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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek 
meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0644),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) 
bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-
0373/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 
véleményére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az erdészeti környezet értékes 
örökség, amelyet védeni és őrizni kell, és –
ha lehetséges – helyre kell állítani a 
biológiai sokféleség és az ökológiai 
rendszer funkcióinak fennmaradása, az 
éghajlat védelme, valamint az őslakosság 
és a helyi és az erdőgazdálkodásból élő 
közösségek jogainak védelmezése 
érdekében.
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Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Közösség és tagállamai 
jogi és politikai kötelezettséget vállaltak a 
Föld erőforrásainak megőrzésére és 
fenntartható használatára, az illegális 
fakitermelés és az ahhoz kapcsolódó 
kereskedelem elleni küzdelem, a 
fenntartható erdőgazdálkodás, a 
szegénység enyhítése, valamint az 
őslakosság és a helyi és az 
erdőgazdálkodásból élő közösségek 
jogainak védelme által. E rendeletnek 
hozzá kell járulnia e kötelezettségek és 
vállalások teljesítéséhez, ideértve az alábbi 
dokumentumokban foglalt 
kötelezettségeket és vállalásokat is:
(a) 1992. évi Biológiai Sokféleség 
Egyezmény (CBD);
(b) 1973. évi Egyezmény a veszélyeztetett 
vadon élő állat- és növényfajok 
nemzetközi kereskedelméről (CITES);
(c) 1983. évi, 1994. évi és 2006. évi 
nemzetközi megállapodás a trópusi 
faanyagokról (ITTA);
(d) az ENSZ 2002. évi Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye (UNFCCC);
(e) az elsivatagosodás elleni küzdelemről 
szóló 1994. évi ENSZ-egyezmény;
(f) az 1992. évi Riói Nyilatkozat a 
Környezetről és a Fejlődésről;
(g) a fenntartható fejlődésről szóló 
csúcstalálkozó által 2002. szeptember 4-én 
elfogadott Johannesburgi Nyilatkozat és 
Végrehajtási Terv;
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(h) a Kormányközi Keretösszefogás az 
Erdőkért és a Kormányközi Fórum az 
Erdőkért intézkedési javaslatai;
(i) az UNCED valamennyi erdőtípus 
kezelésére, megőrzésére és fenntartható 
fejlődésére vonatkozó globális megegyezés 
alapelveiről szóló, 1992. évi jogilag nem 
kötelező érvényű irányadó nyilatkozata;
(j) az Egyesült Nemzetek 
Környezetvédelmi és Fejlesztési 
Konferenciáján 1992 júniusában 
elfogadott Agenda 21;
(k) az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 
rendkívüli ülésszakán (Ungass) 1997-ben 
elfogadott, az Agenda 21 további 
végrehajtását szolgáló programról szóló 
állásfoglalás;
(l) 2000. évi Millenniumi Nyilatkozat;
(m) 1982. évi Természetvédelmi 
Világcharta;
(n) az Egyesült Nemzetek Emberi 
Környezetről rendezett, 1972. évi 
Konferenciájának nyilatkozata;
(o) az 1972. évi Cselekvési Terv az Emberi 
Környezetért, a Kormányközi 
Keretösszefogás az Erdőkért által 
benyújtott, az Egyesült Nemzetek 
Közgyűlésének 1997. évi rendkívüli 
ülésszakán jóváhagyott javaslatok;
(p) az ENSZ Erdészeti Fórumának 4/2. 
számú határozata;
(q) 1972. évi Stockholmi Nyilatkozat;
(r) 1979. évi Egyezmény az európai vadon 
élő növények, állatok és természetes 
élőhelyeik védelméről.

Or. en

Indokolás
Az uniós FLEGT cselekvési terv megállapítja, hogy „az Európai Unió tágabb célja a 
fenntartható erdőgazdálkodás ösztönzése”, és kötelezi az Európai Uniót az illegális 
fakitermelés problémájának integrált kezelésére.
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 Az illegális fakitermeléssel kapcsolatos mögöttes problémák kezelésének és a probléma 
közvetlen piaci szemszögből való megoldásának egyik eszközeként e rendeletnek hozzá kell 
járulnia a fenntartható fejlődés tágabb célkitűzésének eléréséhez. A rendelet alkalmazása –
segítséget nyújtva az európai és egyéb országok részvételével létrejött nemzetközi és 
regionális megállapodások rendelkezéseinek végrehajtásához – hozzájárul e célkitűzés 
eléréséhez.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Bizottság az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak küldött, az 
erdőgazdálkodás szabályozásával, 
irányításával és az erdészeti termékek 
kereskedelmével (FLEGT) kapcsolatos 
uniós cselekvési tervről szóló, 2003-as 
közleményében javaslatot tett egy, az 
illegális kitermelés és a hozzá kapcsolódó 
kereskedelem problémáját kezelő 
nemzetközi erőfeszítéseket támogató 
intézkedéscsomagra.

(4) Az Európai Bizottság az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak küldött, az 
erdőgazdálkodás szabályozásával, 
irányításával és az erdészeti termékek 
kereskedelmével (FLEGT) kapcsolatos 
uniós cselekvési tervről szóló, 2003-as 
közleményében javaslatot tett egy, az 
illegális kitermelés és a hozzá kapcsolódó 
kereskedelem problémáját kezelő és a 
fenntartható erdőgazdálkodás tágabb 
céljának elérésére irányuló nemzetközi 
erőfeszítéseket támogató 
intézkedéscsomagra.

Or. en

Indokolás

E kiegészítés a FLEGT cselekvési tervből származó eredeti szövegezést teszi teljessé 
(COM(2003)251).

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Tanács és az Európai Parlament, 
felismerve, hogy a Közösségnek hozzá kell 
járulnia az illegális fakitermelés 
problémáját kezelő nemzetközi 

(5) A Tanács és az Európai Parlament, 
felismerve, hogy a Közösségnek a 
fenntartható fejlődés, a fenntartható 
erdőgazdálkodás, a szegénység 
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erőfeszítésekhez, üdvözölte a szóban forgó 
közleményt.

csökkentése, valamint a társadalmi 
egyenlőség és a nemzeti szuverenitás 
keretein belül hozzá kell járulnia az 
illegális fakitermelés problémáját kezelő 
nemzetközi erőfeszítésekhez, üdvözölte a 
szóban forgó közleményt.

