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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Satu Hassi

Módosítás: 1
(1) bekezdés

(1) tudomásul veszi a Bizottság azon javaslatát, amely a fenntartható erdőgazdálkodásra 
vonatkozó cselekvési terv bevezetésére irányul, és hangsúlyozza, hogy az EU 
hatásköre az erdészeti politika területén igen korlátozott és a jövőben is az marad. Az 
európai erdőket érintő valamennyi döntés kiindulópontját abban kell meghatározni, 
hogy az európai erdők nagyon különbözőek és különböző környezeti kihívásokkal kell 
szembenézniük. Az EU fenntarható erdőgazdálkodásra vonatkozó cselekvési tervének
ezért összhangban kell lennie az EU és a tagállamok nemzetközi 
kötelezettségvállalásaival, és azt a szubszidiaritás elvének hangsúlyozása mellett és a 
nemzeti erdőprogramokra építve kell kialakítani;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Satu Hassi

Módosítás: 2
(1a) bekezdés (új)

(1a) sajnálattal veszi tudomásul, hogy annak ellenére, hogy Európa erdővel borított 
területe állandóan növekszik, környezeti értékei az elmúlt évtizedben súlyosan 
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romlottak, felhívja továbbá a Bizottságot, hogy cselekvési tervébe iktasson be arra 
vonatkozó garanciákat, hogy az erdészeti ágazat a jövőben ne járuljon hozzá az 
élőhelyek megsemmisüléséhez és feldarabolódásához, és ne veszélyeztesse az EU 
azon célkitűzésének elérését, hogy a biológiai sokféleség csökkenését 2010-re 
megállítsa; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hélène Goudin

Módosítás: 3
(1a) bekezdés (új)

(1a) hangsúlyozza, hogy az EU-nak nem szabad közös erdészeti politikát kialakítania, és 
hogy ez a politikai terület fontos nemzeti kérdés;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Jonas Sjöstedt

Módosítás: 4
(2) bekezdés

(2) hangsúlyozza (törlés) az erdő multifunkcionális szerepének fontosságát.
Az erdők ökológiai, szociális és gazdasági értelemben jelentősen hozzájárulnak 
egyes fontos társadalmi célok eléréséhez. Az erdők fenntartható fejlődése hosszú 
távú gondolkodást feltételez, ami magában foglalja az elővigyázatosságot és a 
változatosságot mint alapvető kiindulópontokat. A kihívás abban áll, hogy 
megőrizzük és javítsuk az erdők különböző világait;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Satu Hassi

Módosítás: 5
(2) bekezdés

(2) hangsúlyozni kívánja az erdő multifunkcionális szerepét; kiemeli, hogy a gazdasági 
növekedés a fontos környezeti értékekkel – így például az erdők védő funkciójával és 
biológiai sokféleségével – és a vidékfejlesztéssel való összekapcsolása révén az 
erdőgazdálkodás szokatlan módon egyértelműen hozzájárul több lisszaboni és 
göteborgi célkitűzés teljesüléséhez; ezért úgy véli, hogy az erdőgazdálkodáshoz 
szükséges jó feltételek biztosítása és az erdőgazdálkodás különböző párhuzamos 
céljainak tudatosítása fontos annak érdekében, hogy az Unió több környezetvédelmi 
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célját megvalósítsa;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jonas Sjöstedt

Módosítás: 6
(3) bekezdés

(3) megjegyzi, hogy az EU már jelenleg is számos olyan politikai döntést hoz, amely 
közvetlenül vagy közvetetten befolyásolja az európai erdőket és az erdőgazdálkodást.
A Bizottság által az erdőket érintő különböző politikai területek között végzett 
koordináció azonban meglehetősen hiányos. Ez mind a különböző környezetvédelmi 
célok összeegyeztethetősége, mind az erdőgazdálkodás feltételei szempontjából igen 
nagy károkat okoz. A Bizottságnak (törlés) ezért össze kell hangolnia az erdőket 
érintő meglévő politikákat. A Natura 2000, az EU-nak a biológiai sokszínűség és a 
fajok megőrzésére irányuló hálózata fontos részét képezi az Unió zöld 
infrastruktúrájának;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Maciej Marian Giertych

