.

megfelelően összegyűjteni az e 
rendeletben előírt információkat, jogában 
áll az illetékes hatóságtól felvilágosítást 
vagy segítséget kérni a végrehajtással 
kapcsolatban. Ha a piaci szereplők nem 
tudják igazolni, hogy a meg nem felelés 
kockázata elhanyagolható, az érintett árut 
vagy terméket nem hozhatják forgalomba 
az uniós piacon, és azt nem vihetik ki 
onnan. Ha a pénzügyi intézmények nem 
arra a következtetésre jutnak, hogy a meg 
nem felelés kockázata elhanyagolható, 
nem nyújthatnak pénzügyi 
szolgáltatásokat a szóban forgó ügyfélnek. 

Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) kiszolgáltatott emberek, őslakos 
népek, helyi közösségek és egyéb, a 
szokásjogon alapuló földtulajdon és -
használat jogával rendelkező személyek 
jelenléte az érintett árut vagy terméket 
előállító országban és országrészben; 

Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az érintett áruk és termékek 
előállítása céljából használt terület 
használatára, tulajdonjogára vagy a 
szokásjogon alapuló földtulajdon és -
használat gyakorlására vonatkozó 
követelések vagy jogviták fennállása, 
függetlenül attól, hogy ezeket hivatalosan 
nyilvántartásba vették-e vagy sem; 

Módosítás 133



Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) erdőirtás vagy erdőpusztulás 
előfordulása az érintett árut vagy terméket 
előállító országban, régióban és területen;

c) erdőirtás, erdőpusztulás vagy 
erdőátalakítás előfordulása az érintett árut 
vagy terméket előállító országban, 
régióban és területen; 

Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az előállító és származási országgal 
kapcsolatos aggályok, például a korrupció 
szintje, az okmány- és adathamisítás 
elterjedtsége, a jogérvényesítés hiánya, 
fegyveres konfliktus vagy az Egyesült 
Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy az 
Európai Unió Tanácsa által kivetett 
szankciók megléte;

e) az előállító és származási országgal, 
vagy annak a 27. cikk szerinti részeivel 
kapcsolatos aggályok, például a korrupció 
szintje, az okmány- és adathamisítás 
elterjedtsége, az adatok hiánya, az őslakos 
népek és a helyi közösségek földtulajdon- 
és földhasználati jogainak és egyéb 
jogainak megsértése vagy érvényesítésük 
hiánya, fegyveres konfliktus vagy az 
Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 
vagy az Európai Unió Tanácsa által 
kivetett szankciók megléte; 

Módosítás 135

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az érintett ellátási lánc összetettsége, 
különös tekintettel az áruk és/vagy 
termékek azon földterülettel való 
összekapcsolásának nehézségeire, ahol 
azokat előállították;

f) az érintett ellátási lánc összetettsége, 
különös tekintettel az áruk és/vagy 
termékek azon földterülettel való 
összekapcsolásának nehézségeire, ahol 
azokat előállították, illetve az ilyen adatok 
továbbítását tiltó nemzeti adatvédelmi 
szabályokra; 

Módosítás 136



Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az ismeretlen eredetű vagy olyan 
területeken előállított termékekkel való 
keveredés kockázata, ahol erdőirtás vagy 
erdőpusztulás történt vagy történik;

g) az ismeretlen eredetű vagy olyan 
területeken előállított termékekkel való 
keveredés kockázata, ahol erdőirtás, 
erdőpusztulás vagy erdőátalakítás vagy a 
vonatkozó jogszabályok megsértése történt 
vagy történik; 

Módosítás 137

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a több érdekelt fél részvételével zajló 
olyan párbeszédek eredménye, amelyek 
keretében aktív részvételre kérték fel az 
érintett feleket, például a mezőgazdasági 
kistermelőket, a kkv-kat, az őslakos 
népeket és a helyi közösségeket; 

Módosítás 138

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a gyorsriasztási mechanizmuson 
keresztül nyújtott információk; 

Módosítás 245
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2173/2005/EK tanácsi rendelet 
hatálya alá tartozó, működő engedélyezési 
rendszerből származó érvényes FLEGT-
engedéllyel rendelkező fatermékeket úgy 
kell tekinteni, hogy azok megfelelnek e 

(3) A 2173/2005/EK tanácsi rendelet 
hatálya alá tartozó, működő engedélyezési 
rendszerből származó érvényes FLEGT-
engedéllyel rendelkező fatermékeket úgy 
kell tekinteni, hogy azok megfelelnek az e 



rendelet 3. cikke b) pontjának. rendelet 3. cikke szerinti, a 2. cikk (28) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott, 
előállító ország vonatkozó 
jogszabályainak.

Módosítás 140

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Kivéve, ha az (1) bekezdéssel 
összhangban elvégzett elemzés lehetővé 
teszi a piaci szereplő számára annak 
megállapítását, hogy nem áll fenn vagy 
elhanyagolható annak a kockázata, hogy az 
érintett áruk vagy termékek nem felelnek 
meg e rendelet követelményeinek, a piaci 
szereplő az érintett áruk és termékek uniós 
piacon történő forgalomba hozatalát vagy 
azok kivitelét megelőzően olyan 
kockázatcsökkentő eljárásokat és 
intézkedéseket fogad el, amelyek 
alkalmasak annak elérésére, hogy ne álljon 
fenn kockázat vagy az elhanyagolható 
mértékű legyen. Ez magában foglalhatja 
további információk, adatok vagy 
dokumentumok bekérését, független 
felmérések vagy auditok végzését, vagy a 
9. cikkben meghatározott tájékoztatási 
követelményekhez kapcsolódó egyéb 
intézkedéseket.

(4) Kivéve, ha az (1) bekezdéssel 
összhangban elvégzett elemzés lehetővé 
teszi a piaci szereplő számára annak 
megállapítását, hogy nem áll fenn vagy 
elhanyagolható annak a kockázata, hogy az 
érintett áruk vagy termékek nem felelnek 
meg e rendelet követelményeinek, a piaci 
szereplő az érintett áruk és termékek uniós 
piacon történő forgalomba hozatalát vagy 
azok kivitelét megelőzően olyan 
kockázatcsökkentő eljárásokat és 
intézkedéseket fogad el, amelyek 
alkalmasak annak elérésére, hogy ne álljon 
fenn kockázat vagy az elhanyagolható 
mértékű legyen. Ez magában foglalhatja 
további információk, adatok vagy 
dokumentumok bekérését, független 
felmérések vagy auditok végzését, 
kapacitásépítést és pénzügyi 
beruházásokat a kistermelők számára 
vagy a 9. cikkben meghatározott 
tájékoztatási követelményekhez 
kapcsolódó egyéb intézkedéseket. 

Módosítás 141

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Adott esetben a piaci szereplők 
biztosítják, hogy a kockázatértékelések és 
a kockázatcsökkentő intézkedések 
elfogadásában az őslakos népek, a helyi 
közösségek és az érintett áruk és termékek 



előállítására szolgáló területen a 
szokásjogon alapuló földtulajdon és -
használat jogával rendelkező egyéb 
személyek is részt vegyenek, és 
konzultáljanak velük. 

Módosítás 142

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kockázatkezelési gyakorlatok 
modellje, jelentéstétel, nyilvántartás-
vezetés, belső kontroll és a 
jogszabályoknak való megfelelés, többek 
között a kkv-nak nem minősülő piaci 
szereplők vonatkozásában, a 
jogszabályoknak való megfelelésért felelős 
vezető kinevezése;

a) a kockázatkezelési gyakorlatok 
modellje, jelentéstétel, nyilvántartás-
vezetés, belső kontroll és a 
jogszabályoknak való megfelelés, többek 
között a kkv-nak nem minősülő piaci 
szereplők vonatkozásában, a 
jogszabályoknak való megfelelésért felelős 
vezető kinevezése, elérhetőségének vagy 
aktuális e-mail-címének megadásával; 

Módosítás 143

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kockázatértékeléseket 
dokumentálni kell, legalább évente felül 
kell vizsgálni, és kérésre az illetékes 
hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

(7) A kockázatértékeléseket, valamint 
adott esetben a kockázatcsökkentés 
érdekében hozott döntéseket dokumentálni 
kell, legalább évente felül kell vizsgálni, és 
kérésre az illetékes hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátani. 

Módosítás 144

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 8. cikk szerinti kellő gondosság 
gyakorlása érdekében a piaci szereplőknek 
a kellő gondosság elvén alapuló rendszert 

(1) A 8. cikk szerinti kellő gondosság 
gyakorlása érdekében a piaci szereplőknek 
a kellő gondosság elvén alapuló rendszert 



kell létrehozniuk és naprakészen tartaniuk, 
hogy biztosítani tudják a 3. cikk a) és b) 
pontjában meghatározott 
követelményeknek való megfelelést. A 
kellő gondosság elvén alapuló rendszert 
évente legalább egyszer felül kell 
vizsgálni, és szükség esetén ki kell 
igazítani a kellő gondosság gyakorlását 
esetlegesen befolyásoló új fejlemények 
figyelembevételével. A piaci szereplők 5 
évig megőrzik a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszer(ek) frissítéseiről készült 
nyilvántartást.

kell létrehozniuk és naprakészen tartaniuk, 
hogy biztosítani tudják a 3. cikkben 
meghatározott követelményeknek való 
megfelelést. A kellő gondosság elvén 
alapuló rendszert évente legalább egyszer 
felül kell vizsgálni, és szükség esetén ki 
kell igazítani a kellő gondosság gyakorlását 
esetlegesen befolyásoló új fejlemények 
figyelembevételével, amennyiben a piaci 
szereplőknek ilyen a tudomásukra jut. A 
piaci szereplők 5 évig megőrzik a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszer(ek) 
frissítéseiről készült nyilvántartást. 

Módosítás 145

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben más, a kellő gondosság 
elvének megfelelő fenntarthatósági 
értékláncra vonatkozó követelményeket 
meghatározó uniós jogalkotási eszközök 
másként nem rendelkeznek, a kkv-nak 
nem minősülő piaci szereplők évente a 
lehető legszélesebb körben – többek között 
az interneten – nyilvános jelentést tesznek 
a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszerükről, beleértve a 8. cikkben 
meghatározott kötelezettségeik teljesítése 
érdekében tett lépéseket. Azok a piaci 
szereplők, amelyek a kellő gondosság 
elvének megfelelő értékláncra vonatkozó 
követelményeket megállapító egyéb uniós 
jogalkotási eszközök hatálya alá is 
tartoznak, eleget tehetnek az e bekezdés 
szerinti jelentéstételi kötelezettségüknek 
úgy, hogy más uniós jogalkotási eszközök 
keretében történő jelentéstétel során 
feltüntetik a szükséges információkat.

(2) A piaci szereplők évente a lehető 
legszélesebb körben – többek között az 
interneten – nyilvános jelentést tesznek a 
kellő gondosság elvén alapuló 
rendszerükről, beleértve a 8., 9. és 10. 
cikkben meghatározott kötelezettségeik 
teljesítése érdekében tett lépéseket és a 
kellő gondosság elvén alapuló rendszerük 
végrehajtásáról és eredményeiről, továbbá 
a kistermelők megfelelésének 
támogatására többek között beruházások 
és kapacitásépítés révén hozott 
intézkedéseikről. Azok a piaci szereplők, 
amelyek a kellő gondosság elvének 
megfelelő értékláncra vonatkozó 
követelményeket megállapító egyéb uniós 
jogalkotási eszközök hatálya alá is 
tartoznak, eleget tehetnek az e bekezdés 
szerinti jelentéstételi kötelezettségüknek 
úgy, hogy más uniós jogalkotási eszközök 
keretében történő jelentéstétel során 
feltüntetik a szükséges információkat. 

Módosítás 146

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az egyes beszállítók által szállított 
érintett áruk és termékek tekintetében a 
jelentések:
a) megadják a 9. cikkben 
meghatározott információkat;
b) ismertetik az érintett áruk és 
termékek 3. cikknek való megfelelésének 
értékeléséhez szerzett és felhasznált 
információkat és bizonyítékokat;
c) ismertetik a 10. cikk (1) bekezdése 
szerint elvégzett kockázatértékelés 
következtetéseit, és leírják a 10. cikk (4) 
bekezdése alapján végrehajtott 
kockázatcsökkentő eljárásokat vagy 
intézkedéseket;
d) meghatározzák a vonatkozó áruk és 
termékek uniós piacon történő 
forgalomba hozatalának vagy onnan 
történő kivitelének dátumát és helyét; 
valamint
e) tartalmazzák az őslakos népekkel, a 
helyi közösségekkel és az érintett áruk és 
termékek előállítására szolgáló területen a 
szokásjogon alapuló földtulajdon és -
használat jogával rendelkező egyéb 
személyekkel folytatott konzultáció 
bizonyítékát. 

Módosítás 147

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A piaci szereplők legalább 5 évig 
megőrzik a kellő gondossággal kapcsolatos 
valamennyi dokumentációt, így például a 
8. cikk szerinti valamennyi vonatkozó 
nyilvántartás, intézkedés és eljárás 
tekintetében. Ezeket kérésre az illetékes 
hatóság rendelkezésére bocsátják.

(3) A piaci szereplők legalább 5 évig 
megőrzik a kellő gondossággal kapcsolatos 
valamennyi dokumentációt, így például a 
8. cikk szerinti valamennyi vonatkozó 
nyilvántartás, intézkedés és eljárás 
tekintetében, lehetővé téve minden egyes 
forgalomba hozott termék vagy áru, az 
elvégzett kockázatelemzés és az elért 
eredmények kétséget kizáró azonosítását. 



Kérésre ezeket a dokumentációkat az 
illetékes hatóságok rendelkezésére 
bocsátják. 

Módosítás 148

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
A pénzügyi intézmények kötelezettségei

(1) A 3. cikknek való megfelelés 
érdekében a pénzügyi intézményeknek 
kellő gondossággal kell eljárniuk, mielőtt 
pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanának 
azoknak az ügyfeleknek, akiknek 
gazdasági tevékenysége az érintett árukkal 
és termékekkel való kereskedéséből vagy 
az érintett áruk és termékek forgalomba 
hozatalából áll, vagy ezekhez kapcsolódik.
(2) A kellő gondosság elvén alapuló 
eljárás a következőket foglalja magában:
a) az e cikk (1) bekezdésben 
meghatározott követelmény teljesítéséhez 
szükséges, a 9. cikk a) pontjában említett 
információk és dokumentumok 
begyűjtése;
b) a 10. cikkben említett 
kockázatértékelési és kockázatcsökkentő 
intézkedések;
(3) A pénzügyi intézmények csak akkor 
nyújthatnak pénzügyi szolgáltatásokat 
ügyfeleknek, ha előzetesen kellő 
gondosságra vonatkozó nyilatkozatot 
nyújtanak be az illetékes hatóságoknak.
(4) Amennyiben a pénzügyi 
intézmények [ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontja] előtt 
létesítettek azóta is tartó üzleti 
kapcsolatot, a pénzügyi intézmények ... 
[Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be az e 
rendelet hatálybalépésének dátumát 
követő egy évnek megfelelő dátumot]-ig 
lefolytatják a kellő gondosság elvén 



alapuló megfelelő eljárást.

