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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 

Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 

foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. megjegyzi, hogy az erdőirtás és erdőpusztulás a globális felmelegedéshez vezető 

második legfőbb ok, a globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás körülbelül 15%-áért 

felelős1; hangsúlyozza, hogy a szénalapú és nem szénalapú előnyök elérése érdekében 

fontos, hogy az átfogó és fenntartható erdőgazdálkodáshoz a helyes szakpolitikai 

megközelítéseket alkalmazzák; 

2. emlékeztet arra, hogy a Párizsi Megállapodás megköveteli az összes részes féltől, hogy 

intézkedjen az üvegházhatásúgáz-nyelők, többek között az erdők megóvása és 

továbbfejlesztése érdekében; 

3. megjegyzi, hogy az erdőirtás és az erdőpusztulás megállítása, továbbá az erdők 

regenerációjának lehetővé tétele az éghajlatváltozás mérséklését célzó, a globális 

felmelegedés 1,5°C-ra való korlátozásához szükséges összes intézkedés legalább 30%-

át biztosítaná2; 

4. megjegyzi, hogy az erdőirtás az emberi eredetű globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

11%-áért felelős, ami több, mint amennyit a személygépkocsik együttesen okoznak; 

5. megerősíti, hogy a trópusi erdők szénegyensúlya szempontjából fontos az 

erdőgazdálkodás típusa, ahogy azt a legfrissebb tanulmányok3 hangsúlyozták, amelyek 

rámutattak, hogy a korábban gondoltakkal ellentétben nemcsak a masszív erdőirtás, 

hanem az erdőpusztulás kifinomultabb formái is a kibocsátások több mint felét kitevő 

szén-dioxid-kibocsátás nagyon jelentős forrását képezhetik; 

6. rámutat arra, hogy kizárólag az újraerdősítés, a meglévő pusztuló erdők helyreállítása és 

a mezőgazdasági vidék fás borítottságának agrárerdészet révén történő növelése 

képviselik a negatív kibocsátások elérhető forrásait, amelyek jelentős mértékben 

képesek hozzájárulni a Párizsi Megállapodás céljainak eléréséhez; 

7. elismeri, hogy becslések szerint4 az erdőkhöz kapcsolódó bűncselekmények, úgymint az 

illegális fakitermelés értéke a 2014-es 30-100 milliárd USD összegről 2016-ban 50-152 

milliárdra nőtt, és a környezettel kapcsolatos bűncselekmények között globális szinten 

az első helyet foglalja el a bevétel tekintetében; megjegyzi, hogy mindez komoly 

                                                 
1 https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd 
2 Goodman R. C. és Herold M., „Miért elengedhetetlen és sürgős a trópusi erdők megőrzése a stabil éghajlat 

fenntartásához?” (Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a Stable Climate) 

(2014. november), 385. munkadokumentum, Center for Global Development. McKinsey & Company, „Az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság megvalósításának módjai” (Pathways to a low-carbon economy) 

(2009). McKinsey & Company, „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság megvalósításának módjai: a 

globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklésével kapcsolatos költséggörbe 2. verziója” (Pathways to a Low - 

Carbon Economy: Version 2 of the Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve) (2013). 
3 Baccini, A. et al., „A trópusi erdők nettó szén-dioxid-forrásnak tekinthetők a felszín feletti mérések alapján” 

(Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss) (2017). 
4 UNEP, „A környezeti bűnözés növekedéséről szóló jelentés” (2016). 

https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd
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szerepet játszik a szervezett bűnözés finanszírozásában, és a bevételkiesés miatt jelentős 

forrásoktól fosztja meg a kormányokat, a nemzeteket és a helyi közösségeket; 

8. emlékeztet a bonni felhívásra1, amely a 350 millió hektár leromlott és kiirtott erdőterület 

2030-ig való helyreállítására irányuló célkitűzésével évente körülbelül 170 milliárd 

USD nettó hasznot tudna előállítani a vízgyűjtővédelem, a növekvő terméshozamok és a 

jobb erdészeti termékek révén, és évente mintegy 1,7 gigatonna szén-dioxid-egyenérték 

megkötését eredményezné; 