Módosítás: 7
(3) bekezdés

(3) megjegyzi, hogy az EU már jelenleg is számos olyan politikai döntést hoz, amely 
közvetlenül vagy közvetetten befolyásolja az európai erdőket és az erdőgazdálkodást 
(törlés); ezért úgy véli, hogy a Bizottság legfontosabb feladatának annak kell lennie, 
hogy (törlés) előzetes vizsgálatokat végezzen annak érdekében, hogy már a korai 
stádiumban figyelembe vehető legyen a különböző politikai döntések hatása az 
európai erdőkre és erdőgazdálkodásra; úgy véli ezért, hogy az állandó erdészeti 
bizottságot meg kell (törlés) bízni az ilyen vizsgálatok elvégzésével;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Satu Hassi

Módosítás: 8
(3) bekezdés

(3) megjegyzi, hogy az EU már jelenleg is számos olyan politikai döntést hoz, amely 
közvetlenül vagy közvetetten befolyásolja az európai erdőket és az erdőgazdálkodást.
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A Bizottság által az erdőket érintő különböző politikai területek között végzett 
koordináció azonban meglehetősen hiányos. Ez mind a különböző környezetvédelmi 
célok összeegyeztethetősége, mind az erdőgazdálkodás feltételei szempontjából igen
nagy károkat okoz. A Bizottság legfontosabb feladatának ezért annak kell lennie, hogy 
összehangolja az erdőket érintő meglévő politikákat, valamint hogy a jövőben előzetes 
vizsgálatokat végezzen annak érdekében, hogy már a korai stádiumban figyelembe 
vehető legyen a különböző politikai döntések hatása az európai erdőkre és 
erdőgazdálkodásra; úgy véli ezért, hogy az állandó erdészeti bizottságot a civil 
társadalom bevonása érdekében meg kell szilárdítani és a javasolt cselekvési terv 
végrehajtásának felügyeletét rá kell ruházni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Satu Hassi

Módosítás: 9
(4) bekezdés

(4) üdvözli a Bizottság FLEGT cselekvési tervét, amelyet az illegális faanyagok 
problémájának megoldására hoztak létre. Az illegális faanyagok egyrészt súlyos 
környezetvédelmi és társadalmi problémákat okoznak, másrészt a faáruk 
kereskedelmének egyensúlyát megbontják és gazdasági veszteségeket jelentenek az 
erdőipar számára. Az illegális faanyagok kereskedelme elleni küzdelem 
előmozdításához döntő jelentőségű, hogy a probléma mögött rejlő tényezőket – a 
tulajdonosi jogok gyenge voltát, a korrupciót és a szegénységet – elhárítsuk; 
mindazonáltal hangsúlyozza, hogy az önkéntes engedélyezési rendszer nem lesz 
elegendő a probléma kezelésére, és ezért megismétli, hogy átfogó jogalkotási 
javaslatot vár az illegális eredetű faanyagok és erdészeti termékek EU-ba történő 
behozatalának megakadályozására, a származási országra való tekintet nélkül, a 
társadalmilag és ökológiailag felelős erdőgazdálkodás egész világra kiterjedő 
előmozdítása érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jonas Sjöstedt