Or. en

Indokolás

A kiegészítés visszautal a Mezőgazdasági Tanács 2003. októberi következtetéseinek eredeti 
szövegezésére.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak meghatározása, hogy mi 
minősül legális fakitermelésnek, 
nemzetközileg elfogadott 
fogalommeghatározás hiányában a 
kitermelés szerinti ország jogi 
szabályozásán alapul.

(11) Annak meghatározása, hogy mi 
minősül legális fakitermelésnek, 
nemzetközileg elfogadott 
fogalommeghatározás hiányában 
elsősorban a kitermelés szerinti ország jogi 
szabályozásán alapul. A jogi normák 
alkalmazása során továbbá tekintetbe kell 
venni a nemzetközi normákat, és hozzá 
kell járulni a különféle nemzetközi 
vállalások, alapelvek és ajánlások, köztük 
az éghajlatváltozás mérsékléséről, a 
biológiai sokféleség csökkenésének 
lassításáról, a szegénység enyhítéséről, az 
elsivatagosodás csökkentéséről, valamint 
az őslakosság és a helyi és az 
erdőgazdálkodásból élő közösségek 
jogainak védelméről és előmozdításáról 
szólók végrehajtásához.

Or. en

Indokolás

Az uniós FLEGT cselekvési terv megállapítja, hogy „az Európai Unió tágabb célja a 
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fenntartható erdőgazdálkodás ösztönzése”, és kötelezi az Európai Uniót az illegális 
fakitermelés problémájának integrált kezelésére. Az illegális fakitermeléssel kapcsolatos 
mögöttes problémák kezelésének és a probléma közvetlen piaci szemszögből való 
megoldásának egyik eszközeként e rendeletnek hozzá kell járulnia a fenntartható fejlődés 
tágabb célkitűzésének eléréséhez. A rendelet alkalmazása – segítséget nyújtva az európai és 
egyéb országok részvételével létrejött nemzetközi és regionális megállapodások 
rendelkezéseinek végrehajtásához – hozzájárul e célkitűzés eléréséhez.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Számos fatermék sokféle eljáráson 
megy keresztül azt megelőzően, illetve azt 
követően, hogy első ízben bocsátják 
forgalomba a piacon. A szükségtelen 
adminisztratív terhek elkerülése érdekében 
az e rendeletben meghatározott 
követelmények nem vonatkoznak a 
szállítási lánc részét alkotó összes piaci 
szereplőre, csak azokra, amelyek a 
közösségi piacon első ízben bocsátják 
forgalomba az adott fát és fatermékeket.

(12) Számos fatermék sokféle eljáráson 
megy keresztül azt megelőzően, illetve azt 
követően, hogy első ízben bocsátják 
forgalomba a piacon. A szükségtelen 
adminisztratív terhek elkerülése érdekében 
azon követelmény, amelynek értelmében 
az illegális fakitermelésből származó fa és 
fatermékek forgalomba hozatalából eredő 
kockázatok minimálisra csökkentése 
érdekében a megfelelő intézkedések és 
eljárások rendszerének (a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszer) alkalmazásán 
keresztül kellő gondossággal kell eljárni,
nem vonatkozik a szállítási lánc részét 
alkotó összes piaci szereplőre, csak azokra, 
amelyek a közösségi piacon első ízben 
bocsátják forgalomba az adott fát és 
fatermékeket.

Or. en

Indokolás

A szállítási láncban részt vevő valamennyi piaci szereplőt kötnie kell az illegális forrásból 
származó fa vagy fatermékek forgalomba hozatalára vonatkozó legfőbb tilalomnak, és ennek 
megfelelően kellő gondossággal kell eljárniuk. A nyomon követhetőség elősegítése érdekében 
valamennyi piaci szereplőnek alapvető tájékoztatást kell nyújtania a termékekről, eredetükről, 
valamint arról, hogy kinek a részére szállítják őket. Ugyanakkor a termékeket a közösségi 
piacon első ízben forgalomba bocsátó piaci szereplők esetében helyénvaló különleges 
kategóriát alkalmazni, mivel nekik van a legnagyobb befolyásuk arra, hogy mi kerül be az 
Európai Unióba, és ezáltal az ő felelősségük a legnagyobb – ezért teljes körűen végre kell 
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hajtaniuk a kellő gondosság elvén alapuló rendszert.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A fenntarthatóságnak a 
fenntarthatósági kritériumok 
meghatározásával elérni kívánt általános 
célja továbbra is kiemelt jelentőséggel bír 
a Közösség számára. E célkitűzések szem 
előtt tartásával és annak érdekében, hogy 
csökkenjenek a piacon az olyan fát és 
fatermékeket forgalomba bocsátó piaci 
szereplők terhei, amelyekre vonatkoznak a 
megújuló forrásokból előállított energia 
felhasználásának támogatásáról szóló 
XX/XX/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott kötelező 
fenntarthatósági kritériumok, nem volna 
célszerű e rendelet alkalmazása a szóban 
forgó termékekre.

törölve

Or. en

Indokolás

E rendeletnek valamennyi olyan termékre ki kell terjednie, amely illegális forrásból származó 
fát tartalmazhat. A „fenntarthatósági kritériumok” által érintett termékeknek a legális 
forrásra vonatkozó követelmény alóli mentesítése azt jelenti, hogy a törvényesség és a 
fenntarthatóság kölcsönösen kizárhatják egymást, miközben a törvényességnek a 
fenntarthatóság alapjául szolgáló előfeltételnek kell lennie.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A faipari ágazat nagy jelentőséggel 
bír a Közösség gazdasága szempontjából. 
A piaci szereplők szervezetei fontos elemét 

(16) Éppen ezért e rendelet 
végrehajtásának megkönnyítése és a bevált 
gyakorlatok kialakításának támogatása 
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alkotják az ágazatnak, hiszen nemcsak a 
piaci szereplők érdekeit képviselik átfogó 
módon, de együttműködnek különböző 
egyéb érdekcsoportokkal is. A szervezetek 
megfelelő szakértelemmel és kapacitással 
rendelkeznek a vonatkozó jogszabályok 
elemzéséhez, és – amennyiben 
kompetenciájukat nem a piacon való 
egyeduralom kialakítására használják –
megkönnyíthetik tagjaik számára a 
megfelelést is. Éppen ezért e rendelet 
végrehajtásának megkönnyítése és a bevált 
gyakorlatok kialakításának támogatása 
érdekében helyénvaló azoknak a 
szervezeteknek az elismerése, amelyek 
előírásokat dolgoztak ki a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszerek megvalósítására. 
Ezeknek az elismert szervezeteknek a 
jegyzékét közzéteszik, így valamennyi 
tagállam illetékes hatóságainak módjában 
fog állni a jegyzékben szereplő ellenőrző 
szervezetek elismerése.