Módosítás 149

Rendeletre irányuló javaslat
11 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11b. cikk
(1) A pénzügyi intézmények ellenőrzik 
és elemzik a 9. cikk (1a) bekezdésével 
összhangban gyűjtött információkat és 
bármely egyéb vonatkozó dokumentációt, 
és ennek alapján kockázatértékelést 
végeznek annak megállapítása érdekében, 
hogy fennáll-e annak a kockázata, hogy 
az ügyfélnek nyújtott pénzügyi 
szolgáltatások nem felelnek meg a 12a. 
cikk (1) bekezdésének. Ha a pénzügyi 
intézmények nem tudják igazolni, hogy a 
meg nem felelés kockázata 
elhanyagolható, nem nyújthatnak 
pénzügyi szolgáltatásokat a szóban forgó 
ügyfélnek.
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érintett áruk vagy termékek uniós 
piacon történő forgalomba hozatala vagy 
onnan történő kivitele során a piaci 
szereplőknek nem kell teljesíteniük a 10. 
cikkben foglalt kötelezettségeket, 
amennyiben meg tudnak bizonyosodni 
arról, hogy az összes érintett árut és 
terméket olyan országokban vagy 
országrészekben állították elő, amelyeket a 
27. cikkel összhangban alacsony 
kockázatúként azonosítottak.

(1) Az érintett áruk vagy termékek uniós 
piacon történő forgalomba hozatala vagy 
onnan történő kivitele során a piaci 
szereplőknek nem kell teljesíteniük a 10. 
cikk (2) bekezdésének a), b), ba), bb), c), 
d), e), h), ha) vagy j), illetve a 10. cikk (6) 
bekezdésében foglalt kötelezettségeket, 
amennyiben meg tudnak bizonyosodni 
arról, hogy az összes érintett árut és 
terméket olyan országokban vagy 
országrészekben állították elő, amelyeket a 
27. cikkel összhangban alacsony 
kockázatúként azonosítottak. 
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha azonban a piaci szereplő olyan 
információ birtokába jut vagy olyan 
információról szerez tudomást, amely jelzi 
annak a kockázatát, hogy az érintett áruk és 
termékek esetleg nem felelnek meg e 
rendelet követelményeinek, a 9. és 10. 
cikkben foglalt valamennyi kötelezettséget 
teljesíteni kell.

(2) Ha azonban a piaci szereplő olyan 
információ birtokába jut vagy olyan 
releváns információról szerez tudomást, 
amely jelzi annak a kockázatát, hogy az 
érintett áruk és termékek esetleg nem 
felelnek meg e rendelet követelményeinek, 
a 9. és 10. cikkben foglalt valamennyi 
kötelezettséget teljesíteni kell. A piaci 
szereplő haladéktalanul közöl minden 
vonatkozó információt az illetékes 
hatósággal. 
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben az illetékes hatóság 
tudomására jut bármely olyan információ, 
amely e rendelet követelményeinek 
lehetséges megkerülésének kockázatára 
utal, ideértve azokat az eseteket is, amikor 
az érintett árukat vagy termékeket 
standard kockázatú vagy magas 
kockázatú országban állítják elő, és a 
későbbiekben alacsony kockázatú 
országban dolgozzák fel vagy onnan 
exportálják az Unióba, az illetékes 
hatóság a 14. cikk (6) bekezdésével 
összhangban ellenőrzéseket végez, és 
szükség esetén a 21. cikkel összhangban 
ideiglenes intézkedéseket fogad el. 
Amennyiben megállapítják az e 
rendeletnek való meg nem felelést, a 
tagállami hatóságok a 22. és 23. cikkel 
összhangban további intézkedéseket 
hoznak. 
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Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Iránymutatások

(1) ... [E rendelet hatálybalépésétől 
számított 12 hónap]-ig a Bizottság 
felhasználóbarát áruspecifikus 
iránymutatásokat ad ki, amelyekben 
pontosítja a piaci szereplőkre vonatkozó – 
az adott ellátási lánchoz igazított – kellő 
gondossági felelősségeket és 
nyomonkövetési szabályokat. A Bizottság 
figyelembe veszi az uniós jogból, és 
különösen [a vállalati fenntarthatósággal 
összefüggő, kellő gondosságra vonatkozó 
jövőbeli irányelvből] eredő egyéb 
átvilágítási követelményeket. 
(2) Az iránymutatásoknak különösen 
figyelembe kell venniük a kkv-k igényeit, 
és tájékoztatniuk kell őket az igazgatási és 
pénzügyi támogatáshoz való hozzáférés 
különböző módjairól, valamint 
iránymutatást kell adniuk arról, hogy a 
különböző uniós jogi aktusok szerinti, a 
kellő gondosságra vonatkozó, egymást 
átfedő szabályokból eredő 
követelményeket hogyan lehet a 
leghatékonyabban végrehajtani.
(3) Az iránymutatásokat az érintett – 
többek között harmadik országbeli – 
érdekelt felekkel és adott esetben a kellő 
gondosság terén szakértelemmel 
rendelkező nemzetközi szervekkel 
konzultálva és a bevett gyakorlatokat 
figyelembe véve kell kidolgozni. 
(4) A Bizottság rendszeresen 
felülvizsgálja és aktualizálja az 
iránymutatásokat, figyelembe véve az 
érintett ágazatokban bekövetkezett 
legújabb fejleményeket. 
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a honlapján közzéteszi 
az illetékes hatóságok listáját. A Bizottság 
a tagállamoktól kapott releváns frissítések 
alapján rendszeresen frissíti a listát.

(3) A Bizottság a honlapján késlekedés 
nélkül közzéteszi az illetékes hatóságok 
listáját. A Bizottság a tagállamoktól kapott 
releváns frissítések alapján rendszeresen 
frissíti a listát. 
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok megfelelő 
hatáskörökkel és erőforrásokkal 
rendelkezzenek az e rendelet 3. fejezetében 
meghatározott kötelezettségek 
teljesítéséhez.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok megfelelő 
hatáskörökkel, működésbeli 
függetlenséggel és erőforrásokkal 
rendelkezzenek az e rendelet 3. fejezetében 
meghatározott kötelezettségek 
teljesítéséhez. 
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok megkönnyíthetik a 
releváns információ cseréjét és terjesztését 
– különösen annak érdekében, hogy 
segítsék a piaci szereplőket a 
kockázatértékelésben a 9. cikkben 
meghatározottak szerint –, valamint az e 
rendelet végrehajtását illetően bevált 
gyakorlatokra vonatkozóan.

(6) A tagállamok megkönnyítik a 
releváns információ cseréjét és terjesztését 
– különösen annak érdekében, hogy 
segítsék a piaci szereplőket a 
kockázatértékelésben a 9. cikkben 
meghatározottak szerint –, valamint az e 
rendelet végrehajtását illetően bevált 
gyakorlatokra vonatkozóan. 
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 a bekezdés (új)



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az e fejezetben felsorolt 
kötelezettségek – különösen a piaci 
szereplők és kereskedők ellenőrzése – 
egységes alkalmazása érdekében a 
Bizottság legkésőbb [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be az e rendelet 
hatálybalépésének dátumát követő hat 
hónapnak megfelelő dátumot]-ig követően 
iránymutatást ad ki valamennyi illetékes 
hatóságnak. 
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Az illetékes hatóságok nyomon 
követik, hogy a pénzügyi intézmények 
megfelelnek-e az e rendeletben foglalt 
követelményeknek.
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzések elvégzéséhez az illetékes 
hatóságok kockázatalapú megközelítésen 
alapuló tervet dolgoznak ki. A tervnek 
tartalmaznia kell legalább a (4) bekezdés 
szerinti kockázatelemzés elvégzéséhez 
szükséges kockázati kritériumokat, és 
ezáltal tájékoztatást kell nyújtania az 
ellenőrzésekre vonatkozó döntésekhez. A 
kockázati kritériumok megállapítása és 
felülvizsgálata során az illetékes hatóságok 
figyelembe veszik különösen az 
országokhoz és az országrészekhez – a 27. 
cikkel összhangban – hozzárendelt 
kockázatot, a piaci szereplő vagy a 

(3) Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzések elvégzéséhez az illetékes 
hatóságok kockázatalapú megközelítésen 
alapuló tervet dolgoznak ki. A tervnek, 
amelyet a 19. cikkel összhangban 
nyilvánosságra kell hozni, tartalmaznia 
kell legalább a (4) bekezdés szerinti 
kockázatelemzés elvégzéséhez szükséges 
kockázati kritériumokat, és ezáltal 
tájékoztatást kell nyújtania az 
ellenőrzésekre vonatkozó döntésekhez. A 
kockázati kritériumok megállapítása és 
felülvizsgálata során az illetékes hatóságok 
figyelembe veszik az e rendelet valamely 
piaci szereplő vagy kereskedő általi 



kereskedő e rendeletnek való korábbi 
megfelelését, valamint minden egyéb 
lényeges információt. Az ellenőrzések 
eredményei, valamint a tervek végrehajtása 
során szerzett tapasztalatok alapján az 
illetékes hatóságok rendszeresen 
felülvizsgálják a terveket és a kockázati 
kritériumokat azok hatékonyságának 
javítása érdekében. A tervek felülvizsgálata 
során az illetékes hatóságok csökkentik az 
ellenőrzések gyakoriságát azon piaci 
szereplők és kereskedők esetében, amelyek 
következetes eredményeket mutatnak fel az 
e rendelet szerinti követelményeknek való 
megfelelés tekintetében.

korábbi megsértését, a piaci szereplő vagy 
kereskedő által forgalomba hozott vagy az 
uniós piacról kivitt érintett áruk és 
termékek mennyiségét, az érintett árukra 
vagy termékekre vonatkozó 
kockázatértékelés elvégzését követően 
eltelt időt, azon földterületek vagy 
poligonok erdőkhöz való közelségét, 
amelyeken az érintett árukat és 
termékeket előállították, valamint minden 
egyéb releváns információt. Az 
ellenőrzések eredményei, valamint a tervek 
végrehajtása során szerzett tapasztalatok 
alapján az illetékes hatóságok rendszeresen 
felülvizsgálják a terveket és a kockázati 
kritériumokat azok hatékonyságának 
javítása érdekében. A tervek felülvizsgálata 
során az illetékes hatóságok csökkenthetik 
az ellenőrzések gyakoriságát azon piaci 
szereplők és kereskedők esetében, amelyek 
következetes eredményeket mutatnak fel az 
e rendelet szerinti követelményeknek való 
megfelelés tekintetében. 
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A (6) bekezdésben említett 
felfüggesztéseket 3 munkanapon belül meg 
kell szüntetni, kivéve, ha az illetékes 
hatóságok az említett időszakon belül 
elvégzett ellenőrzések eredménye alapján 
arra a következtetésre jutnak, hogy további 
időre van szükségük annak 
megállapításához, hogy az érintett áruk és 
termékek megfelelnek-e e rendelet 
követelményeinek. Ebben az esetben az 
illetékes hatóságok a 21. cikk alapján 
hozott további ideiglenes intézkedésekkel, 
vagy az uniós piacra belépő vagy azt 
elhagyó érintett áruk vagy termékek 
esetében a vámhatóságoknak a 24. cikk (6) 
bekezdése szerinti felfüggesztés 
fenntartásának szükségességéről történő 
értesítésével meghosszabbítják a 

(7) A (6) bekezdésben említett 
felfüggesztéseket 5 munkanapon, a 
romlandó friss áruk és termékek esetében 
pedig 72 órán belül meg kell szüntetni, 
kivéve, ha az illetékes hatóságok az 
említett időszakon belül elvégzett 
ellenőrzések eredménye alapján arra a 
következtetésre jutnak, hogy további időre 
van szükségük annak megállapításához, 
hogy az érintett áruk és termékek 
megfelelnek-e e rendelet 
követelményeinek. Ebben az esetben az 
illetékes hatóságok a 21. cikk alapján 
hozott további ideiglenes intézkedésekkel, 
vagy az uniós piacra belépő vagy azt 
elhagyó érintett áruk vagy termékek 
esetében a vámhatóságoknak a 24. cikk (6) 
bekezdése szerinti felfüggesztés 



felfüggesztés időtartamát. fenntartásának szükségességéről történő 
értesítésével meghosszabbítják a 
felfüggesztés időtartamát. 
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Minden tagállam biztosítja, hogy az 
illetékes hatóságaik által végzett éves 
ellenőrzések kiterjednek a piacukon 
elérhető egyes érintett árukat az uniós 
piacon forgalomba hozó, forgalmazó vagy 
onnan exportáló piaci szereplők legalább 
5 %-ára, valamint a piacukon forgalomba 
hozott, forgalmazott vagy onnan kivitt 
egyes érintett áruk mennyiségének 
legalább 5 %-ára.

(9) Minden tagállam biztosítja, hogy az 
illetékes hatóságaik által végzett éves 
ellenőrzések kiterjednek a piacukon 
elérhető egyes érintett árukat és termékeket 
az uniós piacon forgalomba hozó, 
forgalmazó vagy onnan exportáló piaci 
szereplők legalább 10 %-ára, valamint a 
piacukon forgalomba hozott, forgalmazott 
vagy onnan kivitt egyes érintett áruk és 
termékek mennyiségének legalább 10 %-
ára. A 27. cikkben említett, alacsony 
kockázatúként besorolt országokból vagy 
azok részeiből származó áruk vagy 
termékek esetében a tagállamok az éves 
ellenőrzéseket 5 %-ra csökkenthetik. 
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az (5) és (6) bekezdés szerinti 
ellenőrzések sérelme nélkül az illetékes 
hatóságok elvégzik az (1) bekezdésben 
említett ellenőrzéseket, amennyiben 
bizonyíték vagy egyéb releváns információ 
birtokába jutnak – ideértve a harmadik 
felek által a 29. cikk alapján benyújtott, 
indokolással alátámasztott aggályokat – az 
e rendeletnek való esetleges meg nem 
felelésre vonatkozóan.