9. megjegyzi, hogy az erdők nem csupán a faanyag, az élelmiszer és a farost alapvető 

forrását jelentik, hanem a világ szárazföldi biológiai sokfélesége 80%-ának is otthont 

adnak, a különböző ökoszisztéma-szolgáltatások legfőbb ellátói és fontos szerepet 

játszanak a globális szénkörforgásban; 

10. hangsúlyozza, hogy a természetes erdők jelentős mértékű, ember általi és természetes 

bolygatását követően nagyrészt természetes folyamatok segítségével regenerálódó 

másodlagos erdők a természetes erdők mellett szintén alapvető fontosságú 

ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, megélhetést biztosítanak a helyi lakosság 

számára, valamint faanyagot biztosítanak; úgy véli, hogy mivel túlélésüket az illegális 

fakitermelés is veszélyezteti, az erdőgazdálkodás átláthatóságával és 

elszámoltathatóságával kapcsolatos fellépéseknek nemcsak a természetes, hanem a 

másodlagos erdőkre is vonatkozniuk kell; 

11. megjegyzi, hogy elfogadott és vitathatatlan, hogy a trópusi erdőknek a mezőgazdaság, 

ültetvények és egyéb földhasználat céljából történő átalakítása jelentős veszteségeket 

okoz fajgazdagságban, különösen erdei fajok tekintetében. 

12. felszólítja a Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben az Unió nemzetközi 

kötelezettségvállalásait, többek között a COP 21, az ENSZ Erdészeti Fóruma (UNFF), a 

biológiai sokféleségről szóló ENSZ-egyezmény, az erdőkről szóló New York-i 

nyilatkozat, valamint a 15. fenntartható fejlesztési cél, különösen a 15.2. célkitűzés 

keretében tett vállalásokat, amely szerint 2020-ra világszerte elő kell mozdítani az 

összes erdőtípus fenntartható kezelését, megállítani az erdőirtást, helyreállítani a 

pusztuló erdőket és jelentősen növelni az erdősítés és az újraerdősítés mértékét; 

13. emlékeztet különösen arra, hogy az Európai Unió kötelezettséget vállalt a Biológiai 

Sokféleség Egyezmény aichi céljainak teljesítésére, az összes élőhely 17%-ának 

megőrzésére, a leromlott ökoszisztémák 15%-ának helyreállítására és az erdőterületek 

csökkenésének 2020-ig közel nullára, vagy legalább felére való csökkentésére; 

14. emlékeztet különösen az Unió által az erdőkről szóló New York-i nyilatkozat keretében 

arra vonatkozóan vállalt kollektív kötelezettségekre, hogy 2020-ig 150 millió hektár 

vidéki területet és erdőterületet állítanak helyre, majd ezt követően jelentősen növelik a 

globális helyreállítás arányát, ami azt jeleni, hogy 2030-ig legalább további 200 millió 

hektárnyi területet állítanának helyre; 

15. üdvözli az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának megbízásából 

                                                 
1 Lásd az következő weboldalt: https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-

challenge 
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készített, az erdőirtás elleni küzdelemre irányuló uniós fellépés fokozásának 

lehetőségeiről szóló megvalósíthatósági tanulmány1 régóta várt közzétételét; megjegyzi, 

hogy ez a tanulmány az erdőket veszélyeztető nyersanyagok közül főleg héttel 

foglalkozik, nevezetesen a pálmaolajjal, a szójával, a gumival, a marhahússal, a 

kukoricával, a kakaóval és a kávéval; és elismeri, hogy „nyilvánvaló, hogy az EU-nak 

szerepe van a globális erdőirtás problémájának kialakulásában”; 

16. tudatában van annak, mennyire összetett az erdőirtás problémaköre, és hangsúlyozza 

annak fontosságát, hogy számos szereplő közös felelősségén alapuló, globális megoldás 

kidolgozására van szükség; határozottan ajánlja ezt az elvet az ellátási lánc valamennyi 

szereplője számára, beleértve a következőket: az EU és más nemzetközi szervezetek, a 

tagállamok, a pénzügyi intézmények, a termelő országok kormányai, az őslakos népek 