érdekében helyénvaló azoknak a 
szervezeteknek az elismerése, amelyek 
előírásokat dolgoztak ki a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszerek megvalósítására. 
Ezeknek az elismert szervezeteknek a 
jegyzékét közzéteszik.

Or. en

Indokolás

Egyszerűsítés (első rész). A különböző tagállamok helyett komitológiai eljárás keretében 
történő döntéshozatal EU-szerte közös normákat biztosít az ellenőrző szervezetek 
elismerésére vonatkozóan.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy Tárgy és célkitűzések

Or. en
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a fát és fatermékeket piaci 
forgalomba bocsátó piaci szereplők 
kötelezettségeit határozza meg.

Ez a rendelet a fát és fatermékeket piaci 
forgalomba bocsátó vagy forgalmazó piaci 
szereplők kötelezettségeit határozza meg.

A piaci szereplőknek biztosítaniuk kell, 
hogy csak legálisan kitermelt fát és 
fatermékeket forgalmazzanak.
A fát és fatermékeket piaci forgalomba 
bocsátó piaci szereplőknek alkalmazniuk 
kell a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszert. 

Or. en

Indokolás

A konzultáció során világossá vált, hogy további jogszabályokra van szükség a 2003. évi 
FLEGT cselekvési terv joghézagainak megszüntetése és az illegális fa és fatermékek unión 
belüli kereskedelmének megállítása érdekében. A kellő gondosság követelménye ösztönözni 
fogja a bevált gyakorlatokat, de egyértelműen ki kell nyilvánítani, hogy a kizárólag legális fa 
forgalmazására vonatkozó követelmény a szállítási lánc valamennyi szereplőjére kiterjed. Ez 
éberségre ösztönöz, igazságosabban elosztja a felelősség terhét a piaci szereplők között, és 
csökkenti a felelős piaci szereplők ellehetetlenítésének veszélyét.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „fa és fatermékek”: a mellékletben 
meghatározott fa és fatermékek, kivéve 
azokat, amelyekre vonatkoznak a(z) 
XX/XX/EK irányelvben meghatározott 
kötelező fenntarthatósági kritériumok;

a) „fa és fatermékek”: a mellékletben 
meghatározott fa és fatermékek;

Or. en
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Indokolás

E rendeletnek valamennyi olyan termékre ki kell terjednie, amely illegális forrásból származó 
fát tartalmazhat. A „fenntarthatósági kritériumok” által érintett termékeknek a legális 
forrásra vonatkozó követelmény alóli mentesítése azt jelenti, hogy a törvényesség és a 
fenntarthatóság kölcsönösen kizárhatják egymást, miközben a törvényességnek a 
fenntarthatóság alapjául szolgáló előfeltételnek kell lennie.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „forgalmazás”: a közösségi piacon 
valamely fa vagy fatermék gazdasági 
tevékenység keretében történő 
rendelkezésre bocsátása értékesítés, 
fogyasztás vagy használat céljára, akár 
ingyenesen, akár ellenérték fejében;

Or. en

Indokolás

A kellő gondosság elvén alapuló rendszer teljes körű végrehajtására kötelezett piaci szereplők 
és a szállítási láncban részt vevő egyéb piaci szereplők közötti különbségtétel érdekében külön 
meg kell határozni a „piaci forgalomba bocsátás” és a „forgalmazás” fogalmát. A két 
fogalom külön meghatározását a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszere (a 
termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi határozat) tartalmazza, ezért az egységesség érdekében itt is ugyanaz a szövegezés 
szerepel.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) „piaci forgalomba bocsátás”: fa és 
fatermékek első ízben történő 
forgalmazása a közösségi piacon 
kereskedelmi tevékenység keretében 

b) „piaci forgalomba bocsátás”: a fa és 
faterméknek a közösségi piacon első 
alkalommal történő forgalmazása;
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történő értékesítés vagy felhasználás 
céljából, fizetés ellenében vagy 
térítésmentesen;

Or. en

Indokolás

A kellő gondosság elvén alapuló rendszer teljes körű végrehajtására kötelezett piaci szereplők 
és a szállítási láncban részt vevő egyéb piaci szereplők közötti különbségtétel érdekében külön 
meg kell határozni a „piaci forgalomba bocsátás” és a „forgalmazás” fogalmát. A két 
fogalom külön meghatározását a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszere (a 
termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi határozat) tartalmazza, ezért az egységesség érdekében itt is ugyanaz a szövegezés 
szerepel.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) „piaci szereplő”: az a természetes vagy 
jogi személy, amely a fát vagy 
fatermékeket piaci forgalomba bocsátja;

c) „piaci szereplő”: az a természetes vagy 
jogi személy, amely a fát vagy 
fatermékeket piaci forgalomba bocsátja 
vagy forgalmazza;

Or. en

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) „kockázat”: az illegális forrásból 
származó fa és fatermékek 
kereskedelmének valószínűsége és ennek 
súlyossága;

Or. en
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) „vonatkozó jogszabályok”: a kitermelés 
szerinti ország azon jogszabályai, amelyek 
az erdők megőrzését, az erdőgazdálkodást 
és a fakitermelést szabályozzák, valamint 
az erdők megőrzésével, az 
erdőgazdálkodással és a fakitermeléssel 
kapcsolatos fa- és fatermék-
kereskedelemre vonatkozó jogszabályok;

f) „vonatkozó jogszabályok”: különösen a 
biológiai sokféleség megőrzésére, az 
erdőgazdálkodásra, az erőforrások 
használati jogára és a káros környezeti 
hatások minimalizálására vonatkozó 
nemzeti, regionális vagy nemzetközi 
jogszabályok; tekintetbe kell venniük 
emellett a tulajdonhasználatot, az 
őslakosság jogait, a munkaügyi és a 
közösségi jóléti jogszabályokat, az adókat, 
a behozatali és kiviteli vámokat, a 
kitermeléssel, a szállítással és a 
marketinggel kapcsolatos jogdíjakat vagy 
egyéb díjakat;

Or. en

Indokolás

Az uniós FLEGT cselekvési terv megállapítja, hogy „az Európai Unió tágabb célja a 
fenntartható erdőgazdálkodás ösztönzése”, és kötelezi az Európai Uniót az illegális 
fakitermelés problémájának integrált kezelésére. Az illegális fakitermeléssel kapcsolatos 
mögöttes problémák kezelésének és a probléma közvetlen piaci szemszögből való 
megoldásának egyik eszközeként e rendeletnek hozzá kell járulnia a fenntartható fejlődés 
tágabb célkitűzésének eléréséhez. A rendelet alkalmazása segítséget nyújtva az európai és 
egyéb országok részvételével létrejött nemzetközi és regionális megállapodások 
rendelkezéseinek végrehajtásához hozzájárul e célkitűzés eléréséhez. 