(11) Az (5) és (6) bekezdés szerinti 
ellenőrzések sérelme nélkül az illetékes 
hatóságok késlekedés nélkül elvégzik az 
(1) bekezdésben említett ellenőrzéseket, 
amennyiben bizonyíték vagy egyéb 
releváns információ birtokába jutnak – 
ideértve a korai előrejelző mechanizmus 
alapján vagy a harmadik felek által a 29. 
cikk alapján benyújtott, indokolással 
alátámasztott aggályokat – az e rendeletnek 
való esetleges meg nem felelésre 
vonatkozóan. 
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ellenőrzéseket a piaci szereplő 
vagy a kereskedő előzetes figyelmeztetése 
nélkül kell elvégezni, kivéve, ha az 
ellenőrzések hatékonyságának biztosítása 
érdekében szükséges a piaci szereplő vagy 
a kereskedő előzetes értesítése.

(12) Az ellenőrzéseket a piaci szereplő 
vagy a kereskedő előzetes figyelmeztetése 
nélkül kell elvégezni, kivéve, ha az 
ellenőrzések hatékonyságának biztosítása 
érdekében szükséges a piaci szereplő vagy 
a kereskedő előzetes értesítése. A 
hatóságoknak ellenőrzési jelentéseikben 
meg kell indokolniuk ezeket az előzetes 
értesítéseket, beleértve az előzetes 
figyelmeztetések számára vonatkozó 
információkat is. 
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az illetékes hatóságok nyilvántartást 
vezetnek az ellenőrzésekről, feltüntetve 
többek között azok jellegét és eredményeit, 
valamint a meg nem felelés esetén hozott 
intézkedéseket. Az ellenőrzésekről készült 
nyilvántartásokat legalább öt évig meg kell 
őrizni.

(13) Az illetékes hatóságok nyilvántartást 
vezetnek az ellenőrzésekről, feltüntetve 
többek között azok jellegét és eredményeit, 
valamint a meg nem felelés esetén hozott 
intézkedéseket, beleértve az e rendeletnek 
való megfeleléssel kapcsolatos 
szankciókat is. Az ellenőrzésekről készült 
nyilvántartásokat legalább tíz évig meg kell 
őrizni. 

Módosítás 165

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 13 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az illetékes hatóságok 
kötelezettségeinek sérelme nélkül a 
Bizottság kérésre technikai támogatást 
nyújthat a tagállamoknak, hogy segítse 
őket az e rendeletben meghatározott 



követelmények teljesítésében. 

Módosítás 166

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 13 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Ha a Bizottság értesül arról, hogy 
egy tagállam nem végez elegendő 
ellenőrzést annak biztosítására, hogy az 
uniós piacon forgalmazott vagy onnan 
kivitt érintett áruk és termékek 
megfeleljenek e rendelet 
követelményeinek, felhatalmazást kap 
arra, hogy az érintett tagállammal 
folytatott párbeszéd keretében módosítsa 
az adott tagállam (3) bekezdésben említett 
tervét a helyzet orvoslásának biztosítása 
érdekében. 

Módosítás 167

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 13 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13c) Az e rendelet alapján elvégzett 
ellenőrzésekről készült feljegyzések, 
valamint az azok eredményeiről és 
kimeneteléről szóló jelentések a 
2003/4/EK irányelv alkalmazásában 
környezeti információnak minősülnek, és 
azokat kérésre rendelkezésre kell 
bocsátani. 
____________________
Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a 
környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 
2003.2.14., 26. o.).

Módosítás 168



Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piaci szereplők ellenőrzése A piaci szereplők és kkv-nak nem 
minősülő kereskedők ellenőrzése 

Módosítás 169

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a 21. cikk alapján hozott ideiglenes 
intézkedések és a 22. cikk alapján hozott 
korrekciós intézkedések vizsgálata; 

Módosítás 170

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) minden olyan műszaki és 
tudományos eszköz, amely alkalmas az 
érintett áru vagy termék előállítási 
helyének pontos meghatározására, ideértve 
az izotópvizsgálatot is;

f) minden olyan műszaki és 
tudományos eszköz, amely alkalmas az 
érintett áru vagy termék előállítási 
helyének pontos meghatározására, ideértve 
az anatómiai vizsgálatot, a vegyi elemzést 
és a DNS-elemzést is; 

Módosítás 171

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) minden olyan műszaki és 
tudományos eszköz, amely alkalmas az e 
rendelet által érintett áruban vagy 
termékben található biológiai faj 
meghatározására, ideértve az anatómiai 
vizsgálatot, a vegyi elemzést és a DNS-



elemzést is; 

Módosítás 172

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) minden olyan műszaki és 
tudományos eszköz, amely alkalmas annak 
megállapítására, hogy az érintett áru vagy 
termék erdőirtásmentes-e, ideértve például 
a Kopernikusz programból és eszközökből 
származó Föld-megfigyelési adatokat, 
valamint

g) minden olyan műszaki és 
tudományos eszköz, amely alkalmas annak 
megállapítására, hogy az érintett áru vagy 
termék erdőirtásmentes-e, ideértve például 
a Kopernikusz programból és eszközökből, 
illetve más, nyilvánosan és magáncélra 
rendelkezésre álló forrásokból származó 
Föld-megfigyelési adatokat; valamint 

Módosítás 173

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedők ellenőrzése A kkv-nak nem minősülő kereskedők 
ellenőrzése 

Módosítás 174

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
költségek közé tartozhatnak a vizsgálatok 
elvégzésének költségei, a tárolási 
költségek, valamint a nem megfelelőnek 
bizonyult és az uniós piacon történő 
szabad forgalomba bocsátást, forgalomba 
hozatalt vagy onnan történő kivitelt 
megelőzően korrekciós intézkedés tárgyát 
képező termékekkel kapcsolatban végzett 
tevékenységek költségei.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
költségek közé tartozhatnak többek között 
a vizsgálatok elvégzésének költségei, a 
tárolási költségek, valamint a nem 
megfelelőnek bizonyult és korrekciós 
intézkedés tárgyát képező termékekkel 
kapcsolatban végzett tevékenységek 
költségei. 



Módosítás 175

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok 
együttműködnek egymással, más 
tagállamok hatóságaival, a Bizottsággal és 
szükség esetén a harmadik országok 
közigazgatási hatóságaival az e rendeletnek 
való megfelelés biztosítása érdekében.

(1) Az illetékes hatóságok 
együttműködnek egymással, más 
tagállamok hatóságaival, a Bizottsággal és 
szükség esetén a harmadik országok 
közigazgatási hatóságaival az e rendeletnek 
való megfelelés biztosítása érdekében, 
különösen a helyszíni ellenőrzések 
lefolytatásakor. 

Módosítás 176

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságok kicserélik 
egymás között az e rendelet 
végrehajtásához szükséges információkat. 
Ez magában foglalja a piaci szereplőkre és 
a kereskedőkre vonatkozó adatokhoz – 
többek között a kellő gondosságra 
vonatkozó nyilatkozatokhoz – való 
hozzáférés megadását és azok kicserélését 
más tagállamok illetékes hatóságaival e 
rendelet végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében.

(3) Az illetékes hatóságok kicserélik 
egymás között az e rendelet 
végrehajtásához szükséges információkat. 
Ez magában foglalja a piaci szereplőkre és 
a kereskedőkre vonatkozó adatokhoz – 
többek között a kellő gondosságra 
vonatkozó nyilatkozatokhoz, a lefolytatott 
vizsgálatok típusához és eredményéhez, 
valamint a kivetett szankciókhoz – való 
hozzáférés megadását és azok kicserélését 
más tagállamok illetékes hatóságaival e 
rendelet végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében. Az illetékes hatóságok az 
információcsere során a hatályos 
adatvédelmi jogszabályokkal összhangban 
szigorú adatvédelmi szabályokat 
alkalmaznak. 

Módosítás 177

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóságok 
haladéktalanul figyelmeztetik a többi 
tagállam illetékes hatóságait és a 
Bizottságot, ha e rendelet megsértését 
észlelik, vagy olyan súlyos hiányosságokat 
tapasztalnak, amelyek több tagállamot is 
érinthetnek. Az illetékes hatóságok 
tájékoztatják a többi tagállam illetékes 
hatóságait, különösen, ha olyan érintett árut 
vagy terméket észlelnek a piacon, amely 
nem felel meg e rendeletnek, annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyék az ilyen 
áru vagy termék forgalomból való 
kivonását vagy visszahívását minden 
tagállamban.

(4) Az illetékes hatóságok 
haladéktalanul figyelmeztetik a többi 
tagállam illetékes hatóságait és a 
Bizottságot, ha e rendelet tényleges vagy 
lehetséges megsértését észlelik, vagy olyan 
súlyos hiányosságokat tapasztalnak, 
amelyek több tagállamot is érinthetnek. Az 
illetékes hatóságok tájékoztatják a többi 
tagállam illetékes hatóságait, különösen, ha 
olyan érintett árut vagy terméket észlelnek 
a piacon, amely nem felel meg vagy 
valószínűleg nem felel meg e rendeletnek, 
annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az 
ilyen áru vagy termék forgalomból való 
kivonását vagy visszahívását minden 
tagállamban, vagy hogy támogassák az 
említett illetékes hatóságok végrehajtási 
intézkedéseit. 

Módosítás 178

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Műholdas képalkotás és az erdészeti 

adatokhoz való hozzáférés
A Bizottság műholdas képalkotást, köztük 
a Kopernikusz Sentinelt alkalmazó 
platformot hoz létre, amely az egész világ 
erdőterületeire kiterjed, és olyan 
eszközöket tartalmaz, amelyek valamennyi 
fél számára lehetővé teszik, hogy gyors 
lépéseket tegyenek az ellátási láncok 
erdőirtásmentessége felé. A platform a 
következőket biztosítja:
a) tematikus térképek, többek között a 
felszínborítást bemutató térkép a 2. cikk 
(8) bekezdésében meghatározott 
határidőtől indított idősor szerint, 
valamint a tájkép összetételének 
értékelését lehetővé tevő képsorozat;



b) az erdőborítottság változásának havi 
nyomon követésén alapuló riasztási 
rendszer;
c) elemzések sora, valamint 
felhasználóbarát és biztonságos kimeneti 
információk, amelyek bemutatják, milyen 
összefüggés van az ellátási láncok és az 
erdőirtás között.
A platform a tagállami hatóságok, az 
érdekelt harmadik országbeli hatóságok, a 
piaci szereplők és a kereskedők számára 
egyaránt rendelkezésre áll.

Módosítás 179

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb minden év 
április 30-ig elérhetővé teszik a 
nyilvánosság és a Bizottság számára az e 
rendelet előző naptári év során történt 
alkalmazásával kapcsolatos információkat. 
Ezeknek az információknak tartalmazniuk 
kell a tagállamok ellenőrzési terveit, a piaci 
szereplőknél és a kereskedőknél végzett 
ellenőrzések számát és azok eredményeit, 
beleértve ezen ellenőrzések tartalmát, az 
ellenőrzött érintett áruk és termékek 
mennyiségét a forgalomba hozott érintett 
áruk és termékek összes mennyiségéhez 
képest, az érintett áruk és termékek 
származási és előállító országát, valamint a 
meg nem felelés esetén hozott 
intézkedéseket és az ellenőrzések 
visszatérített költségeit.

(1) A tagállamok legkésőbb minden év 
április 30-ig elérhetővé teszik a 
nyilvánosság és a Bizottság számára az e 
rendelet előző naptári év során történt 
alkalmazásával kapcsolatos információkat. 
Ezeknek az információknak tartalmazniuk 
kell a tagállamok ellenőrzési terveit és az 
ezek alapjául szolgáló kockázati 
kritériumokat, ideértve a piaci 
szereplőknél és a kereskedőknél, illetve az 
érintett áruk és termékek esetében végzett 
ellenőrzések számát és azok eredményeit, 
az ellenőrzött érintett áruk és termékek 
mennyiségét a forgalomba hozott érintett 
áruk és termékek összes mennyiségéhez 
képest, az érintett áruk és termékek 
származási és előállító országát, valamint a 
meg nem felelés esetén a 22. cikkel 
összhangban hozott piacfelügyeleti 
intézkedéseket és a 23. cikkel 
összhangban kivetett szankciókat. 

Módosítás 180

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 27. cikkel összhangban magas 
kockázatúnak minősített országban vagy 
országrészben előállított érintett áruk és 
termékek esetében, vagy ha fennáll annak a 
kockázata, hogy az ilyen országokban 
előállított érintett áruk vagy termékek 
bekerülnek az adott ellátási láncba, az 
egyes tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságaik által végzett éves 
ellenőrzések kiterjednek a piacukon lévő 
egyes érintett árukat az uniós piacon 
forgalomba hozó, forgalmazó vagy onnan 
exportáló piaci szereplők legalább 15 %-
ára, valamint a piacukon forgalomba 
hozott, forgalmazott vagy onnan kivitt 
egyes érintett áruk mennyiségének 
legalább 15 %-ára.

A 27. cikkel összhangban magas 
kockázatúnak minősített országban vagy 
országrészben előállított érintett áruk és 
termékek esetében, vagy ha fennáll annak a 
kockázata, hogy az ilyen országokban 
előállított érintett áruk vagy termékek 
bekerülnek az adott ellátási láncba, az 
egyes tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságaik által végzett éves 
ellenőrzések kiterjednek a piacukon lévő 
egyes érintett árukat és termékeket az 
uniós piacon forgalomba hozó, forgalmazó 
vagy onnan exportáló piaci szereplők 
legalább 20 %-ára, valamint a piacukon 
forgalomba hozott, forgalmazott vagy 
onnan kivitt egyes érintett áruk és 
termékek mennyiségének legalább 20 %-
ára. Az illetékes hatóságok biztosítják, 
hogy az e cikk alapján végzett éves 
ellenőrzések tartalmazzák a 15. cikkben 
felsorolt valamennyi elemet. 

Módosítás 181

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a 15. és 16. cikkben említett 
ellenőrzéseket követően esetleges súlyos 
hiányosságokat tárnak fel, vagy a 14. cikk 
(6) bekezdése alapján kockázatokat 
állapítanak meg, az illetékes hatóságok 
azonnali ideiglenes intézkedéseket 
hozhatnak, beleértve az érintett áruk és 
termékek lefoglalását vagy azok uniós 
piacon történő forgalomba hozatalának 
vagy forgalmazásának vagy onnan történő 
kivitelének felfüggesztését.

Amennyiben a bizonyítékok vagy egyéb 
releváns információk – többek között a 18. 
cikk alapján kicserélt információk és a 29. 
cikk alapján harmadik felek által 
benyújtott, indokolással alátámasztott 
aggályok – vizsgálata alapján vagy a 15. 
és 16. cikkben említett ellenőrzéseket 
követően az e rendelet esetleges 
megsértését tárják fel, vagy a 14. cikk (6) 
bekezdése alapján kockázatokat állapítanak 
meg, az illetékes hatóságok azonnali 
ideiglenes intézkedéseket hozhatnak, 
beleértve az érintett áruk és termékek 
lefoglalását vagy azok uniós piacon történő 
forgalomba hozatalának vagy 
forgalmazásának vagy onnan történő 
kivitelének felfüggesztését. A tagállamok 



erről haladéktalanul tájékoztatják az 
Európai Bizottságot és a többi tagállam 
illetékes hatóságait. 