és helyi közösségek, a nemzeti és multinacionális vállalkozások, a fogyasztói 

szervezetek és nem kormányzati szervezetek; meggyőződése továbbá, hogy az 

erdőirtással kapcsolatos számos súlyos probléma megoldása érdekében mindezen 

szereplőknek feltétlenül közre kell működniük erőfeszítéseik összehangolása révén; 

17. üdvözli azt a tényt, hogy fontos magánszektorbeli szereplők (nagyon gyakran az EU-

ból) kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy ellátási láncaikban és 

beruházásaikban felszámolják az erdőirtást; megjegyzi azonban, hogy az EU-nak fel 

kell nőnie a kihíváshoz és olyan politikákkal és megfelelő intézkedésekkel kell 

támogatnia a magánszektor törekvéseit, amelyek közös kiindulási alapot hoznak létre 

minden vállalkozás számára és egyenlő versenyfeltételeket teremtenek; úgy gondolja, 

hogy ennek révén gyarapodnának a vállalások, bizalmat keltene és növelné a 

vállalkozások elszámoltathatóságát a kötelezettségvállalásaik tekintetében; 

18. megjegyzi, hogy nyilvános konzultáció indult a fa- és fatermékpiaci rendeletben foglalt 

termékek körével kapcsolatban; úgy gondolja, hogy nem indokolt lehetőséget 

biztosítani a kérdőíven olyan opció kiválasztására, amely a rendelet hatókörének 

csökkentésére vonatkozik, mivel az illegális kereskedelem a rendelet jelenlegi 

hatályának keretei között is virágzik; megjegyzi továbbá, hogy a Famegmunkáló 

Iparágak Európai Szövetsége kedvező helyzetben van a fa- és fatermékpiaci rendelet 

hatályának valamennyi fatermékre való kiterjesztése szempontjából; 

19. megjegyzi, hogy az uniós fa- és fatermékpiaci rendelet 2016. évi felülvizsgálata 

(SWD(2016)0034) során nem volt lehetőség annak értékelésére, hogy a tagállamok által 

megállapított szankciók hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek-e, mivel egyelőre 

nagyon kevés szankció alkalmazására került sor; megkérdőjelezi, hogy bizonyos 

tagállamok a „nemzeti gazdasági körülmények” kritériumot alkalmazták a szankciók 

kiszabására, tekintettel a bűncselekmény nemzetközi vonatkozására és a környezeti 

bűnözésben világszinten betöltött első helyére; 

20. megjegyzi, hogy kiderült, hogy az erdészeti jogszabályok végrehajtása, az erdészeti 

irányítás és az erdészeti termékek kereskedelme (FLEGT) keretében kiadott kiviteli 

engedélyek lehetővé teszik az illegális forrásból származó faanyag legális faanyaggal 

való keveredését, és hogy az ilyen faanyag az uniós fa- és fatermékpiaci rendeletnek2 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 
2 A Környezeti Vizsgálati Ügynökség (EIA) és az indonéz erdészeti megfigyelőhálózat (Jaringan Pemantau 

Independen Kehutanan/JPIK) 2014. évi, „Permitting Crime” („A bűnözés engedélyezése”) című jelentése 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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(EUTR) megfelelőként exportálható az EU-ba. 

21. felszólítja a Bizottságot, hogy frissítse az uniós fa- és fatermékpiaci rendeletre 

vonatkozó iránymutatást, hogy foglalkozzon a konfliktusövezetből származó faanyagok 

problémájával és javasoljon részletesebb kockázatcsökkentő intézkedéseket a 

végrehajtás biztosítására, többek között követeljen meg fokozott kellő gondosságot a 

konfliktus által érintett vagy nagy kockázatú területekről importáló piaci szereplők 

számára, írja elő, hogy a beszállítókkal kötött szerződésekbe foglaljanak bele 

megvesztegetés elleni feltételeket, követelje meg a korrupció elleni rendelkezések, 

auditált pénzügyi kimutatások és korrupció elleni auditok végrehajtását; 

22. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy maradéktalanul hajtsák végre és 

juttassák érvényre az uniós fa- és fatermékpiaci rendeletet, és az uniós fa- és 

fatermékpiaci rendelet hatályát terjesszék ki mindazon termékekre, amelyek fából 

készülnek vagy készülhetnek, és fát tartalmaznak vagy tartalmazhatnak; hangsúlyozza a 

megfelelő és hatékony ellenőrzések szükségességét, többek között az összetett ellátási 

láncok és a feldolgozó országokból származó behozatal tekintetében, valamint felszólít 

erőteljes és visszatartó erejű szankciók bevezetésére valamennyi gazdasági szereplő 

számára, mivel ez egy olyan nemzetközi bűncselekmény, amely a környezeti bűnözésen 

belül a legtöbb bevételt képezi; 

23. megjegyzi, hogy léteznek a közösségi erdőgazdálkodás/kollektív szokásjogon alapuló 

birtoklás olyan modelljei, amelyek számos előnnyel járhatnak1, többek között az 

erdőterületek és a rendelkezésre álló vízkészletek növekedése, az illegális 

fakitermelésnek a faanyaghoz való hozzáférésre vonatkozó egyértelmű szabályok 

bevezetésével való csökkenése és szigorú erdészeti megfigyelőrendszer; javasolja, hogy 

biztosítsanak több kutatást és támogatást a közösségi erdőgazdálkodásra vonatkozó jogi 

keretek kidolgozásának elősegítéséhez; 

24. hangsúlyozza, hogy a személyek birtoklási jogainak például alkotmány útján történő 

elismerése nem feltétlenül érvényesül a gyakorlatban2, ezért az EU-nak aktív ellenőrzést 

kell végeznie annak biztosítására, hogy a birtoklási jogokat tiszteletben tartsák az 

önkéntes partnerségi megállapodások alkalmazásában és az uniós fejlesztési 

finanszírozás egyes eseteinek vonatkozásában; 

25. emlékeztet arra, hogy az átláthatósági követelményekről szóló 2013/50/EU irányelv – 

amely közzétételi követelményeket vezet be a nyersanyag-kitermelő iparágakban, 

illetve a természetes (és féltermészetes) erdők fakitermelésében tevékenykedő, tőzsdén 

                                                                                                                                                         
megállapította, hogy a faanyagokra vonatkozó jogszerűség-igazolási rendszer (TLAS) keretében engedéllyel 

rendelkező vállalkozások vesznek részt „a faanyagok tisztára mosásában”, az illegális forrásból származó 

faanyagot legális faanyaggal keverve. Jelenleg ezek a faanyagok FLEGT-engedéllyel rendelkező faanyagként 

exportálhatók az EU-ba. A jelentés itt érhető el: Elérhető a következő weboldalakon: 

http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-logging-now-it-needs-stick primary source 

https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf 
1 A ClientEarth által ismertetett nepáli eset, amely a következő weboldalon érhető el: 

https://www.clientearth.org/what-can-we-learn-from-community-forests-in-nepal/ 
2 Közelmúltbeli ügy (a Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés Főigazgatóság által finanszírozott WaTER-

projekt) a kenyai Ogiek és Sengwer őslakos népek birtoklási jogainak annak ellenére történő megsértésével 

kapcsolatban, hogy az alkotmány és különösen annak 63. cikke (2) bekezdésének d) pontja és a 2016. évi 

közösségi földtörvény elismeri a földhöz való jogaikat. 
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jegyzett vállalatok és a tőzsdén nem jegyzett nagyvállalatok által a kormányoknak 

fizetett összegekre vonatkozóan – érvényesüléséről szóló bizottsági jelentést 2018. 

november 27-ig kell benyújtani az Parlamentnek és a Tanácsnak; megjegyzi továbbá, 

hogy a jelentést jogalkotási javaslatnak kell kísérnie; egy lehetséges felülvizsgálat 

fényében felhívja a Bizottságot annak mérlegelésére, hogy a kötelezettséget az erdőket 

érintő más ipari ágazatokra és a természetes erdőkön kívül más erdőkre is kiterjesszék; 