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) „fenntartható erdőgazdálkodás”: az 
erdők és fás területek oly módon és oly 
mértékben megvalósuló kezelése és 
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hasznosítása, amely fenntartja azok 
biológiai sokféleségét, termelékenységét, 
megújulási képességét, vitalitását, 
valamint azon képességüket, hogy jelenleg 
és a jövőben fontos ökológiai, gazdasági 
és szociális funkciót töltsenek be helyi, 
nemzeti és globális szinten anélkül, hogy 
más ökoszisztémákat károsítanának;

Or. en

Indokolás

A 2494/2000/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerinti fogalommeghatározás.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) „ellenőrző szervezet”: olyan jogi 
személy vagy tagokból álló egyesülés, 
illetve szövetség, amely jogképességgel 
rendelkezik a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszernek a rendszer 
igénybevételéhez tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplők általi 
alkalmazásának biztosítására és 
ellenőrzésére.

h) „ellenőrző szervezet”: olyan jogi 
személy vagy tagokból álló egyesülés, 
amely jogképességgel, függetlenséggel és 
bizonyított szakértelemmel rendelkezik a 
kellő gondosság elvén alapuló rendszernek 
a rendszer igénybevételéről tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplők általi 
alkalmazásának biztosítására és 
ellenőrzésére.

Or. en

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha)„nyomon követhetőség”: lehetőség a 
fa és fatermékek nyomon követésére a 
termelés, a feldolgozás és a forgalmazás 
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minden szakaszában;

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A piaci szereplők kellő gondossággal 
járnak el az illegális fakitermelésből 
származó fa és fatermékek piaci 
forgalomba bocsátásából eredő 
kockázatok minimálisra csökkentése 
érdekében. Ebből a célból eljárások és 
intézkedések meghatározott együttesét (a 
továbbiakban: a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszer) alkalmazzák.

1. A fát és fatermékeket piaci forgalomba 
bocsátó piaci szereplők kellő gondossággal 
járnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy kizárólag legális fakitermelésből 
származó fát és fatermékeket bocsássanak 
piaci forgalomba. Ebből a célból eljárások 
és intézkedések meghatározott rendszerét
(a továbbiakban: a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszer) alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

A szállítási láncban részt vevő valamennyi piaci szereplőt kötnie kell az illegális forrásból 
származó fa vagy fatermékek forgalomba hozatalára vonatkozó legfőbb tilalomnak, és ennek 
megfelelően kellő gondossággal kell eljárniuk. A nyomon követhetőség elősegítése érdekében 
valamennyi piaci szereplőnek alapvető tájékoztatást kell nyújtania a termékekről, eredetükről, 
valamint arról, hogy kinek a részére szállítják őket. Ugyanakkor a termékeket a közösségi 
piacon első ízben forgalomba bocsátó piaci szereplők esetében helyénvaló különleges 
kategóriát alkalmazni, mivel nekik van a legnagyobb befolyásuk arra, hogy mi kerül be az 
Európai Unióba, és ezáltal az ő felelősségük a legnagyobb – ezért teljes körűen végre kell 
hajtaniuk a kellő gondosság elvén alapuló rendszert.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A piaci szereplők a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszert hoznak létre, amely 
magába foglalja a 4. cikk (1) bekezdése 

2. A fát és fatermékeket piaci forgalomba 
bocsátó piaci szereplők a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszert hoznak létre, amely 
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szerinti elemeket, vagy egy, az 5. cikk (1) 
bekezdése szerinti elismert ellenőrző 
szervezet által létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszert vesznek 
igénybe.

magába foglalja a 4. cikk (1) bekezdése 
szerinti elemeket, vagy egy, az 5. cikk (1) 
bekezdése szerinti elismert ellenőrző 
szervezet által létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszert vesznek 
igénybe.

Or. en

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A fát és fatermékeket forgalmazó piaci 
szereplőknek a szállítási lánc egész 
folyamán
i. címkével kell ellátniuk a fát és a 
fatermékeket, tájékoztatást nyújtva a 
fafajról, a származási országról és a 
származási erdőről;
ii. képesnek kell lenniük a számukra fát és 
fatermékeket szállító piaci szereplő, 
valamint az általuk fával és fatermékekkel
ellátott piaci szereplő azonosítására;

Or. en

Indokolás

A szállítási láncban részt vevő valamennyi piaci szereplőt kötnie kell az illegális forrásból 
származó fa vagy fatermékek forgalomba hozatalára vonatkozó legfőbb tilalomnak, és ennek 
megfelelően kellő gondossággal kell eljárniuk. A nyomon követhetőség elősegítése érdekében 
valamennyi piaci szereplőnek alapvető tájékoztatást kell nyújtania a termékekről, eredetükről, 
valamint arról, hogy kinek a részére szállítják őket.
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Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) nyomon követési rendszeren és 
harmadik fél általi ellenőrzésen keresztül 
biztosítja, hogy csak legálisan kitermelt fa 
és fatermékek kerüljenek forgalomba,

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzáférést biztosít a piaci szereplők 
által piaci forgalomba bocsátott fával és 
fatermékekkel kapcsolatos következő 
információkhoz:

a) intézkedéseket tartalmaz az alábbiak 
megállapítására:

i. termékleírás; i. származási ország, származási erdő és 
lehetőség szerint a kitermelési koncesszió;

ii. a kitermelés szerinti ország; ii. fajnév, ideértve a tudományos nevet is;
iii. térfogat és/vagy súly; iii. érték;
iv. a fát vagy fatermékeket szállító piaci 
szereplő neve és címe, ha releváns;

iv. térfogat és/vagy súly;

v. a vonatkozó jogszabályok előírásainak 
betartásával kapcsolatos információk;

v. a fa vagy a fatermékekbe ágyazott 
faanyag legális kitermelésének ténye;
vi. a fát és fatermékeket szállító piaci 
szereplő neve és címe;
vii. a kitermelésért felelős természetes 
vagy jogi személy;
viii. a piaci szereplő, akinek részére a fát 
és fatermékeket szállítják;