Módosítás 182

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 23. cikk sérelme nélkül, 
amennyiben az illetékes hatóságok 
megállapítják, hogy egy piaci szereplő 
vagy kereskedő nem teljesítette az e 
rendelet szerinti kötelezettségeit, vagy 
hogy egy érintett áru vagy termék nem 
felel meg e rendeletnek, haladéktalanul 
felszólítják az adott piaci szereplőt vagy 
kereskedőt, hogy tegyen megfelelő és 
arányos korrekciós intézkedéseket a meg 
nem felelés megszüntetése érdekében.

(1) A 23. cikk sérelme nélkül, 
amennyiben az illetékes hatóságok 
megállapítják, hogy egy piaci szereplő 
vagy kereskedő nem teljesítette az e 
rendelet szerinti kötelezettségeit, vagy 
hogy egy érintett áru vagy termék nem 
felel meg e rendelet előírásainak, 
haladéktalanul felszólítják az adott piaci 
szereplőt vagy kereskedőt, hogy előre 
meghatározott és észszerű határidőn belül 
hozzon korrekciós intézkedéseket a meg 
nem felelés megszüntetése érdekében. 

Módosítás 183

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az érintett áru vagy termék 
megsemmisítése, vagy jótékonysági vagy 
közérdekű célokra történő adományozása.

d) az érintett áru vagy termék lehetőség 
szerint jótékonysági vagy közérdekű 
célokra történő adományozása, vagy 
máskülönben újrafeldolgozása, végső 
esetben annak megsemmisítése; 

Módosítás 184

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdés alapján hozott 
korrekciós intézkedéstől függetlenül és a 
további jogsértések kockázatának 



megelőzése érdekében a piaci szereplő 
vagy kereskedő orvosolja a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszer minden 
olyan hiányosságát, amely az e 
rendeletnek való meg nem feleléshez 
vezethetett. 

Módosítás 185

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a piaci szereplő vagy a kereskedő 
nem teszi meg a (2) bekezdésben említett 
korrekciós intézkedéseket, vagy ha az (1) 
bekezdésben említett meg nem felelés 
továbbra is fennáll, az illetékes hatóságok 
biztosítják a termék forgalomból való 
kivonását vagy visszahívását, illetve az 
uniós piacon történő forgalmazásának 
vagy onnan történő kivitelének tilalmát 
vagy korlátozását.

(3) Ha a piaci szereplő vagy a kereskedő 
az illetékes hatóság által az (1) bekezdés 
szerint meghatározott határidőn belül 
nem teszi meg a (2) bekezdésben említett 
korrekciós intézkedéseket, az illetékes 
hatóságok biztosítják az áru vagy termék 
forgalomból való kivonását vagy 
visszahívását, vagy hogy azt ne 
forgalmazzák az uniós piacon vagy onnan 
ne exportálják. 

Módosítás 186

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megállapítják az e 
rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén a piaci szereplők és a kereskedők 
által alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik az azok 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket. 
A tagállamok értesítik a Bizottságot 
ezekről a rendelkezésekről, valamint – 
késedelem nélkül – az ezeket érintő 
minden későbbi módosításról.

(1) E rendelet hatálybalépésétől 
számított hat hónapon belül a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el, amelyek a rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén a piaci 
szereplők és a kereskedők által 
alkalmazandó egységes szankciók 
tekintetében kiegészítik a rendeletet, 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
egész Unióban harmonizált szabványokat 
alkalmazzanak. A tagállamok megteszik 
az azok végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket. 

Módosítás 187



Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
szankciók legalább a következőket 
foglalják magukban:

(2) A szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak, visszatartó erejűeknek és a 
tagállamok között egységeseknek kell 
lenniük. A szankciók legalább a 
következőket foglalják magukban: 

Módosítás 188

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a környezeti kárral és az adott érintett 
áruk és termékek értékével arányos 
pénzbírságok, amelyek mértékét úgy kell 
kiszámítani, hogy azok ténylegesen 
megfosszák a felelős szereplőket a 
jogsértésekből származó gazdasági 
előnyöktől, és azok mértékét fokozatosan 
emelni kell ismétlődő jogsértések esetén; 
az ilyen bírságok maximális összege a 
piaci szereplő vagy a kereskedő által az 
adott tagállamban vagy tagállamokban 
elért éves árbevétel legalább 4 %-a;

a) a környezeti kárral, a helyi 
közösségeknek okozott gazdasági kárral és 
az adott érintett áruk és termékek értékével 
arányos pénzbírságok, amelyek mértékét 
úgy kell kiszámítani, hogy azok 
ténylegesen megfosszák a felelős 
szereplőket a jogsértésekből származó 
gazdasági előnyöktől, és azok mértékét 
fokozatosan emelni kell ismétlődő 
jogsértések esetén; az ilyen bírságok 
maximális összege – a Tanács 
139/2004/EK rendelete1a 5. cikkének (1) 
bekezdése szerint számítva – a piaci 
szereplő vagy a kereskedő által az 
Unióban elért éves árbevétel legalább 8 %-
a; és szükség esetén ennél magasabban 
kell megállapítani annak biztosítása 
érdekében, hogy a szankció meghaladja a 
szerzett potenciális gazdasági előnyt, és 
visszatartó erejű legyen; 
__________________
1a A Tanács 139/2004/EK rendelete (2004. 
január 20.) a vállalkozások közötti 
összefonódások ellenőrzéséről (az EK 
összefonódás-ellenőrzési rendelete) (HL L 
24., 2004.1.29., 1. o.).

Módosítás 189



Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a környezet helyreállításának 
kötelezettsége; 

Módosítás 190

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a természetes vagy jogi 
személyeknek okozott azon károk 
megtérítésének kötelezettsége, amelyeket a 
kellő gondosság gyakorlása révén el 
lehetett volna kerülni; 

Módosítás 191

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) közbeszerzési eljárásokból való 
ideiglenes kizárás.

d) közbeszerzési eljárásokból és a 
közfinanszírozáshoz való hozzáférésből – 
beleértve a pályázati eljárásokat, a 
támogatásokat és a koncessziókat – való 
ideiglenes kizárás; 

Módosítás 192

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) súlyos vagy ismételt jogsértés esetén 
az érintett áruk és termékek uniós piacon 
történő forgalomba hozatalának vagy 
forgalmazásának, illetve kivitelének 



ideiglenes vagy végleges tilalma; 

Módosítás 193

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db) súlyos vagy ismételt jogsértés esetén 
a 12. cikkben meghatározott egyszerűsített 
átvilágítási eljárás alkalmazásának 
tilalma; 

Módosítás 194

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok a meg nem felelés 
megállapítását követő 30 napon belül – a 
31. cikkben említett információs 
rendszeren keresztül – értesítik a 
Bizottságot azokról a piaci szereplőkről és 
kereskedőkről, akik nem teljesítették az e 
rendelet szerinti kötelezettségeiket, 
valamint a rájuk kiszabott szankciókról, 
kellően figyelembe véve a vonatkozó 
adatvédelmi szabályokat. A Bizottság 
közzéteszi az érintett piaci szereplők és 
kereskedők jegyzékét. Tájékoztatni kell 
őket a jegyzékbe való felvételükről.
A törvényszegő piaci szereplők és 
kereskedők európai jegyzéke a 
következőket tartalmazza:
a) a piaci szereplő vagy kereskedő 
neve;
b) a jegyzékbe való első felvétel 
időpontja és az az időpont, amelytől 
kezdve megfelelő korrekciós 
intézkedéseket hoztak;
c) a piaci szereplő vagy kereskedő 
jegyzékbe való felvételét indokló 
tevékenységek összefoglalása; valamint



d) a kiszabott szankció jellege és – 
amennyiben pénzügyi – összege.
A listát nyilvánosan elérhetővé kell tenni 
a Bizottság honlapján, valamint 
rendszeresen frissíteni kell.
A Bizottság a jegyzéket az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában és a 31. cikkben 
említett nyilvántartásban teszi közzé. 

Módosítás 195

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok értesítik a Bizottságot, 
ha az (1) bekezdésben említett, a 
rendelkezéseknek nem megfelelő piaci 
szereplő vagy kereskedő megtette a 
megfelelő korrekciós intézkedéseket, 
beleértve a szankciók teljes körű 
megfizetését vagy a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszer javítását, és az 
állítólagos jogsértéssel kapcsolatban nem 
jelentettek más szankciót vagy eljárást.
A Bizottság a korrekciós intézkedések 
meghozatalát követően törli a 
nyilvántartásból az érintett piaci szereplőt 
vagy kereskedőt. A Bizottság hathavonta 
aktualizálja az érintett piaci szereplők és 
kereskedők jegyzékét.
A Bizottság a legrövidebb időn belül 
értesíti az illetékes hatóságokat, hogy 
törölt egy piaci szereplőt vagy kereskedőt 
a jegyzékből, és frissíti a 31. cikkben 
említett nyilvántartást. 

Módosítás 196

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Amennyiben sor került a szabad b) Amennyiben sor került a szabad 



forgalomba bocsátás vagy a kivitel (6) 
bekezdés szerinti felfüggesztésére, az 
illetékes hatóságok a 14. cikk (7) 
bekezdésében megjelölt 3 munkanapon 
belül nem jelezték, hogy az érintett áru 
vagy termék tekintetében szükség van a 
szabad forgalomba bocsátás vagy a kivitel 
felfüggesztésének fenntartására.

forgalomba bocsátás vagy a kivitel (6) 
bekezdés szerinti felfüggesztésére, az 
illetékes hatóságok a 14. cikk (7) 
bekezdésében megjelölt 5 munkanapon, 
vagy romlandó friss áruk és termékek 
esetében 72 órán belül nem jelezték, hogy 
az érintett áru vagy termék tekintetében 
szükség van a szabad forgalomba bocsátás 
vagy a kivitel felfüggesztésének 
fenntartására. 

Módosítás 197

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett státuszról szóló értesítés alapján 
a vámhatóságok nem engedélyezik az adott 
érintett áru vagy termék szabad forgalomba 
bocsátását vagy kivitelét. Feltüntetik 
továbbá a következő közleményt a vám-
adatkezelő rendszerben, valamint lehetőség 
szerint az érintett árut vagy terméket kísérő 
kereskedelmi számlán és bármely más 
releváns kísérő dokumentumon: „Nem 
megfelelő áru vagy termék – szabad 
forgalomba bocsátás/kivitel nem 
engedélyezett – (EU) 2021/XXXX 
rendelet”. [A Kiadóhivatalnak fel kell 
tüntetnie e rendelet hivatkozását.]

A „nem felel meg” státuszról szóló 
értesítés alapján a vámhatóságok nem 
engedélyezik az adott érintett áru vagy 
termék szabad forgalomba bocsátását vagy 
kivitelét. Feltüntetik továbbá a következő 
közleményt a vám-adatkezelő rendszerben, 
valamint lehetőség szerint az érintett árut 
vagy terméket kísérő kereskedelmi 
számlán és bármely más releváns kísérő 
dokumentumon: „Nem megfelelő áru vagy 
termék – szabad forgalomba 
bocsátás/kivitel nem engedélyezett – (EU) 
2021/XXXX rendelet”. [A 
Kiadóhivatalnak fel kell tüntetnie e 
rendelet hivatkozását.] 

Módosítás 198

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A vámhatóságok megsemmisíthetik 
a nem megfelelő érintett árut vagy 
terméket az illetékes hatóságok kérésére, 
illetve ha azt szükségesnek és arányosnak 
ítélik meg. Az ilyen intézkedés költségét az 
a természetes vagy jogi személy viseli, 
amelynek az érintett áru vagy termék a 

(10) A vámhatóságok jótékonysági vagy 
közérdekű célokra adományozhatják az 
érintett árut vagy terméket, vagy – és 
kizárólag akkor, ha az adományozás nem 
lehetséges –, azt újrahasznosíthatják, 
illetve végső esetben megsemmisíthetik azt 
az illetékes hatóságok kérésére, illetve ha 



tulajdonában van. A 952/2013/EU rendelet 
197. és 198. cikke ennek megfelelően 
alkalmazandó. Az illetékes hatóságok 
kérésére a vámhatóságok elkobozhatják és 
az illetékes hatóságok rendelkezésére 
bocsáthatják a nem megfelelő árukat és 
termékeket.

azt szükségesnek és arányosnak ítélik meg. 
Az ilyen intézkedés költségét az a 
természetes vagy jogi személy viseli, 
amelynek az érintett áru vagy termék a 
tulajdonában van. 

Módosítás 199

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, átmeneti megőrzésben lévő vagy a 
„szabad forgalomba bocsátástól” eltérő 
vámeljárás alá vont érintett áruk és 
termékek tekintetében az első belépési 
ponton a vámhatóságok okkal hiszik azt, 
hogy az említett érintett áruk és termékek 
nem felelnek meg e rendeletnek, minden 
releváns információt továbbítanak az 
illetékes rendeltetési vámhivatalnak.

(4) Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, átmeneti megőrzésben lévő vagy a 
„szabad forgalomba bocsátástól” eltérő 
vámeljárás alá vont érintett áruk és 
termékek tekintetében az első belépési 
ponton a vámhatóságok okkal hiszik azt, 
hogy az említett érintett áruk és termékek 
nem felelnek meg e rendeletnek, minden 
releváns információt továbbítanak az 
illetékes rendeltetési vámhivatalnak, 
valamint az e rendelet előírásainak 
betartatásáért felelős illetékes 
hatóságoknak. 

Módosítás 200

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az uniós egyablakos 
vámügyintézési környezeten alapuló 
elektronikus interfészt hoz létre, amely 
lehetővé teszi az adatok – különösen a 24. 
cikk (5)–(8) bekezdésében említett 
értesítések és kérelmek – nemzeti 
vámrendszerek és a 31. cikkben ismertetett 
információs rendszer közötti továbbítását. 
Ennek az elektronikus interfésznek a (3) 
bekezdésben említett vonatkozó 
végrehajtási jogi aktus elfogadásától 
számított négy éven belül rendelkezésre 

(1) A Bizottság az uniós egyablakos 
vámügyintézési környezeten alapuló 
elektronikus interfészt hoz létre, amely 
lehetővé teszi az adatok – különösen a 24. 
cikk (5)–(8) bekezdésében említett 
értesítések és kérelmek – nemzeti 
vámrendszerek és a 31. cikkben ismertetett 
információs rendszer közötti továbbítását. 
Ennek az elektronikus interfésznek a (3) 
bekezdésben említett vonatkozó 
végrehajtási jogi aktus elfogadásától 
számított egy éven belül rendelkezésre kell 



kell állnia. állnia. 

