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RÖVID INDOKOLÁS

A világszerte tapasztalható keresletnövekedés miatt a fa és a fatermékek nemzetközi 
kereskedelme gyorsan növekszik. Ennek következtében az illegális fakitermelésen alapuló 
fakereskedelem számos fakitermelő országban a fakereskedelem egészének jelentős hányadát 
teszi ki. Ezek a tevékenységek igen káros hatással vannak a környezetre, a társadalomra és a 
gazdaságra, különösen a fejlődő országokban. Az Európai Uniónak fel kell lépnie az illegális 
fakitermeléssel szemben, és támogatnia kell a legális kitermelést.

Az erdőgazdálkodás szabályozásával, irányításával és az erdészeti termékek kereskedelmével 
(FLEGT) kapcsolatos uniós cselekvési terv intézkedéscsomagot javasolt a kérdés 
megoldására irányuló nemzetközi erőfeszítések támogatására. Az EU fakitermelő országokkal 
önkéntes partnerségi megállapodásokat kötött, amelyek jogilag kötelező érvényű 
kötelezettséget rónak a felekre egy engedélyezési rendszer megvalósítására és a fával és 
fatermékekkel való kereskedelem szabályozására vonatkozóan. Az Európai Unió emellett 
továbbra is kezdeményezi és támogatja a nemzetközi szintű kezdeményezéseket, valamint 
jelen van harmadik országokkal folytatott két- és többoldalú egyeztetéseken az ENSZ 
erdőgazdálkodási fórumán és a Trópusi Faanyagok Nemzetközi Szervezetében, továbbá a 
nagyobb fafogyasztó országokkal, köztük az Egyesült Államokkal, Kínával, Oroszországgal 
és Japánnal rendezett kétoldalú tárgyalásokon. Az Európai Uniónak e nemzetközi színtereken 
a piaci szereplők kötelezettségeire kell helyeznie a hangsúlyt, valamint annak 
szükségességére, hogy valamennyi rendelkezésre álló eszközt, köztük a legújabb 
technológiákat is fel kell használni az illegális fakitermelés feltárása, nyomon követése, 
nyilvántartása és az ellene való küzdelem, valamint a legális kitermelés elősegítése érdekében.

E rendeletével az EU végre előrelépést tesz az uniós piacon történő faértékesítésben érintett 
piaci szereplők felelősségének hangsúlyozásával. Az Európai Bizottság javaslata az erdőirtás 
és az illegális fakivágás és fakitermelés elleni harc szükséges eleme, mivel erős törvényességi 
szabványt határoz meg a fa és a fatermékek vonatkozásában, hogy segítse az erdők és a 
biológiai sokféleség védelmét, az éghajlatváltozás enyhítését, valamint az erdőgazdálkodásból 
élő emberek jogainak tiszteletben tartását.

A teljes hatékonyság érdekében azonban a javaslatot meg kell erősíteni, és tovább kell 
tökéletesíteni. A rendeletnek a visszatartó hatás érdekében nyomatékosítania kell a 
bűncselekmény fogalmát, hogy egyetlen, az EU területére illegális fát behozó és azt ott tartó 
piaci szereplő se gondolhassa, hogy nem fenyegetik komoly büntetések. Ebben az 
összefüggésben a szöveg nem tartalmazhat joghézagokat, amelyek kihasználásával a piaci 
szereplők megkerülhetik a rendeletet. Továbbá világosabban és hatékonyabban meg kell 
határozni a szövegben szereplő kellő gondosság elvén alapuló rendszer elemeit, különösen a 
kockázatkezelési eljárásokat. A hatékonyság biztosítása érdekében jobban tekintetbe kell 
venni, hogy miként fogják a piaci szereplők a rendeletet a gyakorlatba átültetni. Ezenkívül a 
tagállamok illetékes hatóságait elegendő vámügyi jogkörrel kell felruházni, hogy akár a 
teherhajók fedélzetén is ellenőrizhessék a fatermékek nemzetközi kereskedelmét, 
vizsgálatokat folytathassanak bűncselekmények és feltételezett jogsértések ügyében, 
értesíthessék az ügyészeket a bűncselekményekről, valamint nyilvántartást vezethessenek a 
jogellenes gyakorlatokról.  
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Végezetül az Európai Uniónak ajánlott figyelembe vennie az Egyesült Államok kormánya 
által hozott intézkedéseket, így az ún. Lacey Törvényt, amelynek értelmében törvény tiltja az 
illegálisan gyűjtött növények és az azokból készült termékek – köztük a fa és a fatermékek –
kereskedelmét. A Bizottságnak meg kellene vizsgálnia annak lehetőségét, hogy a 
partnerországokra és az importőrökre rótt kötelezettségeket kiegészítve a kiskereskedőkre is 
egyedi kötelezettségek háruljanak.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:

Módosítás 1

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 
erőfeszítésekhez, üdvözölte a szóban forgó 
közleményt.

(5) A Tanács és az Európai Parlament, 
felismerve, hogy a Közösségnek a 
fenntartható fejlődés, a fenntartható 
erdőgazdálkodás, a szegénység 
csökkentése, valamint a társadalmi 
egyenlőség és a nemzeti szuverenitás 
keretein belül hozzá kell járulnia az 
illegális fakitermelés problémáját kezelő és 
a fenntartható legális fakitermelést 
támogató nemzetközi erőfeszítésekhez, 
üdvözölte a szóban forgó közleményt.

Indokolás

Az Európai Unió feladata a törvényesség és a fenntarthatóság szempontjait tiszteletben tartó 
felelős termelők védelme és támogatása. Ez kiegészíti az illegális termelőkkel világszerte 
folytatott kereskedelem megakadályozására tett intézkedéseket.

A kiegészítés visszautal a Mezőgazdasági Tanács 2003. októberi következtetéseinek eredeti 
szövegezésére.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Közösségnek emellett a nagyobb 
fafogyasztó országokkal, köztük az 
Egyesült Államokkal, Kínával, 
Oroszországgal és Japánnal rendezett 
kétoldalú tárgyalásokon szorgalmaznia 
kell a probléma megvitatását, az egyes 
országok fapiacán a piaci szereplőkre 
háruló megfelelő kötelezettségek 
fokozatos összehangolását, valamint az 
illegális fakitermelés elleni független, 
globális riasztórendszer és nyilvántartás 
létrehozását, például az Interpol és az 
Egyesült Nemzetek valamely megfelelő 
szerve részvételével, a legújabb műholdas 
felderítési technológiák felhasználásával.

Indokolás

A nagyobb faimportőr és faexportőr országok felelősök azért, hogy együttműködjenek, és 
minden politikai, jogi és technológiai eszközt felhasználjanak az illegális fakitermelés ellen. 
Önkéntes alapon, nemzetközi koordináció nélkül csak kevés ország kész arra, hogy korlátozza 
a fa behozatalával és kivitelével kapcsolatos lehetőségeit.

Módosítás3

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A nemzetközi szinten ökológiai 
jelentőséggel bíró erdőkkel rendelkező 
országok piaci szereplőinek különleges 
felelősséggel kell tartozniuk a 
fenntartható fakitermelés területén.

Indokolás

Elsősorban azon országok piaci szereplőire kell a helyes magatartásra vonatkozó 
kötelezettségeket előírni, amelyek a világ „zöld tüdőit” képező és a globális felmelegedés 
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elleni küzdelemben jelentős szerepet játszó nagy erdőterületekkel rendelkeznek.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Szem előtt tartva az illegális 
fakitermelés kérdésének komplexitását, 
legalábbis ami az alapjául szolgáló 
tényezőket és a hatásait illeti, kívánatos 
volna az illegális magatartásra ösztönző 
hatások mérséklése a piaci szereplők 
magatartásának befolyásolása révén. 