Or. en
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Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az intézkedéseket a piaci szereplő 
vagy az ellenőrző szervezet adatbázisában 
tárolt megfelelő dokumentációval kell 
alátámasztani.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) kockázatkezelési eljárást is magában 
foglal, valamint

b) kockázatkezelési eljárást is magában 
foglal, amely a következőkből áll:

i. a kockázatok szisztematikus 
azonosítása, többek között adatok és 
információk gyűjtésén, valamint 
nemzetközi, közösségi vagy nemzeti 
források felhasználásán keresztül;
ii. a kockázatoknak való kitettség 
korlátozásához szükséges valamennyi 
intézkedés végrehajtása;
iii. rendszeresen elvégzendő eljárások 
kialakítása az i. és ii. alpontokban 
rögzített intézkedések hatékony 
működésének ellenőrzésére és az 
intézkedések szükség szerinti 
felülvizsgálatára;
iv. nyilvántartások készítése az i-iii. 
pontban rögzített intézkedések hatékony 
alkalmazásának bemutatására.

Or. en
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Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piaci szereplők a magasabb kockázatot 
képviselő helyzetekben kockázatelemzés 
alapján kiegészítő intézkedéseket hoznak.
Ezen intézkedések, többek között, 
magukban foglalhatják:
– további dokumentumok, adatok vagy 
információk megkövetelését;
– harmadik személy által végzett 
ellenőrzés megkövetelését;

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes hatóságok elismerik az
elismerést kérelmező ellenőrző 
szervezeteket, ha az ellenőrző szervezet 
megfelel a következő követelményeknek:

1. A Bizottság a 11. cikk (2a) 
bekezdésében említett szabályozási 
eljárással összhangban elismeri az 
elismerést kérelmező ellenőrző 
szervezeteket, ha az ellenőrző szervezet 
megfelel a következő követelményeknek

a) jogi személyiséggel rendelkezik; a) jogi személyiséggel rendelkezik;

aa) megfelelő szakértelemmel rendelkezik;
ab) pénzügyileg független attól a piaci 
szereplőtől, amelynek részére tanúsítványt 
állít ki;

b) olyan, a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszert hozott létre, amely magába 
foglalja a 4. cikk (1) bekezdése szerinti 
elemeket;

b) olyan, a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszert hozott létre, amely magába 
foglalja a 4. cikk (1) bekezdése szerinti 
elemeket;

c) az általa tanúsítvánnyal ellátott piaci 
szereplőket az általa létrehozott, a kellő 

c) az általa tanúsítvánnyal ellátott piaci 
szereplőket az általa létrehozott, a kellő 
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gondosság elvén alapuló rendszer 
alkalmazására kötelezi;

gondosság elvén alapuló rendszer 
alkalmazására kötelezi;

(d) megfelelő ellenőrzési mechanizmust 
alkalmaz, amely biztosítja, hogy az általa a 
kellő gondosság elvén alapuló rendszer 
igénybevételére vonatkozó tanúsítvánnyal 
ellátott piaci szereplők valóban 
alkalmazzák az általa létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszert;

d) megfelelő ellenőrzési mechanizmust 
alkalmaz, amely biztosítja, hogy az általa a 
kellő gondosság elvén alapuló rendszer 
igénybevételére vonatkozó tanúsítvánnyal 
ellátott piaci szereplők valóban 
alkalmazzák az általa létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszert;

e) megfelelő fegyelmi intézkedéseket 
foganatosít azon, tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplővel szemben, 
amelyik nem felel meg az ellenőrző 
szervezet által létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszerből 
fakadó követelményeknek.

e) megfelelő fegyelmi intézkedéseket 
foganatosít azon, tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplővel szemben, 
amelyik nem felel meg az ellenőrző 
szervezet által létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszerből 
fakadó követelményeknek; fegyelmi 
intézkedés lehet többek között az ügy 
jelentése az illetékes nemzeti hatóságnak.
ea) a szabályokat állapít meg a 
következőkre:
i. tagjaira vagy az ellenőrző szervezet által 
tanúsítvánnyal ellátott piaci szereplőkre 
nézve kötelező az általa létrehozott, kellő 
gondosság elvén alapuló rendszer 
használata;
ii. az ellenőrző szervezet ellenőrzése tagjai 
vagy a rendszerét használó piaci szereplők 
által.

Or. en

Indokolás

A különböző tagállamok helyett komitológiai eljárás keretében történő döntéshozatal EU-
szerte közös normákat biztosít az ellenőrző szervezetek elismerésére vonatkozóan.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ellenőrző szervezet elismerésre 2. Az ellenőrző szervezet elismerésre 
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vonatkozó kérelmével együtt a következő 
adatokat nyújtja be az illetékes 
hatóságokhoz:

vonatkozó kérelmével együtt a következő 
adatokat nyújtja be a Bizottságnak:

a) alapszabálya; a) alapszabálya;

b) a nevében eljárni jogosult személyek 
neve;

b) a nevében eljárni jogosult személyek 
neve;

ba) megfelelő szakértelmét bizonyító 
dokumentumok;

c) az általa létrehozott, a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszer részletes 
ismertetése.

c) az általa létrehozott, a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszer részletes 
ismertetése.

Or. en

Indokolás

A különböző tagállamok helyett komitológiai eljárás keretében történő döntéshozatal EU-
szerte közös normákat biztosít az ellenőrző szervezetek elismerésére vonatkozóan.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az illetékes hatóságok az ellenőrző 
szervezet kérelmének benyújtását követő 
három hónapon belül döntést hoznak 
arról, hogy elismerik-e az ellenőrző 
szervezetet.

3. Az ellenőrző szervezet elismeréséről 
szóló döntést a szervezet kérelmének 
benyújtását követő három hónapon belül
kell meghozni.