Módosítás 201

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az uniós egyablakos 
vámügyintézési környezeten alapuló 
elektronikus interfészt fejleszthet ki, hogy 
lehetővé tegye:

(2) A Bizottság az uniós egyablakos 
vámügyintézési környezeten alapuló 
elektronikus interfészt fejleszt ki, hogy 
lehetővé tegye: 

Módosítás 202

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet háromszintű rendszert 
hoz létre az országok vagy országrészek 
értékelésére. Az országokat – kivéve, ha e 
cikkel összhangban azokat alacsony vagy 
magas kockázatúnak minősítik – úgy kell 
tekinteni, hogy azok átlagos kockázatot 
jelentenek. A Bizottság meghatározhatja 
azokat az országokat vagy országrészeket, 
amelyek esetében alacsony vagy magas a 
kockázata annak, hogy olyan érintett árukat 
vagy termékeket állítanak elő, amelyek 
nem felelnek meg a 3. cikk a) pontjának. 
Az alacsony vagy magas kockázatot jelentő 
országok vagy országrészek listáját a 34. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében 
elfogadandó végrehajtási jogi aktus(ok) 
útján közzé kell tenni. Ezt a listát az új 
bizonyítékok fényében szükség szerint 
frissíteni kell.

(1) Ez a rendelet háromszintű rendszert 
hoz létre az országok vagy országrészek 
értékelésére. Az országokat – kivéve, ha e 
cikkel összhangban azokat alacsony vagy 
magas kockázatúnak minősítik – úgy kell 
tekinteni, hogy azok átlagos kockázatot 
jelentenek. A Bizottság meghatározza 
azokat az országokat vagy országrészeket, 
amelyek esetében alacsony vagy magas a 
kockázata annak, hogy olyan érintett árukat 
vagy termékeket állítanak elő, amelyek 
nem felelnek meg a 3. cikk a) pontjának. 
Az alacsony vagy magas kockázatot jelentő 
országok vagy országrészek listáját a 34. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében 
elfogadandó végrehajtási jogi aktus(ok) 
útján [Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be:  e 
rendelet hatálybalépéstől számított 6 
hónapon belül] közzé kell tenni. Ezt a 
listát az új bizonyítékok fényében szükség 
szerint frissíteni kell. 

Módosítás 203



Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alacsony és magas kockázatú országok 
vagy országrészek (1) bekezdés szerinti 
minősítése során figyelembe kell venni az 
adott ország által szolgáltatott 
információkat, és a minősítésnek a 
következő értékelési kritériumokon kell 
alapulnia:

Az alacsony és magas kockázatú országok 
vagy országrészek (1) bekezdés szerinti 
minősítése átlátható és objektív értékelési 
folyamatot követ, amely során figyelembe 
kell venni az adott ország, az érintett 
regionális hatóságok, a piaci szereplők, a 
nem kormányzati szervezetek és a 
harmadik felek – köztük az őslakos népek, 
a helyi közösségek és a civil társadalmi 
szervezetek – által szolgáltatott 
információkat, és a minősítésnek a 
következő értékelési kritériumokon kell 
alapulnia: 

Módosítás 204

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az erdőirtás és erdőpusztulás üteme; a) az erdőirtás, az erdőpusztulás, az 
erdőátalakítás üteme; 

Módosítás 205

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményéhez benyújtott, 
nemzetileg meghatározott hozzájárulás 
(NDC) kiterjed-e a mezőgazdaságból, 
erdőgazdálkodásból és földhasználatból 
eredő kibocsátásokra és elnyelésekre, ami 
biztosítja, hogy az erdőirtásból és 
erdőpusztulásból eredő kibocsátásokat 
beszámítsák az ország üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére vagy 
korlátozására vonatkozó, az NDC-ben 
meghatározott kötelezettségvállalásába;

d) az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményéhez benyújtott, 
nemzetileg meghatározott hozzájárulás 
(NDC) kiterjed-e a mezőgazdaságból, 
erdőgazdálkodásból és földhasználatból 
eredő kibocsátásokra és elnyelésekre, ami 
biztosítja, hogy az erdőirtásból, 
erdőpusztulásból és erdőátalakításból 
eredő kibocsátásokat beszámítsák az 
ország üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére vagy korlátozására 
vonatkozó, az NDC-ben meghatározott 



kötelezettségvállalásába; 

Módosítás 206

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az adott ország és az Unió között 
létrejött megállapodások és egyéb 
eszközök, amelyek kezelik az erdőirtást 
vagy az erdőpusztulást, és elősegítik, hogy 
az érintett áruk és termékek megfeleljenek 
e rendelet követelményeinek és 
hatékonyan teljesítsék azokat;

e) az adott ország és az Unió között 
létrejött megállapodások és egyéb 
eszközök, amelyek kezelik az erdőirtást, az 
erdőpusztulást vagy az erdőátalakítást, és 
elősegítik, hogy az érintett áruk és 
termékek megfeleljenek e rendelet 
követelményeinek, feltéve, hogy objektív 
és átlátható értékelés alapján 
megállapítást nyert, hogy ezeket a 
követelményeket időben és hatékonyan 
teljesítették; 

Módosítás 207

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az adott ország rendelkezik-e nemzeti 
vagy annál alacsonyabb szintű 
jogszabályokkal, többek között a Párizsi 
Megállapodás 5. cikkével összhangban, és 
hatékony végrehajtási intézkedéseket hoz-e 
az erdőirtáshoz és erdőpusztuláshoz vezető 
tevékenységek elkerülése és 
szankcionálása érdekében, és alkalmaznak-
e olyan szankciókat, amelyek kellően 
szigorúak ahhoz, hogy megfosszák a 
felelősöket az erdőirtásból vagy 
erdőpusztulásból származó előnyöktől.

f) az adott ország rendelkezik-e nemzeti 
vagy annál alacsonyabb szintű 
jogszabályokkal, többek között a Párizsi 
Megállapodás 5. cikkével és az e rendelet 
2. cikkének 28. pontja szerinti, releváns 
jogszabályokkal és normákkal 
összhangban, és hatékony végrehajtási 
intézkedéseket hoz-e az említett 
jogszabályok végrehajtásának biztosítása, 
valamint az erdőirtáshoz, 
erdőpusztuláshoz és erdőátalakításhoz 
vezető tevékenységek elkerülése és 
szankcionálása érdekében, és alkalmaznak-
e olyan szankciókat, amelyek kellően 
szigorúak ahhoz, hogy megfosszák a 
felelősöket az erdőirtásból, 
erdőpusztulásból vagy erdőátalakításból, 
illetve a 2. cikk 28. pontjában 
meghatározott vonatkozó jogszabályok és 
normák be nem tartásából  származó 



előnyöktől. 

Módosítás 208

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a nemzeti és annál alacsonyabb 
szintű joghatóság dolgozott-e ki 
joghatósági megközelítéseket az összes 
érintett érdekelt fél – köztük a civil 
társadalom, az őslakos népek és a helyi 
közösségek, a magánszféra, többek között 
a mikrovállalkozások, egyéb kkv-k és a 
mezőgazdasági kistermelők – érdemi 
közreműködésével az erdőirtás, az 
erdőpusztulás és az erdőátalakítás, a 
földtulajdon- és földhasználati jogok 
megsértése és az illegális termelés kezelése 
érdekében; 

Módosítás 209

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) az érintett ország átlátható módon 
bocsátja-e rendelkezésre a vonatkozó 
adatokat; 

Módosítás 210

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) adott esetben az őslakos népek, a 
helyi közösségek és a szokásjog alapján 
birtokhasználati joggal rendelkező egyéb 
felek jogait védő jogszabályok megléte, 
betartása és hatékony érvényesítése. 



Módosítás 211

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság értesíti az érintett országokat 
arról a szándékáról, hogy módosítani 
kívánja a meglévő kockázati kategóriát, és 
felkéri őket, hogy adjanak meg minden, e 
tekintetben hasznosnak ítélt információt. A 
Bizottság elegendő időt biztosít az 
országok számára a válaszadásra, amely 
magában foglalhatja az ország által a 
helyzet orvoslása érdekében hozott 
intézkedésekkel kapcsolatos információkat, 
amennyiben az ország vagy az országrész 
státusza esetleg magasabb kockázati 
kategóriára módosul.

A Bizottság értesíti az érintett országokat, 
regionális hatóságokat, valamint piaci 
szereplőket és kereskedőket arról a 
szándékáról, hogy módosítani kívánja egy 
ország vagy országrész kockázati 
kategóriát, és felkéri őket, hogy adjanak 
meg minden, e tekintetben hasznosnak ítélt 
információt. A Bizottság nyilvános 
konzultációt is folytat, hogy információkat 
és véleményeket gyűjtsön minden érdekelt 
féltől, beleértve különösen az őslakos 
népeket, a helyi közösségeket, a 
mezőgazdasági kistermelőket és a civil 
társadalmi szervezeteket. A Bizottság 
elegendő időt biztosít az országok és 
regionális hatóságok számára a 
válaszadásra, amely magában foglalhatja 
az ország vagy a regionális hatóság által a 
helyzet orvoslása érdekében hozott 
intézkedésekkel kapcsolatos információkat, 
amennyiben az ország vagy az országrész 
státusza esetleg magasabb kockázati 
kategóriára módosul. 

Módosítás 212

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítésbe bele kell foglalni a 
következő információkat:

Az értesítésbe és a konzultációba bele kell 
foglalni a következő információkat: 

Módosítás 213

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság együttműködik az e 
rendelet által érintett előállító országokkal 
az erdőirtás és az erdőpusztulás közös 
kezelését célzó partnerségek és 
együttműködés kialakítása érdekében. 
Ezek a partnerségek és együttműködési 
mechanizmusok az erdők megőrzésére, 
helyreállítására és fenntartható 
használatára, az erdőirtásra, az 
erdőpusztulásra, valamint a fenntartható 
árutermelési, -fogyasztási, -feldolgozási és 
-kereskedelmi módszerekre való átállásra 
fognak összpontosítani. A partnerségek és 
együttműködési mechanizmusok 
magukban foglalhatnak strukturált 
párbeszédeket, támogatási programokat és 
fellépéseket, igazgatási megállapodásokat 
és már meglévő megállapodásokban 
szereplő rendelkezéseket, vagy olyan 
megállapodásokat, amelyek lehetővé teszik 
az előállító országok számára az áttérést 
olyan mezőgazdasági termelésre, amely 
megkönnyíti az érintett áruk és termékek e 
rendelet követelményeinek való 
megfelelését. Az ilyen megállapodásokat 
és azok hatékony végrehajtását figyelembe 
kell venni az e rendelet 27. cikke szerinti 
összehasonlító teljesítményértékelés 
keretében.

(1) A Bizottság és a tagállamok 
összehangolt megközelítés keretében 
együttműködnek az e rendelet által érintett 
előállító országokkal, a helyi 
önkormányzatokkal és az érdekelt 
felekkel, különösen azokkal, amelyek 
jelentős mennyiségben exportálnak az I. 
mellékletben felsorolt árukat, többek 
között meglévő és jövőbeli partnerségek és 
szabadkereskedelmi megállapodások 
alkalmazása, valamint a meglévő 
támogatási eszközök összehangolása 
révén, hogy közösen kezeljék az erdőirtás, 
az erdőpusztulás és az erdőátalakítás 
kiváltó okait. Ezek a partnerségek és 
együttműködési mechanizmusok – 
amelyeket megfelelő forrásokkal kell 
támogatni – az erdők megőrzésére, 
helyreállítására és fenntartható 
használatára, az erdőirtásra, az 
erdőpusztulásra és az erdőátalakításra, az 
emberi jogok védelmére, a fenntartható 
árutermelési, -fogyasztási, -feldolgozási és 
-kereskedelmi módszerekre való átállásra, 
a jó kormányzásra, valamint az erdőtől 
függő közösségek – köztük az őslakosok, a 
helyi közösségek, az egyéb, szokásjogon 
alapuló földbirtokhasználati jogok 
birtokosai és a kistermelők – jogainak, 
megélhetésének és létfenntartásának 
védelmére kell hogy összpontosítsanak. A 
partnerségek és együttműködési 
mechanizmusok – a teljesség igénye nélkül 
– magukban foglalhatnak strukturált 
párbeszédeket, pénzügyi és technikai 
támogatási programokat és fellépéseket, 
olyan igazgatási megállapodásokat, 
amelyek lehetővé teszik az előállító 
országok és országrészek számára az 
áttérést olyan mezőgazdasági termelésre, 
amely megkönnyíti az érintett áruk és 
termékek e rendelet követelményeinek való 
megfelelését. A Bizottság biztosítja, hogy 
az őslakos népeket, a helyi közösségeket és 
a civil társadalmat bevonják a közös 
ütemtervek kidolgozásába. A közös 
ütemterveknek a helyi érdekelt felekkel 



egyeztetett mérföldköveken kell 
alapulniuk. A Bizottság együttműködik az 
előállító országokkal különösen a 
megfelelésük jogi akadályainak 
felszámolása érdekében, beleértve a 
földtulajdon és földhasználat igazgatására 
és az adatvédelemre vonatkozó nemzeti 
jogszabályokból származó akadályokat. E 
partnerségek célja közös ütemtervek 
kidolgozása, beleértve a folyamatos, 
különösen a magas kockázatúként 
azonosított országokkal és azok 
országrészeivel folytatott párbeszédet és 
együttműködést, a 27. cikkben említett 
standard kockázati kategória irányába 
történő folyamatos fejlődésük támogatása 
érdekében. A partnerségek és 
együttműködési mechanizmusok kiemelt 
figyelmet fordítanak a kistermelőkre, hogy 
– többek között elegendő és 
felhasználóbarát tájékoztatás biztosítása 
révén – lehetővé tegyék számukra az 
átállást a fenntartható mező- és 
erdőgazdálkodásra és az alkalmazkodást e 
rendelet követelményeihez. Megfelelő 
pénzügyi forrásokat kell biztosítani a 
kistermelők igényeinek kielégítésére. 

Módosítás 265
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. A Bizottság és a Tanács továbbá 
elkötelezi magát a kereskedelmi 
megállapodások végrehajtása és 
érvényesítése, valamint olyan új 
szabadkereskedelmi megállapodások 
megkötése mellett, amelyek szigorú 
rendelkezéseket tartalmaznak a 
fenntarthatóságot illetően, különösen az 
erdők vonatkozásában, valamint 
kötelezően előírják a multilaterális 
környezetvédelmi megállapodások, 
például a Párizsi Megállapodás és a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény tényleges 
végrehajtását.