26. felszólítja az EU-t, hogy tartsa fent elkötelezettségét és fokozza az erdészeti 

jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek kereskedelméről 

szóló önkéntes partnerségi megállapodással kapcsolatban zajló tárgyalásokat; 

hangsúlyozza, hogy gondoskodni kell arról, hogy a korrupció útján vagy illegálisan 

odaítélt fakitermelési koncessziókat ne legitimálják jogszabályok vagy megállapodások 

révén, és hogy ezek a megállapodások összhangban álljanak a környezet és a biológiai 

sokféleség védelmére, az emberi jogokra és a fenntartható fejlődésre vonatkozó 

nemzetközi joggal és kötelezettségvállalásokkal, valamint hogy az erdők megőrzését és 

fenntartható kezelését szolgáló, megfelelő intézkedésekhez vezessenek, ideértve a helyi 

közösségek és őslakos népek jogainak birtoklási és szokásjogon alapuló jogaik 

elismerése révén történő jogi védelmét, és hogy a fatermékek globális kereskedelmével 

– például a konfliktusövezetből származó faanyagokkal és az erdők átalakításából 

származó faanyagokkal – kapcsolatos problémákkal foglalkozzanak; 

27. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hangolják össze a támogatási 

politikákat és biztosítsák, hogy az ezek révén megvalósuló fejlesztési finanszírozást ne 

használják fel az ipari méretű fakitermelés érintetlen trópusi erdőkre való 

kiterjesztésének támogatására; felszólít a finanszírozás felfüggesztésére minden olyan 

projekt esetében, ahol az ilyen fakitermelés meglétét megalapozott állítás támasztja alá, 

amíg az állítást elutasítják vagy korrekciós intézkedéseket alkalmaznak; 

28. felszólítja az EU-t, hogy támogassa az erdőkben gazdag fejlődő országok arra irányuló 

kezdeményezéseit, hogy ellensúlyozzák a mezőgazdasági gyakorlatok és bányászati 

tevékenységek akadálytalan térhódítását, ami kedvezőtlen hatást gyakorolt az 

erdőgazdálkodásra és az őslakos népek megélhetésére és kulturális integritására, 

valamint káros következményekkel járt a mezőgazdasági termelők szociális stabilitására 

és élelmiszer-önrendelkezésére nézve; 

29. megjegyzi, hogy a FLEGT-folyamatnak foglalkoznia kell a termelő országokban 

történő erdőirtás mögöttes okaival, többek között a bizonytalan birtokjogi viszonyokkal, 

a jogszabályok elégtelen végrehajtásával és a gyenge kormányzással; 

30. felszólítja az EU-t, hogy az erdőkben gazdag fejlődő országokkal folytatott párbeszéd 

során vesse fel azt, hogy megfelelő kompenzációs rendszereket és programokat kell 

bevezetni a helyi közösségek számára, amelyeket lakóhelyük elhagyására 

kényszerítettek és megfosztottak szokásjogon alapuló föld- és erőforrás-használati 

jogaik gyakorlásától, valamint minden olyan esetben, amikor nem szerezték meg 

szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló beleegyezésüket; 

31. felszólítja az EU-t, hogy az önkéntes partnerségi megállapodások kiegészítő elemeként 

dolgozzon ki olyan, az e megállapodásokat nyomon követő jogszabályokat, amelyek 

összhangban állnak az uniós fakitermelési rendelettel, és amelyek a vállalkozásokra és a 

pénzügyi intézményekre egyaránt kiterjednek, és vizsgálja felül a meglévő önkéntes 
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partnerségi megállapodások gyakorlati működését annak biztosítása érdekében, hogy az 

adott ország faanyagokra vonatkozó jogszerűség-igazolási rendszerének közös 

értékelése az önkéntes partnerségi megállapodásban leírtak szerint folyjon, és hogy 

kizárható legyen a faanyagok tisztára mosása; aggodalommal jegyzi meg, hogy bár az 