Módosítás: 10
(4) bekezdés

(4) üdvözli a Bizottság FLEGT cselekvési tervét, amelyet az illegális faanyagok 
problémájának megoldására hoztak létre. Az illegális faanyagok egyrészt súlyos 
környezetvédelmi és társadalmi problémákat okoznak, másrészt a faáruk 
kereskedelmének egyensúlyát megbontják és gazdasági veszteségeket jelentenek az 
erdőipar számára. Az illegális faanyagok kereskedelme elleni küzdelem 
előmozdításához döntő jelentőségű, hogy a probléma mögött rejlő tényezőket – a 
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tisztázatlan tulajdonosi viszonyokat, a korrupciót és a szegénységet – elhárítsuk.
Fontos továbbá, hogy az illegális faanyagokkal kereskedő személyeket és 
vállalkozásokat érezhető szankciók és büntetések sújtsák;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Jonas Sjöstedt

Módosítás: 11
(4a) bekezdés (új)

(4a) kiemeli az erdők sértetlen ökoszisztémájának jelentőségét a biológiai sokféleség 
nemzetközi megállapodásokkal összhangban történő megőrzése szempontjából. Ezen 
intézkedések példái a biológiai sokféleségről szóló egyezmény (Rio, 1992), valamint 
az a célkitűzés, hogy a fajok számának csökkenését legkésőbb 2010-re megállítsuk 
(EU-találkozó, Göteborg, 2001, illetve Johannesbourg, 2002). Ezen intézkedések 
sikeres végrehajtása érdekében elsődleges fontosságú, hogy elegendő kiterjedésű 
rezervátumot hozzanak létre, valamint az erdőgazdálkodási módszereket a 
tájtervezéssel egyetemben nagyobb mértékben a biológiai feltételekhez igazítsák;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Satu Hassi

Módosítás: 12
(4a) bekezdés (új)

(4a) megjegyzi, hogy az EU-ba behozott faanyag nagy része feldolgozott termékek 
formájában érkezik, amelyek egy része illegális eredetű faanyagokból származik; 
felkéri a Bizottságot, hogy az ilyen illegális eredetű import megakadályozása 
érdekében vegye fontolóra a Közösségi Vámkódex és a fára vonatkozó nem 
preferenciális származási szabályok módosítását annak érdekében, hogy a kitermelt 
természeti erőforrásokból készülő termékek feldolgozásában részt vevő utolsó 
államot kötelezzék a nyersanyagok eredetének és legális voltának igazolására; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Satu Hassi

Módosítás: 13
(4b) bekezdés (új)

(4b) megjegyzi, hogy az Erdőgondozási Tanács (FSC) hitelesítési rendszere a felelős 
faipari vállalatok, az őslakos népek számos szervezete, a szakszervezetek, valamint a 
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faanyag-előállító országok környezetvédelmi és társadalmi csoportjai által 
támogatott egyetlen nemzetközileg elismert rendszer, és ezért javasolja, hogy az EU-
ba irányuló import esetében követeljék meg az e rendszer szabványainak való 
megfelelést és az erre vonatkozó címkézést; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jonas Sjöstedt

Módosítás: 14
(5) bekezdés

(5) hangsúlyozza, hogy a fa mint nyersanyag egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik, 
amelyek (törlés) megújuló és újrahasznosítható természeti erőforrássá teszik. A fa 
(törlés) alkalmazásának bővítése ezért fontos szerepet játszik a fosszilis 
tüzelőanyagokon alapuló energiarendszerről egy új rendszerre való áttérésben.
Emlékeztet ugyanakkor arra, hogy a fa mint nyersanyag alkalmazásának globális 
szinten csökkennie kell, és számos EU-tagállamban el kell érni az erdészeti termékek 
fogyasztásának hatékonyabbá tételét.

