
A Bizottság végrehajtási rendelet - tervezete

az  (EU)  2018/2001  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  29.  cikkében  megállapított,  az  erdei
biomassza fenntarthatósági kritériumainak való megfelelés igazolásához kapcsolódó bizonyítékokra
vonatkozó működési útmutató kidolgozásáról

1. cikk

Tárgy és hatály:

E  rendelet  meghatározza  a  tagállamok  által  alkalmazandó  végrehajtási  szabályokat,  az  (EU)
2018/2001  irányelv  29.  cikkének  (6)  és  (7)  bekezdésében  meghatározott,  az  erdei  biomasszára
vonatkozó, kockázatalapú fenntarthatósági kritériumok határozott és összehangolt végrehajtásának
biztosítása érdekében.

A rendeletet az EU-ban felhasznált bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomassza-
tüzelőanyagok  előállításához  használt  összes  erdei  biomasszára  kell  alkalmazni,  a  következők
kivételével:

- az  erdőkből  származó  elsődleges  biomassza,  amelyekből  olyan  szilárd  biomassza
tüzelőanyagot  állítanak  elő,  amelyeket  villamos  energiát,  fűtést  és  hűtést  előállító
létesítményekben  használnak,  vagy  olyan  üzemanyagok,  amelyek  teljes  névleges
hőteljesítménye 20 MW alatt van;

- erdőkből  származó  elsődleges  biomassza,  amelyből  olyan  gáznemű  biomassza-
tüzelőanyagokat  állítottak  elő,  amelyeket  villamos  energiát,  fűtést  és  hűtést  előállító
létesítményekben  használnak,  vagy  olyan  üzemanyagokat,  amelyek  teljes  névleges
hőteljesítménye 2 MW alatt van, vagy a következő egyenértékű átlagos biometán áramlási
sebességgel rendelkezik:

o ha  a  biogáz  100%  metánt  tartalmaz,  200  m3 /  h  alatt,  normál  hőmérsékleti  és
nyomási körülmények között (azaz 0 ° C és 1 bar légköri nyomás mellett) mérve

o ha  a  biogáz  metán  és  más  gázok  keverékéből  áll,  akkor  az  előző  pontban
meghatározott küszöbérték újraszámításából  származó érték alatt marad a metán
keverékben lévő térfogati aránya;

- erdőkből származó másodlagos biomassza.

2. cikk

Definíciók

Meghatározták a következő definíciókat:

- erdőkből  származó  elsődleges  biomassza  (minden  kivágott  vagy  más  módon  eltávolított
hengeres fa);

- erdőkből származó másodlagos biomassza (faiparból származó maradványok, mint fűrészpor,
kéreg stb…);

- nemzeti vagy szubnacionális szintű fakitermelési kritériumok;
- fakitermelési kritériumok a forrásterület szintjén;
- kitermelés országa,



- természetes erdők (természetes úton felújult őshonos fákból álló erdők, beleértve a spontán
és a „támogatott” felújulást);

- félig természetes erdők (olyan kezelt természetes erdők, amelyek az idő múlásával számos
természetességre  jellemző  tulajdonságot  mutatnak,  ideértve  a  több  szintességet,  a
fajgazdagságot,  a  véletlenszerű távolságot;  vagy ültetett erdők, amelyek az idő múlásával
egyre több természetes erdőkre jellemző tulajdonságot mutatnak, ide tartoznak az elhagyott
ültetvényszerű  erdők,  amelyek  változatos  korszerkezetűek  és  ahol  az  őshonos  fajok
természetesen felújulnak;

- ültetvényszerű erdők (ültetett erdők, ahol intenzíven gazdálkodnak és ültetéskor, valamint
amikor az állomány vágáséretté válik, teljesíteniük kell a következő kritériumokat: egy vagy
két fafaj, egyenletes korosztály és egyenlő távolság);

- tuskók és gyökerek (a teljes fatérfogat részei, kivéve a tuskó feletti fás biomassza térfogatát;
a tuskó magasságának azt a magasságot tekintjük, amelynél az adott ország gyakorlata, vagy
szabályai szerint a fát kivágják);

- holtfa;
- hosszú távú termelési kapacitás;
- gazdálkodási rendszer;
- természetes bolygatás;
- nettó éves növekedés;
- LULUCF kritériumok nemzeti szinten;
- LULUCF kritériumok a forrásterület szintjén;
- szénkészlet;
- szénelnyelők;
- első  gyűjtőhely  (olyan  gazdasági  szereplő  által  kezelt  tároló  vagy  feldolgozó  létesítmény,

amely nyersanyagokat közvetlenül az erdei biomassza elsődleges termelőitől szerez be);
- első fél általi audit (az első gyűjtőhelyre szállító gazdasági szereplő önnyilatkozata);
- második fél általi audit (a szállító ellenőrzése az első gyűjtőhelyet kezelő által);
- harmadik fél általi  audit (a gazdasági szereplő ellenőrzése olyan harmadik fél által,  amely

független az ellenőrzött szervezettől);

3. cikk 

A fakitermelési kritériumok megfelelésének értékelése nemzeti és szubnacionális szinten

1.A tagállamok megkövetelik a gazdasági szereplőktől, hogy ellenőrzött információkat biztosítsanak,
amelyek igazolják a kitermelési kritériumok betartását nemzeti vagy szubnacionális szinten. Ebből a
célból  a  gazdasági  szereplők  kockázatalapú  értékelést  végeznek,  amely  pontos,  naprakész  és
ellenőrizhető bizonyítékot nyújt a következő elemek mindegyikére:

- a kitermelés országa, és adott esetben a régió, ahol az erdei biomasszát termelték, beleértve a
forrásterületet

 - a kitermelés helyére alkalmazandó nemzeti vagy szubnacionális szabályok melyek biztosítják:

o a fakitermelési műveletek végrehajtása jogszerűen történjen;
o erdőfelújítást  (előírásnak  megfelelően  természetes  vagy  mesterséges,  vagy  a  kettő

kombinációja; biodiverzitás nem romolhat és a természetesség sem);
o az erdőterületek hatékony védelmét;



o az  erdő  kitermelését  úgy  kell  végrehajtani,  hogy  minimalizáva  legyenek  a  talajra  és  a
biodiverzitásra gyakorolt negatív hatások;

o az erdő hosszú távú termelési kapacitásának fenntartását vagy növelését.