EU ‒ dicséretes módon ‒ már szabályozta a fakitermeléshez, a halászathoz és a 

konfliktusövezetből származó ásványokhoz kapcsolódó ellátási láncokat, azonban még 

mindig nem szabályozta az erdőket veszélyeztető mezőgazdasági termékek ellátási 

láncait; nyomatékosan felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák a fa- és 

fatermékpiaci uniós rendelet végrehajtása érdekében tett erőfeszítéseiket annak 

érdekében, hogy annak hatékonyságát jobban lehessen mérni; 

32. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki egy olyan esetben 

elindítandó eljárást, amikor konfliktus következik be az önkéntes partnerségi 

megállapodás szerinti partnerországban, amely többek között magában foglalja egy 

független testület kijelölését a konfliktusövezetből származó faanyagok kockázatának és 

annak értékelésére, hogy az önkéntes partnerségi megállapodást fel kell-e függeszteni a 

tárgyalások bármely szakaszában, amennyiben bizonyítékok állnak rendelkezésre arra 

vonatkozóan, hogy a faanyag-kereskedelemből származó bevételek kiélezik a 

konfliktust; 

33. felszólítja a Bizottságot a közös agrárpolitika (KAP) és az egyéb uniós politikák közötti 

összhang biztosítására és szinergiák erősítésére, valamint annak biztosítására, hogy 

azokat a fejlődő országokban zajló erdőirtással szemben fellépő programokkal, például 

a REDD+ programmal összehangolva hajtsák végre; felszólítja a Bizottságot annak 

biztosítására, hogy az erdőket veszélyeztető árukat zárják ki a jövőbeni uniós 

élelmiszer- és agrárpolitika keretében nyújtott közvetlen vagy közvetett támogatásból; 

felszólítja a Bizottságot, hogy ha célszerű, ösztönözze az agrárerdészet és az erdősítés 

alkalmazásának fokozását; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak 

biztosítására, hogy az erdőirtásból eredő környezeti problémákkal a 2020-ig teljesítendő 

uniós stratégiában meghatározott célkitűzések fényében is foglalkozzanak, e 

stratégiának ugyanis szerves részét kell képeznie az ezen a területen tett külső uniós 

fellépésnek; 

34. úgy véli, hogy többek között a műholdas és térinformatikai technológiák alkalmazásával 

történő térképkészítés rendkívül fontos az erdőgazdálkodás átláthatóságának és 

elszámoltathatóságának biztosításához, valamint ahhoz, hogy erdőtelepítésre, 

újraerdősítésre és ökofolyosók létrehozására vonatkozó célzott stratégiákat vezessenek 

be; felszólítja ezért a Bizottságot és a tagállamokat, hogy nyújtsanak technikai és 

pénzügyi segítséget az erdőkben gazdag fejlődő országoknak annak érdekében, hogy 

támogassák erdőik alapos feltérképezését, akár olyan projektek támogatása révén, 

amelyek a nem kormányzati szervezetekkel, erdészeti szervezetekkel, tudósokkal és 

helyi szakértőkkel közösen végrehajtott, együttműködésen alapuló térképkészítéssel 

kapcsolatosak; 

35. megjegyzi, hogy a világpiacra termelt és exportált nyersanyagok több mint fele illegális 

erdőirtásból származó termék1, és a teljes erdőirtás több mint 80%-át a mezőgazdaság 

                                                 
1 Forest Trends Report Series, 2014: Consumer Goods and Deforestation:  An Analysis of the Extent and Nature 

of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations (Fogyasztási cikkek és az erdőirtás: Az 
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(kereskedelmi és megélhetési célból történő) terjeszkedése idézte elő1; megjegyzi 

továbbá, hogy a takarmányok és fehérjék (pl. szója) – egy friss tanulmány szerint a 

nagymértékű húsfogyasztásnak köszönhető – uniós behozatala, a kakaó és a pálmaolaj 

behozatala, az erdőirtást és az erdőpusztulást előidéző ágazatok támogatására áramló 

finanszírozás, az uniós bioüzemanyag-fogyasztás és a többek között energetikai 

felhasználásra szánt erdei biomassza és faanyag iránti növekvő igény jelentős kiváltó 

okai az erdőírtásnak és az erdőpusztulásnak2; 