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Satu Hassi

Módosítás: 15
(5) bekezdés

(5) hangsúlyozza, hogy a fa mint nyersanyag egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik, 
amelyek valóban megújuló és újrahasznosítható természeti erőforrássá teszik; 
hangsúlyozza, hogy a fa – például építés, papírgyártás, csomagolóanyag-gyártás vagy 
energiatermelés céljából való – alkalmazásának bővítése hozzájárulhat a nem 
megújuló természeti erőforrások és (törlés) a szénkörforgás bővítésének 
helyettesítéséhez; ezért úgy véli, hogy a fa fenntartható alkalmazása a biológiai 
sokféleség és a társadalmi egyenlőség megfelelő figyelembevételével szerepet 
játszhat abban, hogy az EU teljesítse az éghajlatváltozásról szóló ENSZ-
keretegyezmény és a Kiotói egyezmény szerinti vállalásait;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 16
(5a) bekezdés (új)

(5a) hangsúlyozza a sokoldalú erdészeti ipari kutatások jelentőségét az Európai Unió 
versenyképességi és környezeti célkitűzéseinek megvalósítása szempontjából; 
emlékeztet arra, hogy a fa mint nyersanyag számos, továbbra is kiaknázatlan 
vegyületet tartalmaz, amelyek kutatásához és piaci alkalmazásának fejlesztéséhez 
elegendő erőforrásokat kell biztosítani;

Or. fi

Módosítás, előterjesztette: Maciej Marian Giertych

Módosítás: 17
(6) bekezdés

(6) felhívja a figyelmet azon régiókra, amelyeket ismétlődő és kiterjedt erdőtüzek 
sújtanak, és szolidaritást vállal velük. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy mind az 
erdőtüzekkel kapcsolatos problémák, mind a leküzdésükhöz szükséges feltételek 
jelentősen eltérnek az egyes tagállamokban; hangsúlyozza, hogy (törlés) a 
tapasztalatok szerint az erdőtüzek sikeres megelőzése és leküzdése szempontjából a 
helyi vállalások és a helyi eltökéltség bír döntő jelentőséggel;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Satu Hassi

Módosítás: 18
(6) bekezdés

(6) felhívja a figyelmet azon régiókra, amelyeket ismétlődő és kiterjedt erdőtüzek 
sújtanak, és szolidaritást vállal velük. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy mind az 
erdőtüzekkel kapcsolatos problémák, mind a leküzdésükhöz szükséges feltételek 
jelentősen eltérnek az egyes tagállamokban. Noha a Forest Focus program jelentékeny 
támogatást nyújt az érintettek számára, a tapasztalatok szerint az erdőtüzek sikeres 
megelőzése és a tűzre érzékeny monokultúrák, különösen az eukaliptusz 
erdőgazdálkodási gyakorlatának megváltoztatása szempontjából a helyi vállalások és 
a helyi eltökéltség bír döntő jelentőséggel;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: María Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 19
(6a) bekezdés (új)

(6a) hangsúlyozza, hogy jelenleg az EU tűzmegelőzésre fordított forrásainak legnagyobb 
részét a vidékfejlesztési politikán keresztül nyújtja; sajnálatát fejezi ki a regionális és 
nemzeti szinten végrehajtott programok közötti koordináció hiánya miatt; úgy véli, 
hogy e koordináció fokozására közösségi stratégiai iránymutatásokat kell kidolgozni 
annak érdekében, hogy összekapcsolják a különböző nemzeti és/vagy helyi 
kormányzati hatóságok által hozott megelőző intézkedéseket;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 20
(6b) bekezdés (új)

(6b) felhívja a Bizottságot, hogy tegyen ajánlást valamennyi régió számára egy átfogó tűz 
elleni stratégia kidolgozására és az államokkal való együttműködésre; úgy véli, hogy 
e stratégiáknak foglalkoznia kell a mezőgazdaság és az erdei környezet 
kapcsolatával, a területet érintő kockázatokkal és az e kockázatok kezelésére 
vonatkozó megelőző intézkedésekkel;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 21
(6c) bekezdés (új)

(6c) hangsúlyozza, hogy az erdősítés az elsivatagosodás és az aszály elleni küzdelem 
egyik alapvető eszköze; úgy véli, hogy ennek kapcsán forrásokat kell biztosítani az 
erdősítési tevékenységek és stratégiák számára, amelyekben az EU-nak, illetve 
valamennyi tagállamnak, régiónak, városi és helyi önkormányzatnak részt kell 
vennie; úgy véli, hogy az erdősítés számszerűsítésére konkrét számadatokat kell 
szolgáltatni, az erdősítést értékelni kell, valamint kiterjedését és jellemzőit 
figyelemmel kell kísérni;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 22
(6d) bekezdés (új)