Módosítás 214 és 266

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A partnerségnek és az 
együttműködésnek lehetővé kell tennie 
valamennyi érdekelt fél, köztük a civil 
társadalom, az őslakos népek, a helyi 
közösségek és a magánszektor, így a kkv-k 
és a mezőgazdasági kistermelők teljes körű 
részvételét.

(2) A partnerségeknek és 
együttműködésnek megfelelő pénzügyi 
erőforrásaik vannak, és teljes mértékben 
figyelembe veszik az európai 
megfigyelőközpont által kiadott 
információkat és riasztásokat. Ezeknek 
lehetővé kell tenniük valamennyi érdekelt 
fél, köztük a civil társadalom, az őslakos 
népek, a helyi közösségek, a nők és a 
magánszféra, így mikrovállalkozások 
egyéb kkv-k, és a mezőgazdasági 
kistermelők teljes körű részvételét. A 
partnerségeknek és az együttműködésnek 
támogatniuk kell vagy kezdeményezniük 
kell továbbá a nemzeti jogi és irányítási 
reformfolyamatokra irányuló inkluzív és 
részvételen alapuló párbeszédet az 
erdészeti irányítás javítása, valamint az 
erdőirtáshoz hozzájáruló belföldi tényezők 
kezelése érdekében. 

Módosítás 215

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Annak biztosítása érdekében, hogy e 
rendelet végrehajtása ne korlátozza és ne 
zavarja indokolatlanul a kereskedelmet, 
különösen a legkevésbé fejlett 
országokkal, a Bizottságnak egyedi 
adminisztratív és kapacitásépítési 
támogatást kell nyújtania a harmadik 
országok kormányai, helyi 
önkormányzatai, civil társadalmi 
szervezetei, szakszervezetei és termelői – 
különösen a kistermelők – számára annak 
érdekében, hogy megkönnyítse e szereplők 
számára az e rendelet adminisztratív 
követelményeinek való megfelelést. 



Módosítás 216

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A partnerség és az együttműködés 
előmozdítja az integrált földhasználat-
tervezési folyamatok, a vonatkozó 
jogszabályok, a pénzügyi ösztönzők és más 
releváns eszközök kidolgozását az erdők és 
a biológiai sokféleség megőrzésének, az 
erdők fenntartható kezelésének és 
helyreállításának javítása, az erdők és a 
veszélyeztetett ökoszisztémák más 
földhasználati célra történő átalakítása 
elleni küzdelem, a tájképi előnyök 
optimalizálása, a földtulajdoni és -
használati viszonyok biztonsága, a 
mezőgazdaság termelékenysége és 
versenyképessége, az átlátható ellátási 
láncok, az erdőtől függő közösségek, 
köztük a mezőgazdasági kistermelők, az 
őslakos népek és a helyi közösségek 
jogainak megerősítése, valamint az 
erdőgazdálkodási dokumentumokhoz és 
egyéb releváns információkhoz való 
nyilvános hozzáférés biztosítása 
érdekében.

(3) A partnerség és az együttműködés 
előmozdítja az integrált földhasználat-
tervezési folyamatok, a vonatkozó 
jogszabályok, köztük a vonatkozó 
jogszabályok hatályának 
meghatározására irányuló, több érdekelt 
fél részvételével zajló folyamatok, a 
pénzügyi és kereskedelmi ösztönzők és 
más releváns eszközök kidolgozását az 
erdők és a biológiai sokféleség 
megőrzésének, az erdők fenntartható 
kezelésének és helyreállításának javítása, 
az erdők és a veszélyeztetett ökoszisztémák 
más földhasználati célra történő átalakítása 
elleni küzdelem, a tájképi előnyök 
optimalizálása, a földtulajdoni és -
használati viszonyok biztonsága, a 
mezőgazdaság termelékenysége és 
versenyképessége, az átlátható és 
visszakövethető ellátási láncok, a 
tulajdoni, használati és a földhöz jutáshoz 
való jog védelme – beleértve a helyi és 
őslakos közösségeknek a fák 
birtoklásához és felhasználásához való 
jogát, valamint a szabad, előzetes és 
tájékoztatáson alapuló beleegyezés 
megadásához vagy megtagadásához való 
jogot –, az erdőtől függő közösségek, 
köztük a mezőgazdasági kistermelők, az 
őslakos népek és a helyi közösségek 
jogainak megerősítése, a nemzeti irányítási 
és bűnüldözési rendszerek megerősítése, 
valamint az erdőgazdálkodási 
dokumentumokhoz és egyéb releváns 
információkhoz való nyilvános hozzáférés 
biztosítása érdekében. A Bizottság 
törekszik arra, hogy az uniós 
megfigyelőközpont keretében integrálja a 
föld- és földbirtoklási jogok nyomon 
követését. 



Módosítás 217

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság részt vesz az erdőirtás és 
az erdőpusztulás megállítását célzó 
szakpolitikákról és fellépésekről folytatott 
nemzetközi két- és többoldalú 
megbeszéléseken, többek között olyan 
többoldalú fórumokon, mint a Biológiai 
Sokféleség Egyezmény, az ENSZ 
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, 
az elsivatagosodás elleni küzdelemről 
szóló ENSZ-egyezmény, az ENSZ 
Környezetvédelmi Közgyűlése, az 
Egyesült Nemzetek Erdészeti Fóruma, az 
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye, 
a Kereskedelmi Világszervezet, a G7-ek és 
a G20-ak. Ez a szerepvállalás magában 
foglalja a fenntartható mezőgazdasági 
termelésre és a fenntartható 
erdőgazdálkodásra való átállás 
előmozdítását, valamint átlátható és 
fenntartható ellátási láncok kialakítását, 
továbbá az erdei ökoszisztémák magas 
szintű védelmét biztosító megbízható 
normák és fogalommeghatározások 
megállapítására és elfogadására irányuló 
erőfeszítések folytatását.

(4) A Bizottság részt vesz az erdőirtás, 
az erdőpusztulás és az erdőátalakítás 
megállítását célzó szakpolitikákról és 
fellépésekről folytatott nemzetközi két- és 
többoldalú megbeszéléseken, többek között 
olyan többoldalú fórumokon, mint a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény, az ENSZ 
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, 
az elsivatagosodás elleni küzdelemről 
szóló ENSZ-egyezmény, az ENSZ 
Környezetvédelmi Közgyűlése, az 
Egyesült Nemzetek Erdészeti Fóruma, az 
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye, 
a Kereskedelmi Világszervezet, a G7-ek és 
a G20-ak. Ez a szerepvállalás magában 
foglalja a fenntartható mezőgazdasági 
termelésre és a fenntartható 
erdőgazdálkodásra való átállás 
előmozdítását, valamint átlátható és 
fenntartható ellátási láncok kialakítását, 
továbbá az erdei és egyéb természetes 
ökoszisztémák és a kapcsolódó emberi 
jogok magas szintű védelmét biztosító 
megbízható normák és 
fogalommeghatározások megállapítására és 
elfogadására irányuló erőfeszítések 
folytatását. 

Módosítás 218

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok gondosan és 
pártatlanul értékelik az indokolással 
alátámasztott aggályokat, és megteszik a 
szükséges lépéseket – beleértve a piaci 
szereplők és kereskedők ellenőrzését és 
meghallgatását – annak érdekében, hogy 
feltárják az e rendelet rendelkezéseinek 

(2) Az illetékes hatóságok indokolatlan 
késlekedés nélkül gondosan és pártatlanul 
értékelik az indokolással alátámasztott 
aggályokat, és megteszik a szükséges 
lépéseket – beleértve a piaci szereplők és 
kereskedők ellenőrzését és meghallgatását 
– annak érdekében, hogy feltárják az e 



esetleges megsértését, valamint – adott 
esetben – megteszik a 21. cikk szerinti 
ideiglenes intézkedéseket a vizsgálat 
tárgyát képező érintett áruk és termékek 
uniós piacon való forgalomba hozatalának, 
forgalmazásának és onnan történő 
kivitelének megakadályozása érdekében.

rendelet rendelkezéseinek esetleges 
megsértését, valamint – adott esetben – 
megteszik a 21. cikk szerinti ideiglenes 
intézkedéseket a vizsgálat tárgyát képező 
érintett áruk és termékek uniós piacon való 
forgalomba hozatalának, forgalmazásának 
és onnan történő kivitelének 
megakadályozása érdekében, és 
tájékoztatják a Bizottságot a megtett 
intézkedésekről. 

Módosítás 219

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóság a lehető 
leghamarabb és a nemzeti jog megfelelő 
rendelkezéseivel összhangban tájékoztatja 
azt az (1) bekezdés szerinti természetes 
vagy jogi személyt, amely észrevételeket 
nyújtott be a hatósághoz arról, hogy az 
intézkedés iránti kérelem nyomán született 
döntés értelmében intézkedik-e, vagy 
elutasítja az intézkedés iránti kérelmet, 
valamint tájékoztatást ad a döntés okairól.

(3) Az illetékes hatóság az indokolással 
alátámasztott aggály beérkezésétől 
számított 30 napon belül és a nemzeti jog 
megfelelő rendelkezéseivel összhangban 
tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti, az 
indokolással alátámasztott aggályt a 
hatóságnak benyújtó természetes vagy 
jogi személyt az indokolással 
alátámasztott aggály a (2) bekezdés 
szerinti értékeléséről és arról, hogy az 
intézkedés iránti kérelem nyomán született 
döntés értelmében intézkedik-e, vagy 
elutasítja az intézkedés iránti kérelmet, 
valamint tájékoztatást ad a döntés okairól. 
Amennyiben a (2) bekezdés alapján 
további intézkedésre kerül sor, az illetékes 
hatóság indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatja a természetes vagy jogi 
személyeket a meghozandó intézkedések 
jellegéről és ütemezéséről. 

Módosítás 220

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Annak érdekében, hogy 
megkönnyítse az előállító országokból 



származó természetes vagy jogi személyek, 
és különösen a helyi közösségek 
indokolással alátámasztott aggályainak 
továbbítását, a Bizottság létrehoz egy 
központosított kommunikációs eljárást, 
amely ezeket az aggályokat továbbadhatja 
az érintett tagállamokhoz. Ez az eljárás 
kiegészíti az illetékes hatóságok által 
létrehozott eljárásokat. 

Módosítás 221

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tagállamok intézkedéseket írnak 
elő azon természetes vagy jogi személyek 
kilétének védelmére, akik indokolással 
alátámasztott aggályt nyújtanak be, vagy 
akik vizsgálatokat végeznek annak 
ellenőrzése céljából, hogy a piaci 
szereplők vagy a kereskedők megfelelnek-
e e rendelet rendelkezéseinek. 

Módosítás 222

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdés szerinti bírósághoz 
vagy más független és pártatlan 
köztestülethez való hozzáférésnek 
tisztességesnek, méltányosnak, 
időszerűnek és nem mértéktelenül 
drágának kell lennie, és megfelelő és 
hatékony jogorvoslatot kell biztosítania, 
beleértve adott esetben a jogsértés 
megszüntetésére irányuló jogorvoslatot is. 
A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási és bírósági felülvizsgálati 
eljárásokról gyakorlati információk 
álljanak a nyilvánosság rendelkezésére. 



Módosítás 223

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 36. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
információs rendszert (a továbbiakban: 
nyilvántartás) hoz létre és tart fenn, amely 
tartalmazza a 4. cikk (2) bekezdése 
értelmében rendelkezésre bocsátott, kellő 
gondosságra vonatkozó nyilatkozatokat.

(1) A Bizottság a 36. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
információs rendszert (a továbbiakban: 
nyilvántartás) hoz létre és tart fenn, amely 
tartalmazza a 4. cikk (2) bekezdése 
értelmében rendelkezésre bocsátott, kellő 
gondosságra vonatkozó nyilatkozatokat, 
valamint a 23. cikkben említett 
törvényszegő piaci szereplők és 
kereskedők jegyzékét. 

Módosítás 224

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kellő gondosságra vonatkozó 
nyilatkozatok ellenőrzése eredményének 
nyilvántartásba vétele;

c) a kellő gondosságra vonatkozó 
nyilatkozatok és a kiszabott szankciók 
ellenőrzése eredményének nyilvántartásba 
vétele; 

Módosítás 225

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság hozzáférést biztosít 
ehhez az információs rendszerhez a 
vámhatóságok, az illetékes hatóságok, a 
piaci szereplők és a kereskedők számára az 
e rendelet szerinti kötelezettségeikkel 
összhangban.

(4) A Bizottság hozzáférést biztosít 
ehhez az információs rendszerhez a 
vámhatóságok, az illetékes hatóságok, a 
piaci szereplők és a kereskedők vagy jogi 
képviselőik – vagy mindkettő –, illetve az 
érintett beszállítók számára az e rendelet 
szerinti kötelezettségeikkel összhangban. 
Az érintett beszállítóknak jogukban áll 
megtekinteni a rájuk vonatkozó 
valamennyi információt. 



Módosítás 226

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EU nyíltadat-politikájával és 
különösen az (EU) 2019/1024 irányelvvel51 
összhangban a Bizottság hozzáférést 
biztosít a szélesebb nyilvánosság számára 
az információs rendszer teljes anonimizált 
adatkészleteihez olyan géppel olvasható, 
nyílt formátumban, amely garantálja az 
interoperabilitást, a további 
felhasználhatóságot és a hozzáférhetőséget.

(5) A 23. cikk sérelme nélkül és az EU 
nyíltadat-politikájával és különösen az 
(EU) 2019/1024 irányelvvel51 összhangban 
a Bizottság hozzáférést biztosít a szélesebb 
nyilvánosság számára – az e cikk (2) 
bekezdésének e) pontjában foglalt 
információk kivételével – az információs 
rendszer teljes anonimizált 
adatkészleteihez olyan géppel olvasható, 
nyílt formátumban, amely garantálja az 
interoperabilitást, a további 
felhasználhatóságot és a hozzáférhetőséget. 

__________________ __________________
51 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2019/1024 irányelve (2019. 
június 20.) a nyílt hozzáférésű adatokról és 
a közszféra információinak további 
felhasználásáról, HL L 172., 2019.6.26., 
56–83). o.

51 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2019/1024 irányelve (2019. 
június 20.) a nyílt hozzáférésű adatokról és 
a közszféra információinak további 
felhasználásáról (HL L 172., 2019.6.26., 
56. o.).