Or. en

Indokolás

A különböző tagállamok helyett komitológiai eljárás keretében történő döntéshozatal EU-
szerte közös normákat biztosít az ellenőrző szervezetek elismerésére vonatkozóan. 
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendszeres időközönként ellenőrzést 
végeznek annak megállapítására, hogy az 
ellenőrző szervezetek megfelelnek-e az (1) 
bekezdés szerinti követelményeknek.

A tagállamok illetékes hatóságai
rendszeres időközönként, vagy harmadik 
személy által felvetett, indokolással 
alátámasztott aggály esetén ellenőrzést, 
többek között helyszíni ellenőrzést
végeznek annak megállapítására, hogy az 
ellenőrző szervezetek megfelelnek-e az (1) 
bekezdés szerinti követelményeknek.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az illetékes hatóságok visszavonják az
ellenőrző szervezet engedélyét, ha azt 
állapították meg, hogy az adott szervezet 
már nem felel meg az (1) bekezdés szerinti 
követelményeknek.

4. A 11. cikk (2a) bekezdésében említett 
szabályozási eljárással összhangban a 
Bizottság visszavonja az ellenőrző 
szervezet engedélyét, ha megállapítást 
nyer, hogy az adott szervezet már nem felel 
meg az (1) bekezdés szerinti 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

A különböző tagállamok helyett komitológiai eljárás keretében történő döntéshozatal EU-
szerte közös normákat biztosít az ellenőrző szervezetek elismerésére vonatkozóan.
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az illetékes hatóságok értesítik a 
Bizottságot minden egyes, az elismerésre, 
az elismerés elutasítására vagy az 
elismerés visszavonására vonatkozó 
döntésükről a döntést követő két hónapon 
belül.

törölve

Or. en

Indokolás

A különböző tagállamok helyett komitológiai eljárás keretében történő döntéshozatal EU-
szerte közös normákat biztosít az ellenőrző szervezetek elismerésére vonatkozóan.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok által elismert 
ellenőrző szervezetek jegyzékét a Bizottság 
közzéteszi az Európai Unió Hivatalos 
Lapjának C sorozatában, illetve elérhetővé 
teszi internetes oldalán. A jegyzéket 
rendszeresen frissíti.

Az elismert ellenőrző szervezetek 
jegyzékét a Bizottság közzéteszi az 
Európai Unió Hivatalos Lapjának C 
sorozatában, illetve elérhetővé teszi 
internetes oldalán. A jegyzéket 
rendszeresen frissíti.

Or. en

Indokolás

A különböző tagállamok helyett komitológiai eljárás keretében történő döntéshozatal EU-
szerte közös normákat biztosít az ellenőrző szervezetek elismerésére vonatkozóan.
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ellenőrző intézkedések Ellenőrzési és felügyeleti intézkedések

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes hatóságok ellenőrzéseket 
végeznek annak megállapítására, hogy a 
piaci szereplők megfelelnek-e a 3. cikk (1) 
és (2) bekezdésében és a 4. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
követelményeknek.

1. Az illetékes hatóságok ellenőrzéseket 
végeznek annak megállapítására, hogy a 
piaci szereplők megfelelnek-e a 3. cikk (1), 
(2) és (2a) bekezdésében és a 4. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Pontosítás: Az illetékes hatóságoknak ellenőrizniük kell az ellenőrző szervezeteket, és a 
szállítási lánc hivatalos ellenőrzését is végezniük kell.

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az ellenőrzést éves terv szerint vagy 
harmadik személy által felvetett, 
indokolással alátámasztott aggály alapján 
kell elvégezni.
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Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Az ellenőrzések többek között a 
következőket foglalhatják magukban:
a) a piaci szereplő által használt, a kellő 
gondosság elvén alapuló és 
kockázatelemzési műszaki és irányítási 
rendszerek és eljárások vizsgálata,
b) a rendszerek és eljárások megfelelő 
működését igazoló okmányok és 
dokumentumok vizsgálata,
c) szúrópróbaszerűen végzett ellenőrzések, 
köztük helyszíni ellenőrzések.

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A piaci szereplők minden szükséges 
segítséget megadnak az (1) bekezdés 
szerinti ellenőrzések gördülékeny 
lebonyolításához.

2. A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Or. en
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéseket 
követően az illetékes hatóságok a piaci 
szereplőt korrekciós intézkedés 
megtételére szólíthatják fel.

3. Az (1) bekezdés szerinti 
ellenőrzéseket követően az illetékes 
hatóságok azonnali korrekciós
intézkedéseket tehetnek.

Ezen intézkedések, többek között, 
magukban foglalhatják:
a) a kereskedelmi tevékenységek azonnali 
beszüntetését;
b) a faanyag és a fatermékek lefoglalását.

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ellenőrzésekről készült feljegyzések A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes hatóságok feljegyzést 
készítenek a 7. cikk (1) bekezdése szerinti 
ellenőrzésekről, feltüntetve különösen 
azok jellegét és eredményeit, beleértve a 
kívánt korrekciós intézkedéseket. Az 
ellenőrzésekről készült feljegyzéseket 

A magyar nyelvű változatot nem érinti.
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legalább tíz éven át megőrzik.

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés szerinti feljegyzések 
összefoglalását a 2003/4/EK irányelvvel 
összhangban elérhetővé teszik a 
nyilvánosság számára.

2. Az (1) bekezdés szerinti feljegyzéseket a 
2003/4/EK irányelvvel összhangban 
elérhetővé teszik a nyilvánosság számára.

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az illetékes hatóságok kicserélik a 7. 
cikk (1) bekezdése szerinti ellenőrzések 
eredményeivel kapcsolatos információkat 
a többi tagállam illetékes hatóságaival, 
valamint a Bizottsággal.

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. 
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cikkét a 8. cikke rendelkezéseire 
tekintettel kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek azok végrehajtása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok 20XX. december 31-ig 
értesítik a Bizottságot ezen jogszabályok 
rendelkezéseiről, továbbá haladéktalanul 
értesítést küldenek minden azokat érintő 
későbbi módosításról.

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek azok végrehajtása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük, és 
többek között az alábbiak lehetnek:

i. a környezeti kár mértékét tükröző 
pénzbírság;
ii. a faanyag és a fatermékek lefoglalása;
iii. faanyag és fatermékek forgalomba 
hozatalának ideiglenes tilalma.
A tagállamok 20XX. december 31-ig 
értesítik a Bizottságot ezen jogszabályok 
rendelkezéseiről, továbbá haladéktalanul 
értesítést küldenek minden azokat érintő 
későbbi módosításról.