- a nemzeti és a szubnacionális jogszabályok nyomonkövetését, végrehajtását biztosító rendszerek
megléte

-  hogy  nincs  jelentős  hiány  a  nemzeti  és  /  vagy  a  szubnacionális  törvények  és  rendeletek
végrehajtásában.

2. A gazdasági szereplők figyelembe veszik a nemzeti vagy nemzetközi kormányzati szervezetek által
készített jogi értékeléseket és jelentéseket.

3.  A  gazdasági  szereplők  adminisztratív  terheinek csökkentése érdekében a  tagállamok nyilvános
adatbázisokat hoznak létre, amelyek naprakész adatokat tartalmaznak.

4. A gazdasági  szereplők  dönthetnek úgy,  hogy közvetlenül  bizonyítják  a  kitermelési  kritériumok
teljesítését a forrásterület szintjén.

4.cikk 

A fakitermelési kritériumok megfelelésének értékelése a forrásterület szintjén

Ahol egy vagy több fakitermelési kritériumnak való megfelelés bizonyítása egy vagy több kitermelési
kritériumra  nemzeti  vagy  szubnacionális  szinten  nem  áll  rendelkezésre,  ott  a  tagállamoknak  a
gazdasági szereplőktől meg kell követelni, hogy ellenőrzött információkat nyújtsanak be arról, hogy
ezeknek  a  kritériumoknak  eleget  tettek  -e  a  forrásterület  szintjén  bevezetett  és  alkalmazott
gazdálkodási rendszerek. Ennek érdekében a gazdasági szereplők pontos, naprakész és ellenőrizhető
bizonyítékokat kell szolgáltatniuk a következő elemekről: 

- A forrásterület térbeli határai, amelyek esetében be kell mutatni a megfelelést (a földrajzi
koordinátákat, a földrészleteket, vagy a parcellákat)

- A forrásterületen alkalmazható gazdálkodási rendszerek, amik biztosítják az alábbiakat:
o a fakitermelési műveletek végrehajtása jogszerűen történjen;
o erdőfelújítást;
o az erdei biomassza nem a természetvédelmi területekről származik;
o az erdő kitermelését úgy kell végrehajtani, hogy minimalizáva legyenek az talajra és a

biodiverzitásra gyakorolt negatív hatások;
o erdő hosszú távú termelési kapacitásának fenntartását vagy növelését.

5.cikk 

LULUCF kritériumoknak való megfelelés értékelése nemzeti szinten

A tagállamok megkövetelik a gazdasági szereplőktől, hogy nyújtsanak be ellenőrzött információkat,
amelyek megerősíti LULUCF kritériumainak való megfelelést nemzeti szinten.

6.cikk

LULUCF kritériumoknak való megfelelés értékelése az erdei forrásterület szintjén 



Ahol a LULUF kritériumoknak való megfelelés bizonyítása nemzeti szinten nem áll rendelkezésre, ott
a  tagállamoknak  a  gazdasági  szereplőktől  meg  kell  követelni,  hogy  ellenőrzött  információkat
nyújtsanak  be  az  erdei  forrásterület  szintjén  bevezetett  gazdálkodási  rendszerek  létezéséről  és
végrehajtásáról annak biztosítására, hogy a szén tárolási és elnyelési szint az erdőkben hosszú távon
megvalósuljon és megerősödjön. Ennek érdekében a gazdasági szereplőknek pontos, naprakész és
ellenőrizhető bizonyítékokat kell szolgáltatniuk a következő követelményeknek megfelelően: 

- meghatározza a forrásterület térbeli határai, amelyek esetében be kell mutatni a megfelelést
(földrajzi koordinátákat, a földrészleteket, vagy a parcellákat);

- számítsa ki az erdő átlagos szén-dioxid-készleteit és -elnyelőit;
- ismertesse  a  forrásterületen  (amelyből  a  biomassza  származik)  várható  erdőgazdálkodási

gyakorlat forgatókönyvét egy előre jelzett hosszú távú -legalább a kitermelés után 30 évre
kiterjedő- időszakra vonatkozóan;

- becsülje meg a forrásterület átlagos szénkészletét és hogy mennyit nyel el az előre jelzett
hosszú távú időszakban, ami legalább 30 év a kitermelés után;

- hasonlítsa össze az érintett erdei forrásterületen az előre jelzett hosszú távú időszak átlagos 
szénkészletet és - elnyelőit az referencia időszak átlagos szénkészletével és – elnyelőivel.

7. cikk

Ellenőrzés

A tagálmok:

- megfelelő- fenntarthatóságot bizonyító információt biztosítanak;
- a jogszabályban előírt tömegmérleg-rendszert használják;
- megfelelő  színvonalú  független  harmadik  fél  általi  könyvvizsgálatról  nyújtsanak  be

információt; 
- biztosítsák az átláthatóság megfelelő szintjét;
- tudják bizonyítani, hogy rendszeresen ellenőrzés történik.