Módosítás 227

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság legkésőbb két évvel a 
hatálybalépést követően elvégzi e rendelet 
első felülvizsgálatát, és erről jelentést 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé, amelyet adott esetben jogalkotási 
javaslat kísér. A jelentés különösen annak 
értékelésére összpontosít, hogy szükséges-
e és megvalósítható-e e rendelet 
hatályának más ökoszisztémákra – többek 
között a nagy szénkészletekkel rendelkező 
földterületekre és a biológiai sokféleség 
szempontjából nagy értéket képviselő 
földterületekre, például gyepterületekre, 
tőzeglápokra, vizes élőhelyekre és egyéb 

(1) E rendelet hatálybalépését követően 
a Bizottság folyamatosan felülvizsgálja 
annak alkalmazását. A Bizottság:



árukra – történő kiterjesztése.
a) legkésőbb ... [Kiadóhivatal, kérjük, 
illesszék be az e rendelet 
hatálybalépésének dátumát követő egy 
évnek megfelelő dátumot]-ig 
hatásvizsgálatot nyújt be, amelyet adott 
esetben jogalkotási javaslat kísér annak 
érdekében, hogy e rendelet hatályát 
kiterjesszék más természetes 
ökoszisztémákra is, beleértve a jelentős 
szénkészletekkel rendelkező 
földterületeket és a biológiai sokféleség 
szempontjából nagy értéket képviselő 
földterületeket, például a gyepterületeket, 
tőzeglápokat és vizes élőhelyeket, valamint 
az erdőket és egyéb fás területeket, a 2. 
cikkben említett határnapnak és 
fogalommeghatározásoknak megfelelően, 
b) legkésőbb ... [Kiadóhivatal, kérjük, 
illesszék be az e rendelet 
hatálybalépésének dátumát követő két 
évnek megfelelő dátumot]-ig értékeli:
i. annak szükségességét és 
megvalósíthatóságát, hogy e rendelet 
hatályát kiterjesszék más árukra és 
termékekre, különösen az I. mellékletben 
felsorolt árukból származó további 
termékekre, valamint további árucikkekre 
és termékekre, különösen a cukornádra, 
az etanolra és a bányászati termékekre;
ii. a rendelet hatását a mezőgazdasági 
termelőkre, különösen a mezőgazdasági 
kistermelőkre, az őslakos népekre és a 
helyi közösségekre, valamint a 
fenntartható ellátási láncokra való 
átálláshoz és a mezőgazdasági 
kistermelőknek a rendelet 
követelményeinek való megfeleléshez 
nyújtott további támogatás esetleges 
szükségességét;
iii. a kereskedelem megkönnyítését 
szolgáló, különösen az e rendelet által 
nagy mértékben érintett legkevésbé fejlett 
országoknak és az átlagos vagy magas 
kockázatot jelentő országoknak szánt 
további eszközök szükségességét és 
megvalósíthatóságát a rendelet 
célkitűzései elérésének támogatása 



érdekében;
c) [a vállalati fenntarthatósági 
átvilágításról szóló következő irányelv] 
elfogadásától számított egy éven belül 
megvizsgálja, hogy szükség van-e 
iránymutatásokra e rendelet 
végrehajtásának megkönnyítése, valamint 
az e rendelet és [a vállalati 
fenntarthatósági átvilágításról szóló 
következő irányelv] közötti koherencia 
biztosítása, valamint az indokolatlan 
adminisztratív terhek elkerülése 
érdekében. 

Módosítás 228

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb öt évvel a 
hatálybalépést követően, majd azt 
követően legalább ötévente elvégzi e 
rendelet általános felülvizsgálatát, és erről 
jelentést terjeszt az Európai Parlament és 
a Tanács elé, amelyet adott esetben 
jogalkotási javaslat kísér. Az első jelentés 
– konkrét tanulmányok alapján – 
különösen a következők értékelését 
tartalmazza:

Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatok 
sérelme nélkül a Bizottság rendszeres 
időközönként elvégzi az I. melléklet első 
felülvizsgálatát, melynek során 
megvizsgálja, hogy helyénvaló-e 
módosítani vagy kiterjeszteni az I. 
mellékletben felsorolt érintett termékek 
listáját annak biztosítása érdekében, hogy 
a listán szerepeljen minden olyan termék, 
amely az érintett árukat tartalmazza vagy 
amely azok felhasználásával készült, 
kivéve, ha az említett termékek iránti 
kereslet elhanyagolható hatással van az 
erdőirtásra. A felülvizsgálatoknak az 
érintett áruk és termékek erdőirtásra, 
erdőpusztulásra és erdőátalakításra 
gyakorolt hatásának értékelésén kell 
alapulniuk, és figyelembe kell venniük a 
fogyasztásban bekövetkező, tudományos 
bizonyítékokkal alátámasztott 
változásokat, ideértve a rendelet hatálya 
alá tartozó ágazatokban zajló 
kereskedelem szerkezetében bekövetkező 
változások részletes értékelését is. 



Módosítás 229

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kereskedelem megkönnyítését 
szolgáló további eszközök szükségessége 
és megvalósíthatósága a rendelet 
célkitűzései elérésének támogatása 
érdekében, többek között tanúsítási 
rendszerek elismerése révén;

törölve

Módosítás 230

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a rendelet hatása a mezőgazdasági 
termelőkre, különösen a mezőgazdasági 
kistermelőkre, az őslakos népekre és a 
helyi közösségekre, valamint a 
fenntartható ellátási láncokra való 
átálláshoz nyújtott további támogatás 
esetleges szükségessége.

törölve

Módosítás 231

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés szerinti általános 
felülvizsgálat sérelme nélkül a Bizottság 
legkésőbb e rendelet hatálybalépése után 
két évvel elvégzi az I. melléklet első 
felülvizsgálatát, majd azt követően 
rendszeres időközönként, melynek során 
megvizsgálja, hogy helyénvaló-e 
módosítani vagy kiterjeszteni az I. 
mellékletben felsorolt érintett termékek 

(3) A Bizottság folyamatosan nyomon 
követi e rendeletnek a kiszolgáltatott 
érdekelt felekre, például a kistermelőkre, 
az őslakos népekre és a helyi közösségekre 
gyakorolt hatásait, különösen a harmadik 
országokban, különös tekintettel a nők 
helyzetére. A nyomon követés tudományos 
és átlátható módszertanon alapul, és 
figyelembe veszi az érintett érdekelt felek 



listáját annak biztosítása érdekében, hogy 
a listán szerepeljen minden olyan termék, 
amely az érintett árukat tartalmazza, 
amelyet azokkal etettek, vagy amely azok 
felhasználásával készült, kivéve, ha az 
említett termékek iránti kereslet 
elhanyagolható hatással van az 
erdőirtásra. A felülvizsgálatoknak az 
érintett áruk és termékek erdőirtásra és 
erdőpusztulásra gyakorolt hatásának 
értékelésén kell alapulniuk, és figyelembe 
kell venniük a fogyasztásban bekövetkező, 
tudományos bizonyítékokkal alátámasztott 
változásokat.

által biztosított információkat.

Módosítás 232

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság folyamatosan nyomon 
követi az e rendelet hatálya alá tartozó 
termékek és áruk kereskedelmének 
szerkezetében bekövetkező változásokat. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy e 
változásoknak nincs más megfelelő 
magyarázata vagy gazdasági indoka, mint 
az e rendeletben megállapított 
kötelezettségek elkerülése, ideértve az 
említett termékek és áruk olyan 
termékekkel és árukkal való 
helyettesítését, amelyek nem szerepelnek a 
termékek és áruk I. mellékletében foglalt 
jegyzékében, de azokhoz hasonló 
jellegűek, ezt a kötelezettségek 
kijátszásának kell tekinteni. Az érdekelt 
felek a kötelezettségek minden, általuk 
tapasztalt kijátszásáról tájékoztathatják a 
Bizottságot, és a Bizottság kivizsgálja az 
érdekelt felek által benyújtott, 
indokolással ellátott bejelentéseket. 

Módosítás 233



Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben meghatározott 
felülvizsgálatot követően a Bizottság a 33. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el az I. 
melléklet módosítása céljából, hogy az 
kiterjedjen az érintett árukat tartalmazó 
vagy azok felhasználásával készült érintett 
termékekre.

(4) Az (1)–(4) bekezdésben 
meghatározott felülvizsgálatok 
bármelyikét követően a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 33. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. 
mellékletben szereplő jegyzék kiegészítése 
céljából, vagy adott esetben jogalkotási 
javaslatot terjesszen elő e rendelet 
módosítása céljából. 

Módosítás 234

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló 2016. április 
13-i intézményközi megállapodásban 
foglalt elveknek megfelelően konzultál az 
egyes tagállamok által kijelölt 
szakértőkkel.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló 2016. április 
13-i intézményközi megállapodásban 
foglalt elveknek megfelelően konzultál az 
érdekelt felekkel és az egyes tagállamok 
által kijelölt szakértőkkel.

Módosítás 235

Rendeletre irányuló javaslat
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
A 2003/35/EK irányelv módosítása

A 2003/35/EC európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1a I. melléklete a 
következő ponttal egészül ki: 
ga) Az erdőirtáshoz és erdőpusztuláshoz 
kapcsolódó egyes áruk és termékek uniós 
piacon történő forgalmazásáról és 
Unióból történő kiviteléről, valamint a 



995/2010/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, (EU) XXXX/XX 
európai parlamenti és tanácsi rendelet* 
14. cikkének (3) bekezdése.
_______________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/35/EK irányelve (2003. május 26.) a 
környezettel kapcsolatos egyes tervek és 
programok kidolgozásánál a nyilvánosság 
részvételéről, valamint a nyilvánosság 
részvétele és az igazságszolgáltatáshoz 
való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 
(HL L 156., 2003.6.25., 17. o.).
* HL: Kérjük, illessze be e rendelet számát 
és dátumát, valamint a közzétételi 
hivatkozást tartalmazó lábjegyzetet. 

Módosítás 236

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett cikkeket 
e rendelet hatálybalépésétől számított 24 
hónap elteltével kell alkalmazni azon piaci 
szereplők esetében, amelyek 2020. 
december 31-ig létrehozott 
mikrovállalkozások53, kivéve a 
995/2010/EU rendelet mellékletében 
szereplő termékek esetén.

(3) A (2) bekezdésben említett cikkeket 
e rendelet hatálybalépésétől számított 24 
hónap elteltével kell alkalmazni azon piaci 
szereplők esetében, amelyek 2020. 
december 31-ig létrehozott mikro- és 
kisvállalkozások53, kivéve a 995/2010/EU 
rendelet mellékletében szereplő termékek 
esetén. 

__________________ __________________
53 A meghatározott típusú vállalkozások 
éves pénzügyi kimutatásairól, összevont 
(konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól 
és a kapcsolódó beszámolókról, a 
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint a 
78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
2013. június 26-i 2013/34/EU európai 
parlamenti és tanács irányelve 3. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározottak szerint.

53 A meghatározott típusú vállalkozások 
éves pénzügyi kimutatásairól, összevont 
(konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól 
és a kapcsolódó beszámolókról, a 
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint a 
78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
2013. június 26-i 2013/34/EU európai 
parlamenti és tanács irányelve 3. cikkének 
(1) és (2) bekezdésében meghatározottak 
szerint.



Módosítás 237 és 246

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Szarvasmarha ex 0102 Élő szarvasmarha

ex 0201 Szarvasmarha húsa frissen vagy 
hűtve

ex 0202 Szarvasmarha húsa fagyasztva

ex 0206 10 Szarvasmarha élelmezési célra 
alkalmas vágási mellékterméke frissen 
vagy hűtve

ex 0206 22 Szarvasmarha élelmezési célra 
alkalmas mája fagyasztva

ex 0206 29 Szarvasmarha élelmezési célra 
alkalmas vágási mellékterméke (a nyelv és 
a máj kivételével) fagyasztva

ex 4101 Szarvasmarha nyers bőre 
(kezeletlenül vagy sózva, szárítva, 
meszezve, pácolva vagy másképpen 
tartósítva, a cserzett, a pergamentált vagy 
tovább kikészített bőrök kivételével), 
szőrtelenítve vagy hasítva is

ex 4104 Szarvasmarha szőrtelenül cserzett, 
vagy crust bőre, hasítva is, de tovább nem 
megmunkálva

ex 4107 Szarvasmarha szőrtelen, cserzés 
vagy kérgesítés után tovább kikészített 
bőre, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva 
is

Kakaó 1801 00 00 Kakaóbab egészben vagy törve, 
nyersen vagy pörkölve

1802 00 00 Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és 
más kakaóhulladék

1803 Kakaómassza, zsírtalanítva is

1804 00 00 Kakaóvaj, -zsír és -olaj

1805 00 00 Kakaópor, cukor vagy más 
édesítőanyag hozzáadása nélkül

1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más 
élelmiszer-készítmény



Kávé 0901 Kávé nyersen, pörkölve vagy 
koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; 
bármilyen arányban valódi kávét 
tartalmazó pótkávé

Pálmaolaj 1151 Pálmaolaj és frakciói finomítva is, de 
vegyileg nem átalakítva

1207 10 Pálmadió és -mag

1513 21 Nyers pálmamagbél- és 
babassuolaj és ezek frakciói

1513 29 Pálmamagbél- és babassuolaj és 
ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem 
átalakítva (a nyersolaj kivételével)

2306 60 Pálmadió- vagy pálmamagolaj 
kivonásakor keletkező olajpogácsa és más 
szilárd maradék pálmadióból vagy -
magból, őrölve vagy labdacs (pellet) 
alakban is

Szója 1201 Szójabab, törve is

1208 10 Szójababliszt és -dara

1507 Szójababolaj és frakciói finomítva is, 
de vegyileg nem átalakítva

2304 Szójababolaj kivonásakor keletkező 
olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve 
vagy labdacs (pellet) alakban is

Fahulladékok 4401 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg 
vagy hasonló formában; faforgács vagy 
hasonló részek; fűrészpor és fahulladék és -
maradék hasáb, brikett, labdacs (pellet) 
vagy hasonló alakra tömörítve is

4403 Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan 
vagy durván szögletesre alakítva is

4406 Vasúti vagy villamosvasúti talpfa

4407 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, 
vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb 
fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel 
összeállítva is

4408 Furnérlap rétegelt lemez vagy más 
rétegelt fa készítésére (beleértve a rétegelt 
fa szeletelésével készítettet is), és 
hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt 
más falemez, gyalulva, csiszolva, lapolva 
vagy végillesztéssel összeállítva is, 
legfeljebb 6 mm vastagságban

4409 Fa (beleértve az össze nem állított 



lécet és szegélylécet parkettához) 
bármelyik széle, vége vagy felülete mentén 
összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre 
előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, 
ferdén levágott, „V” illesztésű, peremezett, 
mintázott, legömbölyített vagy hasonló 
módon formázott), gyalulva, csiszolva 
vagy végillesztéssel összeállítva is

4410 Forgácslemez, irányított 
forgácselrendezésű lemez (OSB) és 
hasonló tábla (például: ostyalemez) fából 
vagy más fatartalmú anyagból gyantával 
vagy más szerves kötőanyagokkal 
agglomerálva (tömörítve) is

4411 Rostlemez fából vagy más fatartalmú 
anyagból, gyantával vagy más szerves 
anyaggal összeragasztva is

4412 Rétegelt lemez, furnérozott panel és 
hasonló réteges faáru

4413 00 00 Tömörített fa tömb, lap, szalag 
vagy profil alakban

4414 00 Festmény, fénykép, tükör vagy 
hasonló tárgyak fakerete

4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, 
dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob 
fából; rakodólap, keretezett és más 
szállítólap fából; rakodólapkeret fából

(a kizárólag valamely más, piaci 
forgalomba hozott termék 
megtámasztására, védelmére vagy 
szállítására csomagolóanyagként szolgáló 
csomagolóanyag kivételével.)