Or. en

Indokolás

A szankcíók nemzeti szinten történő megállapítása következetlenséget eredményezhet EU-
szerte a rendelet értelmében folytatott jogi eljárások során. Ez a verseny torzulásához vagy a 
fa- és fatermékpiac a legenyhébb szankciókat alkalmazó országokban történő 
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koncentrációjához vezethet.
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INDOKOLÁS

A teljes szén-dioxid-kibocsátás 20%-áért felelős és a biológiai sokféleség elvesztéséhez 
nagyban hozzájáruló erdőirtás mértéke évente mintegy 13 millió hektárra tehető. Komoly 
emberijogi probblémákat is felvet, mivel az erdők számos országban nagy kulturális és 
társadalmi jelentőséggel bírnak az őslakosság és az erdőgazdálkodásból élő közösségek 
számára. 

Az illegális fakitermelés az erdőirtás egyik fő oka, az iparban felhasznált illegális forrásból 
származó nyersfa mennyiségét évente 350 és 650 millió  közé becsülik1,ami a világszerte az 
iparban felhasznált nyersfa 20%-40%-át teszi ki. Következtében csökkennek a faanyagárak, a 
természeti források és az adóbevételek, és növekszik az erdőgazdálkodásból élő emberek 
körében a szegénység. 

A fa és fatermékek egyik legnagyobb fogyasztójaként az Uniónak kötelessége hatékonyan 
fellépni az erdőirtás és az illegális fakitermelés ellen, ebbe pedig annak is világosan bele kell 
tartoznia, hogy a továbbiakban nem biztosít piacot az illegális fának és fatermékeknek. A 
korábbiakban már sikeresen megszüntette területén más illegális termékek piacát, legutóbb a 
jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatról fogadott el rendeletet. Itt az ideje 
hasonló jogszabályok elfogadásának az illegális fára és fatermékekre vonatkozóan, annak 
érdekében, hogy jelezzük:

– a fogyasztóknak, hogy az általuk vásárolt termékek nem illegális forrásból származnak,
– a felelős vállalatoknak, hogy a romboló tevékenységet végzők nem tesznek majd náluk 
olcsóbb ajánlatot,
– a felelőtlen vállalatoknak, hogy ezentúl nem találnak itt piacot,
– a nemzetközi közösségnek, hogy mi az éghajlatváltozásért, biológiai sokféleségért és az 
emberi jogokért viselt felelősségünket komolyan vesszük. 

Az önkéntes partnerségi megállapodásra alapozott megközelítés, amelyet az Unió a 2003-as, 
az erdőgazdálkodás szabályozásával, irányításával és az erdészeti termékek kereskedelmével 
(FLEGT) kapcsolatos uniós cselekvési tervvel vezetett be, nem elegendő az illegális 
fakitermelés problémájának kezelésére. Míg az önkéntes partnnerségi megállapodások igen 
pozitív változások lehetőségét hordozzák, eddig mindössze egy került aláírásra, és az 
önkéntességből következően fennáll az intézkedések kijátszásának és a pénzmosásnak a 
veszélye. Amint arra a Bizottság által az önkéntes partnerségi megállapodásokra alapozott 
megközelítésről folytatott konzultáció is megállapította: szigorú jogszabályokra van szükség 
ahhoz, hogy az illegális kitermelésből származó fát és fatermékeket kivonjuk az Unió 
piacáról. 

Az előadó ezért üdvözli a rendeletjavaslatot, azonban sajnálatát fejezi ki, amiért az csak a 
FLEGT cselekvési terv elfogadása után öt évvel született meg. Úgy gondolja továbbá, hogy a 
javaslatot néhány tekintetben meg kell erősíteni és kimunkáltabbá tenni. 

Tilalom

                                               
1 UNECE/FAO 2007: Az erdészeti termékek éves piaci szemléje, 2006-2007
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Lényegét tekintve a rendeletjavaslat nem tiltja meg az illegálisan kitermelt fa behozatalát és 
értékesítését – így nem oldja meg az „illegálisan kivágott fával való kereskedelmet megelőző 
szabályozás gyengeségéből”1 eredő problémát, melyre maga a javaslat is hivatkozik az 
illegális fakitermelés megerősödésének kiindulópontjaként. Az Egyesült Államokban 2008. 
májusában elfogadott ún. Lacey-törvény ilyen tilalmat vezet be, van tehát rendelkezésre álló 
precedens. Nincs jó oka annak, hogy az Unió ne kövesse a példát, sőt, annál tovább is lépjen. 

Az előadó ezért javasolja, hogy egyértelműen szerepeljen a szállítási lánc minden tagjára 
vonatkozó követelmény, amely szerint a piaci szereplők csak legálisan kitermelt fát és 
fatermékeket forgalmazhatnak. 

A kellő gondosság és a törvényesség követelményének hatálya 
Az előadó megkülönbözteti a fát és fatermékeket „piaci forgalomba bocsátó” (vagyis első 
alkalommal forgalmazó) és az azokat „forgalmazó” (vagyis a szállítási láncban részt vevő  
összes) szereplőt. 

A kellő gondosság alkalmazásának követelménye elősegíti a helyes gyakorlatot, és ideális 
esetben a szállítási lánc összes tagja teljes, kellő gondosság elvén alapuló rendszert alkalmaz 
majd. Az előadó ugyanakkor elismeri, hogy mindez a kis szereplők számára nem reális 
megoldás, ezért a teljes követelményt a termékeket forgalomba bocsátó piaci szereplőkre 
korlátozza – akiknek egyértelműen a legnagyobb hatásuk van arra, hogy mi lép be az Unió 
piacára, így nagyobb felelősséget is viselnek.  

Ugyanakkor a szállítási láncban részt vevő valamennyi piaci szereplőt kötnie kell az illegális 
forrásból származó fa vagy fatermékek forgalomba hozatalára vonatkozó legfőbb tilalomnak, 
és ennek megfelelően kellő gondossággal kell eljárniuk. Ahogyan a kellő gondosság 
követelményének megfelelően a fát/fatermékeket forgalomba bocsátó piaci szereplők 
kötelesek leszenek „körültekintést, józan ítélőképességet és tettrekészséget tanúsítani a 
szállítási láncba belépő fa és fatermékek legális voltáról való meggyőződés során”2 és a 
„megbízható erdőgazdálkodási gyakorlattal rendelkező országokból való termékbeszerzést 
ösztönözni”3, az illegálisan kivágott fa forgalmazásának a szállítási lánc minden szereplőjére 
vonatkozó üldözési lehetősége arra ösztönzi majd a piaci szereplőket, hogy a megbízható, 
elismert piacra bocsátókat részesítsék előnyben, tehát azokat, akik a legeredményesebben 
teljesítik a kellő gondosságra vonatkozó kötelességüket.  Ezáltal méltányosabban oszlik meg 
majd a felelősség terhe a piaci szereplők között.