36. felhívja az Uniót, hogy dolgozzon ki kötelező erejű szabályozási keretet annak 

biztosítása érdekében, hogy valamennyi mezőgazdasági importőr ellátási láncai nyomon 

követhetők legyenek egészen az alapanyagok eredetéig; megjegyzi, hogy az új 

technológiákat, például a blokklánc technológiát a nyersanyagok eredetének nyomon 

követésére lehet felhasználni, és hangsúlyozza, hogy ezek a technológiák a 

gyakorlatban a különböző nyersanyagok eredetével kapcsolatos átláthatóság növelésére 

és lényegében az erdőpusztulás és az erdőirtás ellátási láncokban történő felszámolására 

használhatók fel; 

37. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki tanúsítási rendszert az uniós piacra belépő, 

fenntartható módon előállított, erdőirtáshoz nem kötődő termékekre; 

38. a pálmaolajat illetően elismeri a már létező tanúsítási rendszerek pozitív hozzájárulását, 

ugyanakkor sajnálattal állapítja meg, hogy az RSPO, az ISPO és az MSPO, valamint a 

többi fontosabb elismert tanúsítási rendszer ténylegesen nem tiltja meg tagjai számára, 

hogy az esőerdőket vagy a tőzeglápokat pálmaültetvényekké alakítsák át; ezért úgy véli, 

hogy ezek a fontosabb tanúsítási rendszerek az ültetvények telepítése és működtetése 

során nem tudják ténylegesen korlátozni az üvegházhatású gázok kibocsátását, és ennek 

következtében nem tudják megelőzni az erdőkben és tőzeglápokon keletkező hatalmas 

tüzeket; felszólítja a Bizottságot, hogy gondoskodjon az említett tanúsítási rendszerek 

független ellenőrzésének és nyomon követésének elvégzéséről, garantálva, hogy az EU 

piacán értékesített pálmaolaj megfelel valamennyi szükséges normának és fenntartható; 

megjegyzi, hogy a pálmaolaj-ágazatban nem lehet csupán önkéntes intézkedésekkel és 

politikákkal kezelni a fenntarthatóság kérdését, hanem a pálmaolaj-termelő vállalatok 

esetében kötelező erejű szabályokra és kötelező tanúsítási rendszerekre is szükség van; 

39. emlékeztet a pálmaolajról és az esőerdők irtásáról szóló, 2017. április 4-i 

állásfoglalására3, többek között annak elismerésére, hogy a globális erdőirtások 73%-

ának hátterében az áll, hogy földterületeket tesznek szabaddá mezőgazdasági termékek 

számára, és a globális erdőirtások 40%-ának az a kiváltó oka, hogy a területeket nagy 

méretű monokultúrás olajpálma-ültetvényekké alakítják, és hogy az Unió az 

erdőirtásból származó termékek kiemelkedő importőre; emlékeztet továbbá a 

                                                                                                                                                         
erdőknek a mezőgazdaság és a faültetvények érdekében történő átalakítása terén tapasztalható törvénytelenség 

mértékével és jellegével kapcsolatos elemzés). 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf 
1 Az erdőirtás és az erdőpusztulás elleni küzdelem: az uniós fellépés szükségessége 2017-ben 

https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-

%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf 
2 Az erdőirtás elleni küzdelemre irányuló uniós fellépés fokozásának lehetőségeiről szóló megvalósíthatósági 

tanulmány (Európai Bizottság) 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0098. 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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megújulóenergia-irányelvre vonatkozó módosításaira, amelyek a pálmaolaj közlekedési 

célú üzemanyagokban való felhasználására vonatkozó ösztönzők 2021-ig történő 

fokozatos megszüntetésére irányulnak; 

40. felszólítja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a pálmaolajról és az esőerdők irtásáról 

szóló említett állásfoglalást és vezessen be fenntarthatósági feltételeket az uniós piacra 

belépő pálmaolajra és pálmaolajat tartalmazó termékekre vonatkozóan, vezessen be 

egységes tanúsítási rendszert, és fokozza az importált pálmaolaj nyomon 

követhetőségét; 

