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NYILVÁNOS TANÁCSKOZÁS KERETÉBEN TÁRGYALT NAPIRENDI PONTOK 1 
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* 
*         * 

 

                                                 
1 Uniós jogalkotási aktusokra vonatkozó tanácskozás (az Európai Unióról szóló szerződés 16. 

cikkének (8) bekezdése), valamint egyéb nyilvános tanácskozások és nyilvános viták (a 
Tanács eljárási szabályzatának 8. cikke). 
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JOGALKOTÁSI TANÁCSKOZÁSOK 
(nyilvános tanácskozás az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikkének (8) bekezdésével 
összhangban) 
 
 
„A” NAPIRENDI PONTOK 
 

1. Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kékúszójú tonhalra 
vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó 
többéves helyreállítási tervről szóló 302/2009/EK rendelet módosításáról [első olvasat] 
(JA) 

PE-CONS 16/12 PECHE 100 CODEC 818 OC 157 
 

A Tanács jóváhagyta az Európai Parlament első olvasatban elfogadott álláspontjában szereplő 

módosítást, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdése 

alapján elfogadta az ennek megfelelően módosított javasolt jogi aktust. (Jogalap: az EUMSZ 

43. cikkének (2) bekezdése). 

 
 
 
2. Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 2001/18/EK irányelvnek a 

tagállamoknak a területükön történő GMO-termesztés korlátozására, illetve 
megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról [első olvasat] (JA) 
– Jelentés az elért eredményekről 

10883/1/12 REV 1 ENV 461 AGRILEG 82 AGRI 384 MI 406 DENLEG 59 
CODEC 1553 

a COREPER (I. rész) által 2012.6.6-án jóváhagyva 
 

A Tanács tudomásul vette a rendeletjavaslattal kapcsolatban elért eredményekről szóló 
elnökségi jelentést. 

 
 
 
 
3. 3. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2012. évi általános költségvetéshez – Általános 

bevételi kimutatás 
10202/12 FIN 352 PE-L 31 
a COREPER (II. rész) által 2012.6.6-án jóváhagyva 

 
A Tanács elfogadta álláspontját a 2012. évi általános költségvetéshez benyújtott 3. sz. 

költségvetésmódosítás-tervezetről. 

 



 
11281/12 ADD 1  asz/TK/kb 4 
 DQPG  HU 

NAPIRENDI PONTOK 
 
 
4. Az EU hetedik környezetvédelmi cselekvési programja keretének meghatározása 

– Tanácsi következtetések elfogadása 
 (Nyilvános vita a Tanács eljárási szabályzata 8. cikkének (2) bekezdése alapján [a német 

delegáció javaslatára]) 
10706/12 ENV 449 DEVGEN 153 ECO 76 

 

A Tanács nyilvános vitát tartott az előkészítés alatt álló hetedik uniós környezetvédelmi 

cselekvési programról, megvitatta a 10706/12 dokumentumhoz csatolt szövegben ismertetett 

lezáratlan kérdéseket, és elfogadta a 2012. június 11- i 11186/12 dokumentumban szereplő 

következtetéseket. 

 

 

6. Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács határozata az üvegházhatású gázoknak a 
földhasználatból, a földhasználat-megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátására és abszorpciójára vonatkozó elszámolási 
szabályokról és cselekvési tervekről [első olvasat] 
– Irányadó vita 

7639/12 ENV 204 ONU 34 FORETS 23 AGRI 144 CODEC 655 
10244/12 ENV 389 ONU 65 FORETS 38 AGRI 339 CODEC 1397 

 

A Tanács irányadó vitát tartott a Bizottság javaslatáról az elnökség által a 10244/12 

dokumentumban megfogalmazott két kérdés alapján. A miniszterek két kulcskérdést vitattak 

meg: azt a fokozatos megközelítés alkalmazására irányuló javaslatot, melynek értelmében a 

LULUCF-ágazatnak az uniós éghajlatvédelmi kötelezettségvállalásokba való felvételét célzó 

folyamat első lépéseként harmonizált jogi keretrendszert kell létrehozni az elszámolást 

illetően, valamint azt a kérdést, hogy miként lehet a jelenlegi szakaszban – pl. a javasolt 

LULUCF cselekvési tervek révén – a legjobban ösztönözni a LULUCF-ágazat mérséklési 

potenciálját, illetve megosztani egymással a szerzett tapasztalatokat. 

 

A tagállamok általánosságban üdvözölték a Bizottság javaslatában felvázolt fokozatos 

megközelítést. Ugyanakkor azonban több miniszter is megjegyezte, hogy a megközelítéssel 

kapcsolatban további tisztázást igényel a második lépés vonatkozásában az ütemezés és a 

feltételek kérdése, azaz hogy az ágazat mikor és hogyan képezi majd hivatalosan részét az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére irányuló uniós kötelezettségvállalásoknak.  
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A miniszterek összességében kifejezésre juttatták, mennyire fontosnak tartják, hogy a javaslat 

összhangban legyen az UNFCCC-vel összefüggésben hozott határozatokkal. Néhány 

miniszter aggályosnak tart egyes olyan rendelkezéseket, amelyek tekintetében a javaslat eltér 

az UNFCCC által előírt követelményektől. Példaként említhető a mezőgazdasági 

tevékenységek tekintetében javasolt kötelező elszámolás, a természetes bolygatások kezelése, 

valamint az „erdő” fogalmának meghatározása. 

 

A második kérdés vonatkozásában a miniszterek általánosságban egyetértettek abban, hogy 

fontos láthatóbbá tenni a LULUCF-ágazat mérséklés terén kifejtett erőfeszítéseit, és átadni, 

illetve átvenni a bevált módszereket. Több delegáció rámutatott arra, hogy az ágazatot nem 

elszigetelten, hanem integrált módon kell kezelni, kamatoztatva az ágazat és az uniós, illetve 

tagállami szakpolitikák közötti szinergiát biztosító lehetőségeket. Sok delegáció adott hangot 

abbeli meggyőződésének, hogy a tagállamok vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy 

eldöntsék, milyen intézkedésekre van szükség, továbbá hogy a javasolt cselekvési terveknek 

vagy önkéntes alapon kellene működniük, vagy integrálni kell őket már létező, tagállami 

szinten kidolgozott tervekbe, illetve stratégiákba. Több miniszter hangsúlyozta, hogy meg kell 

akadályozni az indokolatlan adminisztratív terhek létrejöttét és a párhuzamos munkavégzést, 

valamint hogy megfelelően figyelembe kell venni a tagállami viszonyokat és kompetenciákat. 

 

Az elnök azzal zárta a megbeszélést, hogy a vita során kialakított iránymutatások alapul 

fognak szolgálni a témában sorra kerülő további megbeszélésekhez és a kérdéssel kapcsolatos 

előrehaladáshoz. 

 

=================== 