(6d) új, műholdakat és a korszerű technológia egyéb eszközeit bevető tűzmegelőzési és -
oltási módszerek kifejlesztésére és kutatására szólít fel, amelyek nemcsak az 
erdőkben alkalmazhatók, de a lakosság számára is polgári védelmet nyújtanak;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Jonas Sjöstedt

Módosítás: 23
(7) bekezdés (új)

(7) hangsúlyozni kívánja az erdészeti módszerek sokszínűségének jelentőségét a régiók 
eltérő termékenységi, éghajlati feltételei, valamint a különböző erdei ökoszisztémák 
tiszteletben tartása mellett. Előnyben kell részesíteni a természeti körülményekhez és 
a kisebb piaci résztvevők igényeihez jobban alkalmazkodó és a biológiai sokféleség 
megőrzésével nagyobb mértékben összeegyeztethető erdőgazdálkodási módszereket.
Előnyöket kell biztosítani az olyan alternatív módszerekre vonatkozó kutatásnak és 
fejlesztésnek, amelyek esetében a tarvágás, az egyoldalú monokultúrák és a 
mesterséges teljesítményfokozó szerek a lehető legnagyobb mértékben elkerülhetők;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Satu Hassi

Módosítás: 24
(7) bekezdés

(7) hangsúlyozza, hogy jelentős szerepet kap a Natura 2000, az EU azon hálózata, amely 
a biodiverzitás és a fajgazdagság védelmét szolgálja, és amely a gazdasági élet korábbi 
önkéntes vállalásainak folytatását jelenti. A Natura 2000 és a biodiverzitás megőrzését 
célzó egyéb intézkedések sikerének az a feltétele, hogy az erdőtulajdonosok 
elkötelezzék magukat erdeik fenntartási szükségleteinek figyelembevétele mellett;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Satu Hassi

Módosítás: 25
(7a) bekezdés (új)

(7a) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság közleménye nem tesz említést az EU 
utolsó megmaradt őserdeiről; úgy véli, hogy ezen erdők egyedülálló biodiverzitás-
értékkel rendelkeznek és több száz veszélyeztetett faj él bennük, amelyek közül 
számos faj az csak őserdőkben fordul elő és ültetett erdőkben nem él meg; ezért 
sürgeti az EU-t, hogy tegyen azonnali lépéseket a még meglévő őserdők védelme 
érdekében; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Satu Hassi

Módosítás: 26
(7b) bekezdés (új)

(7b) hangsúlyozza, hogy meg kell teremteni az egyensúlyt az erdő funkcióinak gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi szempontjai között, és megjegyzi, hogy az erdészeti 
ágazat nem megfelelő igazgatása társadalmi/szociális konfliktusokat eredményezett 
az erdőtől függő népeknél, különösen a számi (lapp) közösségben; ezért 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az erdőkkel való gazdálkodásba vonják be 
valamennyi érintettet, a helyi lakosságot és a környezetvédelmi és társadalmi nem 
kormányzati szervezeteket is beleértve; úgy véli továbbá, hogy sürgős intézkedésekre 
van szükség az erdőtől függő európai népek szokásjogon alapuló földhasználati 
jogának és életmódjának védelme érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 27
(7a) bekezdés (új)

(7a) megjegyzi, hogy az új környezetvédelmi pénzügyi eszköz (LIFE+) alapvető 
fontossággal bír Európa erdeinek védelme szempontjából azáltal, hogy 
intézkedéseket tartalmaz az állaguk romlásához – így többek között az erdőtüzekhez
– hozzájáruló tényezők nyomon követésére és elhárítására vonatkozóan;

Or. es