Az előadó véleménye szerint a nyomon követhetőség elősegítése érdekében valamennyi piaci 
szereplőnek nyilvántartást kell vezetnie és alapvető tájékoztatást kell nyújtania a termékekről, 
eredetükről, valamint arról, hogy kinek a részére szállítják őket. 

Vonatkozó jogszabályok
A 2003-as uniós FLEGT cselekvési terv megállapítja, hogy „az Európai Unió tágabb célja a 
fenntartható erdőgazdálkodás ösztönzése”4, és kötelezi az Európai Uniót az illegális 
                                               
1 Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fát és a faipari termékeket piaci forgalomba bocsátó 
piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról (COM(2008) 644/3) 2. o.
2 idem, 9. o.
3 idem, 7. o.
4 FLEGT cselekvési terv (COM(2003)251)
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fakitermelés problémájának integrált kezelésére. Az illegális fakitermeléssel kapcsolatos 
mögöttes problémák kezelésének és a probléma közvetlen piaci szemszögből való 
megoldásának egyik eszközeként e rendeletnek hozzá kell járulnia a fenntartható fejlődés 
távolabbi célkitűzésének eléréséhez. 

A „törvényességet” meghatározó érvényben lévő jogszabályok hatályának kiterjesztése 
hozzájárulna e cél tejesítéséhez. A számos regionális és nemzetközi megállapodáshoz részes 
félként csatlakozó Unió és a tagállamok jogi és politikai kötelezettséget vállaltak a természeti 
erőforrások megőrzésére és fenntartható használatára, a szegénység enyhítésére, valamint az 
őslakosság és az erdőgazdálkodásból élő közösségek jogainak védelmére. A rendelet az 
intézkedések végrehajtásának eszköze lehet.

A kellő gondosság elvén alapuló rendszerek
A javaslat kevés részletet tartalmaz arról, hogy miből kell állnia a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszernek, vagy az ezen belüli kockázatkezelésnek – ez a tagállamok és piaci 
szereplők közötti nagy eltérések veszélyét hordozza, és hatással lehet az adminisztráció 
bonyolultságára (a több országban is működő piaci szereplők esetében), valamint az 
elképzelés végső eredményességére. Az előadó ezért részletezi a legfontosabb elemeket. 
Különösen fontos világossá tenni azt, hogy a fáról/fatermékekről szóló előírt tájékoztatást 
dokumentumokkal kell alátámasztani; továbbá azt, hogy a kockázatkezelési rendszer az ilyen 
esetek értékelésének eszköze, amelyre különös figyelmet kell fordítani – lehetőség szerint 
kiegészítő intézkedések alkalmazásával a kellő gondossággal történő eljárás, és az illegálisan 
kitermelt fa piaci forgalomba bocsátása veszélyének minimálisra csökkentése érdekében. 

Ellenőrző szervezetek és akkreditálásuk
Annak érdekében, hogy EU-szerte harmonizált szabványok vonatkozzanak a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszert ellenőrző szervezetekre, az előadó javasolja, hogy az ellenőrző 
szervezetek elismerésével kapcsolatos döntések inkább közösségi, mint tagállami szinten 
szülessenek. Kibővíti a szervezetek által teljesítendő kritériumok és az elismerésre irányuló 
kérelemben benyújtandó adatok körét. Központosított akkreditáció, valamint a rendeletben 
rögzített, világos kritériumok segítségével elkerülhetőek lennének a felügyeleti rendszer 
gyenge pontjai, és csökkenteni lehetne a több mint egy tagállamban működő szervezetekre 
háruló adminisztráció komplexitását.

Az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzések és felülvizsgálatok
Bár az előadó javasolja, hogy az ellenőrző szervezetek akkreditációja uniós szinten történjen, 
a tagállamok által kijelölt illetékes hatóságok fontos szerepet játszanak a rendszer 
felügyeletében. Ennek keretében egyrészt felülvizsgálják, hogy az ellenőrző szervezetek 
teljesítik-e a rendeletben előírt követelményeket, másrészt ellenőrzéseket végeznek a szállítási 
lánc tekintetében. Az előadó véleménye szerint harmadik személy által felvetett, indokolással 
alátámasztott aggály esetén valamint előre tervezett alapon lehetővé kellene tenni mindkét 
szint aktiválását. Részletezi, mely részekből állnának az ellenőrzések és felülvizsgálatok, 
ideértve mindkét esetben a helyszíni ellenőrzéseket. 

Mivel az illegális fakitermelés komoly környezeti károkat okoz, az illetékes hatóságokat fel 
kell hatalmazni azonnali korrekciós intézkedéseket alkalmazására, ideértve a 
faanyag/fatermékek lefoglalását és a kereskedelmi tevékenység beszüntetését, ha ezt a 
kérdéses termékek illegális kitermelése általi károkozás lehető leggyorsabb megszüntetése 
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érdekében szükségesnek tartják (a teljes büntetőeljárás lefolytatására való várakozás helyett).
A fa eredetének nyomon követését segíti, hogy a szállítási lánc valamennyi szereplője köteles 
tudni, kitől szerezte be a fát és a fatermékeket, és kinek a részére szállítja. 

A biomasszára vonatkozó mentesség 
Az előadó úgy véli, törölni kell a „faenergiára” és a biomasszára vonatkozó mentességet, 
mivel ezekre a későbbiekben vonatkozni fognak az EU kötelező fenntarthatósági kritériumai. 
E rendeletnek valamennyi olyan termékre ki kell terjednie, amely illegális forrásból származó 
fát tartalmazhat. A „fenntarthatósági kritériumok” által érintett termékeknek a legális forrásra 
vonatkozó követelmény alóli mentesítése azt jelenti, hogy a törvényesség és a fenntarthatóság 
kölcsönösen kizárhatják egymást, miközben a törvényességnek a fenntarthatóság alapjául 
szolgáló előfeltételnek kell lennie.
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