41. sürgeti az Európai Bizottságot és az összes olyan uniós tagállamot, amely ilyen 

lépéseket még nem tett, hogy többek között „Az erdőirtás felszámolása az európai 

országokkal kapcsolatban álló mezőgazdasági termékláncokban” című amszterdami 

nyilatkozat aláírása és végrehajtása révén törekedjenek az egész EU-ra kiterjedő, arra 

irányuló kötelezettségvállalás kialakítására, hogy 2020-ra csak tanúsított fenntartható 

pálmaolajat használjanak, valamint törekedjenek arra, hogy többek között a pálmaolaj 

teljes mértékben fenntartható ellátási láncának 2020-ig történő megvalósítását támogató 

amszterdami nyilatkozat aláírása és végrehajtása révén ágazati kötelezettségvállalást 

alakítsanak ki; 

42. úgy véli, hogy az erdőirtás megállítására irányuló erőfeszítéseknek ki kell terjedniük a 

szántóterületek lehető leghatékonyabban felhasználására irányuló segítségnyújtásra és 

támogatásra, amelyet az intelligens falvak megközelítéssel együtt kell alkalmazni; 

elismeri, hogy az agroökológiai gyakorlatokban nagy lehetőségek rejlenek az 

ökoszisztéma-funkcióknak és -rezilienciának az olyan növényeket, mint az olajpálma, 

kakaó vagy gumi is érintő, kevert, magas diverzitású ültetési, agrárerdészeti és 

permakultúra-technikák révén való maximalizálása tekintetében, és a termelés 

diverzifikációja és a termelékenység, a társadalmi hatások tekintetében több előnnyel is 

szolgálhat, anélkül hogy további erdőket kellene földterületté alakítani; 

43. felszólítja az EU-t annak biztosítására, hogy az intézkedéseket bevezessék és a 

szabályozási keret ne rójon túlzott terheket a kis- és közepes méretű termelőkre, vagy ne 

akadályozza piacra jutásukat és a nemzetközi kereskedelemben való részvételüket; 

44. felszólítja a Bizottságot, hogy mutasson politikai akaratot és vállaljon vezető szerepet 

azáltal, hogy kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy minél hamarabb és jelenlegi 

mandátumának lejárta előtt egy olyan erdőirtással és erdőpusztulással foglalkozó 

ambiciózus uniós cselekvési tervet dolgoz ki, amely konkrét szabályozási 

intézkedéseket tartalmaz annak biztosítása érdekében, hogy az Unióhoz kapcsolható 

egyik ellátási lánc és pénzügyi tranzakció se idézzen elő erdőirtást és erdőpusztulást 

vagy emberi jogi visszaélést a fejlődő országokban; 

45. szorgalmazza, hogy az ilyen jogalkotási intézkedés foglaljon magában kötelező 

jelleggel érvényesítendő kellő gondosságra vonatkozó követelményeket az erdőket 

veszélyeztető nyersanyagokat felhasználó piaci szereplők lánca tekintetében, valamint 

kötelezettségeket a pénzügyi intézmények számára, hogy intézkedjenek a pénzügyi 

beruházások által az erdőirtás vonatkozásában előidézett veszély felszámolása 

érdekében; 

46. hangsúlyozza, hogy az uniós kereskedelmi tárgyalásoknak összhangban kell lenniük az 
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Unió arra vonatkozó kötelezettségvállalásaival, hogy intézkedéseket tegyen az erdőirtás 

és az erdőpusztulás csökkentése, valamint az erdők szénkészletének fokozása érdekében 

a fejlődő országokban; 

47. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki a 

meglévő diplomáciai és intézményi folyamatokat és párbeszédeket, hogy a jelentős 

mennyiségű trópusi faanyagot feldolgozó és/vagy importáló országokat, mint Kína és 

Vietnam ‒ különösen ha a fatermékeket ezt követően az EU-ba exportálják ‒ 

ösztönözzék arra, hogy fogadjanak el hatékony jogszabályokat, amelyek betiltják az 

illegálisan kitermelt faanyag importálását, és megkövetelik a piaci szereplőktől, hogy az 

uniós fa- és fatermékpiaci rendeletben foglaltakhoz hasonló kellő gondossággal járjanak 

el; 
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