4416 00 00 Hordó, kád, dézsa és fából 
készült más kádáripari termék és azok 
elemei, beleértve a hordódongát is

4418 Ács- és épületasztalos-ipari termék, 
beleértve az üreges fapanelt is, összeállított 
padlópanelek, zsindely

A Kombinált Nómenklatúra 47. és 
48. Árucsoportjába tartozó papíripari 
rostanyag és papír, kivéve a bambuszból és 
visszanyert (hulladék és használt) papírból 
készült termékeket

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 és 
9403 90 30 Fabútor



9406 10 00 Előre gyártott épület fából

Módosítás

Szarvasmarha ex 0102 Élő szarvasmarha

ex 0201 Szarvasmarha húsa frissen vagy 
hűtve

ex 0202 Szarvasmarha húsa fagyasztva

ex 0206 10 Szarvasmarha élelmezési célra 
alkalmas vágási mellékterméke frissen 
vagy hűtve

ex 0206 22 Szarvasmarha élelmezési célra 
alkalmas mája fagyasztva

ex 0206 29 Szarvasmarha élelmezési célra 
alkalmas vágási mellékterméke (a nyelv és 
a máj kivételével) fagyasztva

ex 0206 10 Szarvasmarhafélék élelmezési 
célra alkalmas vágási mellékterméke és 
belsősége frissen vagy hűtve 
ex 0206 21 Szarvasmarhafélék élelmezési 
célra alkalmas nyelve, fagyasztva
ex 0210 20 Szarvasmarha húsa sózva, sós 
lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
ex 1602 50 Szarvasmarha húsa vagy 
vágási mellékterméke és belsősége, 
előkészítve vagy tartósítva
ex 4101 Szarvasmarha nyers bőre 
(kezeletlenül vagy sózva, szárítva, 
meszezve, pácolva vagy másképpen 
tartósítva, a cserzett, a pergamentált vagy 
tovább kikészített bőrök kivételével), 
szőrtelenítve vagy hasítva is

ex 4104 Szarvasmarha szőrtelenül cserzett, 
vagy crust bőre, hasítva is, de tovább nem 
megmunkálva

ex 4107 Szarvasmarha szőrtelen, cserzés 
vagy kérgesítés után tovább kikészített 
bőre, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva 
is

Sertés 0103 Élő sertés
0203 Sertéshús frissen, hűtve vagy
fagyasztva
0210 11 Házisertés-sonka, -lapocka



és ezek részei csonttal
0210 12 Házisertés-oldalas és -dagadó
és ezek részei
0210 19 Egyéb házisertés-hús
209 10 Sovány húsréteget nem tartalmazó
sertészsiradék (szalonna), nem olvasztott 
vagy másképpen nem kivont, 
frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében 
tartósítva, szárítva vagy füstölve

Juh és kecske 0104 Élő juh és kecske
0204 Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve 
vagy fagyasztva

Baromfi 0105 Élő baromfi,
a Gallus domesticus fajba tartozó 
szárnyasok,
kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk
0207 Baromfi húsa és 0105 megnevezés 
szerinti, élelmezési célra alkalmas vágási 
mellékterméke
frissen, hűtve vagy fagyasztva
0209 90 Baromfizsiradék, nem olvasztott 
vagy másképpen nem kivont,
frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében 
tartósítva,
szárítva vagy füstölve
0210 99 39 Sózott baromfihús
1602 31 – 1602 32 – 1602 39 Előkészített 
vagy tartósított baromfi

Kakaó 1801 00 00 Kakaóbab egészben vagy törve, 
nyersen vagy pörkölve

1802 00 00 Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és 
más kakaóhulladék

1803 Kakaómassza, zsírtalanítva is 

1804 00 00 Kakaóvaj, -zsír és -olaj 

1805 00 00 Kakaópor, cukor vagy más 
édesítőanyag hozzáadása nélkül

1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más 
élelmiszer-készítmény 



Kávé 0901 Kávé nyersen, pörkölve vagy 
koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; 
bármilyen arányban valódi kávét 
tartalmazó pótkávé

Pálmaolaj 1151 Pálmaolaj és frakciói finomítva is, de 
vegyileg nem átalakítva

1207 10 Pálmadió és -mag

1513 21 Nyers pálmamagbél- és 
babassuolaj és ezek frakciói

1513 29 Pálmamagbél- és babassuolaj és 
ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem 
átalakítva (a nyersolaj kivételével)

2306 60 Pálmadió- vagy pálmamagolaj 
kivonásakor keletkező olajpogácsa és más 
szilárd maradék pálmadióból vagy -
magból, őrölve vagy labdacs (pellet) 
alakban is

2905 17 Dodekanol (lauril-alkohol), 
hexadekanol (cetil-alkohol) és 
oktadekanol (sztearil-alkohol)
2905 45 Alkohol; többértékű alkohol, 
glicerin
2915 70 Palmitinsav, sztearinsav, ezek sói 
és észterei
2915 90 Savak; telített, aciklikus, 
egybázisú karbonsavak: máshová nem 
sorolt, a 2915 szám alá tartozó 
anhidridek, halogenidek, peroxidok, 
peroxisavak és halogén-, szulfo-, nitro- 
vagy nitrozoszármazékok
1517…, 3401…, 3823…, 3824…, 3826 
HR kódcsoportok és alszámok. Pálmaolaj- 
és pálmamagbélolaj-alapú származékok

Szója 1201 Szójabab, törve is

1208 10 Szójababliszt és -dara

1507 Szójababolaj és frakciói finomítva is, 
de vegyileg nem átalakítva

2304 Szójababolaj kivonásakor keletkező 
olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve 
vagy labdacs (pellet) alakban is

Kukorica 1005 Kukorica
1102 20 Kukoricaliszt
1103 13 Durva őrlemény, dara és labdacs 



(pellet)
kukoricából
1103 29 40 Pellet kukoricából
1104 19 50 Másképpen megmunkált
gabonaféle kukoricából
1104 23 Kukoricaszemek más 
megmunkált formában
(kukorica)
1108 12 00 Kukoricakeményítő
1515 21 Kukoricaolaj és frakciói:
Nyersolaj
1904 10 10 Gabonából vagy kukoricából 
előállított gabonatermékből
puffasztással vagy pirítással előállított,
elkészített élelmiszer
2302 10 Gabonafélék vagy hüvelyes 
növények
vagy kukorica szitálásából, őrléséből vagy 
más megmunkálása
során keletkező korpa, korpás liszt
és más maradék, labdacs
(pellet) alakban is
1515 29 Kukoricaolaj és frakciói 
finomítva is, de vegyileg nem átalakítva (a 
nyersolaj kivételével)
2306 05 Kukoricacsíra kivonásakor 
keletkező olajpogácsa és más szilárd 
maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) 
alakban is

Fahulladékok 4401 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg 
vagy hasonló formában; faforgács vagy 
hasonló részek; fűrészpor és fahulladék és -
maradék hasáb, brikett, labdacs (pellet) 
vagy hasonló alakra tömörítve is

4402 Faszén (beleértve kagyló- és 
dióalakban is), brikettezve is, kivéve a 
gyógyszerként, tömjénnel keverve, aktivált 
faszénként, valamint rajzkréta 
formájában felhasznált faszént
4403 Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan 



vagy durván szögletesre alakítva is

4406 Vasúti vagy villamosvasúti talpfa

4407 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, 
vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb 
fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel 
összeállítva is

4408 Furnérlap rétegelt lemez vagy más 
rétegelt fa készítésére (beleértve a rétegelt 
fa szeletelésével készítettet is), és 
hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt 
más falemez, gyalulva, csiszolva, lapolva 
vagy végillesztéssel összeállítva is, 
legfeljebb 6 mm vastagságban

4409 Fa (beleértve az össze nem állított 
lécet és szegélylécet parkettához) 
bármelyik széle, vége vagy felülete mentén 
összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre 
előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, 
ferdén levágott, „V” illesztésű, peremezett, 
mintázott, legömbölyített vagy hasonló 
módon formázott), gyalulva, csiszolva 
vagy végillesztéssel összeállítva is

4410 Forgácslemez, irányított 
forgácselrendezésű lemez (OSB) és 
hasonló tábla (például: ostyalemez) fából 
vagy más fatartalmú anyagból gyantával 
vagy más szerves kötőanyagokkal 
agglomerálva (tömörítve) is

4411 Rostlemez fából vagy más fatartalmú 
anyagból, gyantával vagy más szerves 
anyaggal összeragasztva is

4412 Rétegelt lemez, furnérozott panel és 
hasonló réteges faáru

4413 00 00 Tömörített fa tömb, lap, szalag 
vagy profil alakban

4414 00 Festmény, fénykép, tükör vagy 
hasonló tárgyak fakerete

4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, 
dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob 
fából; rakodólap, keretezett és más 
szállítólap fából; rakodólapkeret fából

(a kizárólag valamely más, piaci 
forgalomba hozott termék 
megtámasztására, védelmére vagy 
szállítására csomagolóanyagként szolgáló 



csomagolóanyag kivételével.)

4416 00 00 Hordó, kád, dézsa és fából 
készült más kádáripari termék és azok 
elemei, beleértve a hordódongát is

4418 Ács- és épületasztalos-ipari termék, 
beleértve az üreges fapanelt is, összeállított 
padlópanelek, zsindely

A Kombinált Nómenklatúra 47. és 
48. Árucsoportjába tartozó papíripari 
rostanyag és papír, kivéve a bambuszból és 
visszanyert (hulladék és használt) papírból 
készült termékeket

4900 Könyvek, újságok, képek és más 
nyomdaipari termékek; kéziratok, 
gépírásos szövegek és tervrajzok
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 és 
9403 90 30 Fabútor

9406 10 00 Előre gyártott épület fából

Gumi 4001 Természetes gumi, balata, 
guttapercha, guayule, csikle és hasonló 
fajta gumi alapanyag formában vagy lap, 
lemez és szalag alakban
4005 Vulkanizálatlan gumikeverék 
alapanyag formában vagy lap, lemez és 
szalag alakban
4006 Vulkanizálatlan gumiból készült 
más formák (pl. rudak, csövek és profilok) 
és termékek (pl. korongok és gyűrűk)
4007 Vulkanizált gumifonal és zsineg
4008 Lap, lemez, szalag, rúd és profil 
vulkanizált lágygumiból
4010 Szállítószalag vagy meghajtó- vagy 
erőátviteli szíj vulkanizált gumiból
4011 Új gumiabroncsok (egyéb)
4012 Újrafutózott vagy használt gumi 
légabroncs; Tömör vagy kisnyomású 
gumiabroncs, cserélhető gumiabroncs-
futófelület és gumiabroncs-tömlővédő 
szalag
4013 Belső tömlő gumiból
4015 Vulkanizált lágygumiból készült 
ruházati cikkek és ruházati tartozékok 
(beleértve a kesztyűt is) bármilyen célra



4016 A 40. fejezetben máshol nem 
meghatározott egyéb áru vulkanizált 
lágygumiból
4017 Keménygumi, pl. ebonit, minden 
formában, beleértve a hulladékot és 
törmeléket is; keménygumiból készült 
áruk
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2. A piaci szereplő által az uniós piacon 
forgalomba hozni kívánt releváns áru vagy 
termék Harmonizált Rendszer70 szerinti, 
vonatkozó kódja, szabad szöveges leírása 
és mennyisége;

2. A piaci szereplő által az uniós piacon 
forgalomba hozni vagy onnan exportálni 
kívánt releváns áru vagy termék 
Harmonizált Rendszer szerinti, vonatkozó 
kódja, szabad szöveges leírása, beleértve a 
kereskedelmi nevét, valamint adott 
esetben a teljes tudományos nevét, és 
mennyisége70. 

__________________ __________________
70 mennyiséget a nettó tömeg 
kilogrammjában, és adott esetben a 
2658/87/EGK tanácsi rendelet 
I. mellékletében meghatározott kiegészítő 
mértékegységben kell megadni, a 
Harmonizált Rendszer szerinti kóddal 
összevetve. A kiegészítő mértékegység 
akkor alkalmazandó, ha az a kellő 
gondosságra vonatkozó nyilatkozatban 
feltüntetett, Harmonizált Rendszer szerinti 
kód alá tartozó valamennyi lehetséges 
alszám tekintetében következetesen 
meghatározásra került.

70 A mennyiséget a nettó tömeg 
kilogrammjában – megadva a százalékos 
becslést vagy eltérést –, és adott esetben a 
2658/87/EGK tanácsi rendelet 
I. mellékletében meghatározott kiegészítő 
mértékegységben kell megadni, a 
Harmonizált Rendszer szerinti kóddal 
összevetve. A kiegészítő mértékegység 
akkor alkalmazandó, ha az a kellő 
gondosságra vonatkozó nyilatkozatban 
feltüntetett, Harmonizált Rendszer szerinti 
kód alá tartozó valamennyi lehetséges 
alszám tekintetében következetesen 
meghatározásra került.
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(3) Az előállító ország és az (3) Az előállító ország és annak részei, 



előállításhoz kapcsolódó valamennyi 
földterület, megadva a földrajzi 
helymeghatározási koordinátákat, a 
földrajzi szélességet és hosszúságot. 
Amennyiben egy termék vagy áru 
különböző földterületeken előállított 
anyagokat, összetevőket vagy 
alkotóelemeket tartalmaz, a földrajzi 
helymeghatározási koordinátákat 
valamennyi földterületre vonatkozóan meg 
kell adni.

valamint a 9. cikk (1) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott valamennyi 
földterület földrajzi helymeghatározási 
koordinátái, megadva a földrajzi szélességi 
és hosszúsági koordinátákat. Amennyiben 
egy termék vagy áru különböző 
földterületeken vagy poligonokon 
előállított anyagokat, összetevőket vagy 
alkotóelemeket tartalmaz, a földrajzi 
helymeghatározási koordinátákat 
valamennyi földterületre vagy poligonra 
vonatkozóan meg kell adni. 


