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elfogadásáról

1. A petíció összefoglalása

A trópusi keményfaállomány egyre fogy. Ennek megállítása érdekében a petíció benyújtója 
azt javasolja, hogy az EU terjesszen elő jogszabályt a) az őserdőkből származó trópusi 
keményfa behozatalának tilalmára, b) vezessen be tanúsítási rendszert a fenntartható, ültetett 
erdőkből származó keményfa számára és c) tartózkodjon a trópusi keményfa felhasználásától 
az európai intézményekben közbeszerzés útján kivitelezett infrastrukturális projektek során.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 30.  Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

Az Európai Bizottság osztja a petíció benyújtójának a trópusi erdők pusztítása és az erdőirtás 
által a környezetre gyakorolt hatás felett érzett aggodalmát. 2008-ban a Bizottság „Az 
erdőirtás és az erdőpusztulás okozta kihívások kezelése az éghajlatváltozás és a biodiverzitás 
csökkenése elleni küzdelemben” címmel ezért közleményt1 fogadott el, amelyben kifejtette a 
kérdéssel kapcsolatos véleményét. 

                                               
1 COM(2008)645
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Az erdőpusztulás okai összetettek. A kereskedelmi célú fakitermelés csupán egy ezek közül, a 
legfontosabb közvetlen ok a megváltozott földhasználat. Ezért a földterületek 
ásványkitermelésre, mezőgazdasági célokra és infrastruktúra-fejlesztésre, például utak 
építésére történő felhasználása fontos tényezőnek minősülnek. Az egyes régiókban vagy 
országokban a különböző oksági tényezők jelentősége eltérő lehet.

A Bizottság véleménye szerint az őserdőkből származó trópusi fa uniós importjának betiltása 
nem biztosítaná hatékony módon ezeknek az erdőknek a védelmét. Ezt az érvelést az 
alábbiakban részletezzük. 

Először is, az „őserdő” kifejezés pontos meghatározása igen nehéz, és eltérő kontextusban 
több különböző erdőtípusra is utalhat. Általában az emberi tevékenység által érintetlen 
erdőkre utal, ilyet azonban nehéz találni. Valójában még az amazoni esőerdőben is találtak 
emberi településekre és erdőhasználatra utaló régészeti leleteket1. 

Másodszor, noha az EU támogatja a védett erdőterületek, például a nemzeti parkok 
területeinek bővítését, a fejlődő országokban hatalmas területű természetes erdőket jelöltek ki 
erdőgazdálkodási célra. Így míg a kijelöléskor jelentős méretű őserdőterületekkel 
rendelkeznek, ezek a kivágást követően még újratelepítés esetén sem minősülnek többé 
őserdőnek. Ha az EU kitiltaná piacáról ezeket a termékeket, azzal közvetett módon növelné az
ilyen erdőterületek alternatív felhasználásból adódó, elsősorban monokultúrás 
növénytermesztés vagy állattartás célját szolgáló relatív gazdasági vonzerőt, azonban a 
fenntartható erdőgazdálkodással szemben idővel mindenképpen az ásványkincsek kitermelése 
érvényesülne. 

Harmadszor, az őserdőkből származó trópusi fákra vonatkozó általános tilalom 
megkülönböztető és aránytalan intézkedésnek minősülne. Megkülönböztetőnek, mivel a tiltás 
a mérsékelt övi vagy északi régiók őserdőiből származó fákra nem vonatkozna, amely 
területek közül néhány állítólag szintén veszélyeztetett. És aránytalannak, mivel az import 
tilalma igen csiszolatlan eszköznek tekinthető: azt jelentené például, hogy a harmadik féltől 
származó tanúsítvánnyal igazolhatóan helyesen kezelt trópusi őserdőkből származó fát nem 
engednénk be az EU-ba. Nehézséget jelentene nem csupán az „őserdő”, de a „trópusi” szó 
jelentésének meghatározása is, mivel a trópusi erdőfajták nem tartják tiszteletben a földrajzi 
szélességi körök határait. 

Hasonló érvekkel lehet cáfolni azt a javaslatot is, hogy az EU intézményei által megvalósított 
valamennyi építési projekt esetén tartózkodni kellene a trópusi fa felhasználásától, 
megjegyezve, hogy bizonyos felhasználási célok, például a szabadtéri alkalmazás esetében a 
trópusi fa egyedi műszaki jellemzőkkel bír. 

Az Európai Bizottság és a tagállamok fontos lépéseket tettek annak érdekében, hogy befolyást 
gyakoroljanak a különböző fafajták iránti uniós keresletre, elsősorban az alábbiak révén:

 konkrét politikai kezdeményezések, amelyeknek alapja az EU 2006-ban elfogadott 
fenntartható fejlődési stratégiája, ideértve többek között a vállalkozásoknak nyújtott 
útmutatást a fenntartható termékek vásárlásának népszerűsítése céljából, valamint a 
                                               
1 Lásd például Heckenberger et al., Science, 2003. szeptember 19.: Vol. 301., 5640. sz., 1710 – 1714. o.
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fogyasztói tudatosság növelését, amelynek célja az, hogy a fogyasztók a fenntartható 
fogyasztás elve alapján tájékozottabb döntéseket hozhassanak;

 zöld közbeszerzési célkitűzések, amelyeknek keretében számos ország, köztük 
Németország is különleges politikákat dolgoz ki a fatermékekre vonatkozóan;

 kétoldalú önkéntes partnerségi megállapodásokról folytatott tárgyalás a fatermelő 
országokkal annak biztosítása érdekében, hogy az EU-ba exportált valamennyi fatermék 
kitermelését jogszerűen végezzék;

 a Tanács és az Európai Parlament által jelenleg tárgyalt uniós rendeletre irányuló 
javaslat, amely előírná, hogy az EU piacán fát vagy faterméket értékesítő felek minden 
esetben ellenőrizzék a fa származását, és tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy 
csökkentsék az illegális fa saját szállítási láncukba történő bejutásának kockázatát; 

 fejlesztési együttműködési projektek, amelyeknek célja a fenntartható 
erdőgazdálkodás erősítése, valamint a védett erdők telepítésével és kezelésével kapcsolatos 
kapacitás növelése a fejlődő országokban.

A Bizottság úgy véli, hogy a fa szállítási láncába tartozó szereplők építő jellegű 
közreműködése nagyobb valószínűséggel jár sikerrel, mint a tilalom, amely csupán azt 
eredményezné, hogy a fatermékek más, kevésbé szigorú piacokon jelennek meg. 

Noha a Bizottság osztja a petíció benyújtója által kifejtett aggodalmakat, és tekintve, hogy a 
Bizottság a fentiekben ismertetettek szerint különböző konkrét intézkedéseket is hozott, nem 
szándékozik javaslatot tenni a petícióban ajánlott intézkedésekre. 