(10) Szem előtt tartva az illegális 
fakitermelés kérdésének komplexitását, 
legalábbis ami az alapjául szolgáló 
tényezőket és a hatásait illeti, kívánatos 
volna az illegális magatartásra ösztönző 
hatások mérséklése a piaci szereplők 
magatartásának befolyásolása révén. A 
követelmények és kötelezettségek 
szigorítása, valamint az illegális fa és 
fatermékek birtoklásáért és árusításáért az 
azokat az Európai Unióban piaci 
forgalomba bocsátó piaci szereplőkkel 
szemben indított eljárást lehetővé tevő jogi 
eszközök megerősítése az illegális 
szállítókkal folytatott kereskedelem 
megakadályozásának leghatékonyabb 
módszerei közé tartoznak.

Indokolás

A rendelet megközelítésmódjának egyértelműbbnek kell lennie, eszközeit pedig konkrétabban 
meg kell határozni ahhoz, hogy sikeresen vissza lehessen szorítani az illegális fa piacra 
bocsátását és árusítását. Csak az ösztönző és a visszatartó intézkedések együttes alkalmazása 
által lehet valóban meggátolni, hogy a piaci szereplők harmadik országbeli illegális 
beszerzési forrást válasszanak.

Módosítás 5

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 

törölve
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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.

Indokolás

A rendelet nem tartalmazhat joghézagokat, amelyek kihasználásával lehetővé válna az 
illegálisan kitermelt fa behozatala.

Módosítás 6

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,

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kockázatkezelési eljárást is magában 
foglal, valamint

b) hatékony és világos kockázatkezelési 
eljárást is magában foglal, amely az 
ellenőrzéseket és a piaci szereplők 
pénzügyi eszközeit a nagy kockázattal járó 
esetekre összpontosítja, és amely a 
következőkből áll:
i. a kockázatok szisztematikus 
azonosítása;
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ii. a kockázatoknak való kitettség 
korlátozásához szükséges valamennyi 
intézkedés végrehajtása;
iii. rendszeresen elvégzendő eljárások és 
nyilvántartások kialakítása az i. és ii. 
alpontokban rögzített intézkedések 
hatékony működésének ellenőrzésére és 
az intézkedések szükség szerinti 
felülvizsgálatára;

Indokolás

A rendeletben egyértelművé kell tenni a piaci szereplőkkel szemben a kockázatkezelési 
eljárásokra vonatkozóan támasztott elvárásokat, és figyelembe kell venni a szállítóik bevált 
gyakorlatainak ellenőrzésével kapcsolatban különösen a külföldön tevékenykedő 
vállalkozásokat terhelő költségeket.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság e cikk előírásainak 
végrehajtása céljából intézkedéseket fogad 
el. A Bizottság különösen kritériumokat 
határoz meg, amelyek alapján megítélhető, 
hogy fennáll-e az illegális fakitermelésből 
származó fa és fatermékek közösségi 
piacra bocsátásának kockázata.

(2) A Bizottság e cikk előírásainak 
végrehajtása céljából intézkedéseket fogad 
el a szabályok egységes értelmezésének és 
a piaci szereplők általi hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében. A 
Bizottság különösen kritériumokat határoz 
meg, amelyek alapján megítélhető, hogy 
fennáll-e az illegális fakitermelésből 
származó fa és fatermékek közösségi 
piacra bocsátásának kockázata.

Indokolás

A piaci szereplők által követendő kellő gondosság elvén alapuló rendszert csak akkor lehet 
hatékonyan végrehajtani, ha a piaci szereplők, különösen a külföldi szállítókkal távoli 
országokban kereskedők tisztában vannak kötelezettségeikkel, és kellő időben, a gyakorlatban 
is ténylegesen teljesíteni tudják őket. 
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Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak megfelelő 
intézkedéseket kell hozniuk a rendelet 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciók biztosítására.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az illetékes hatóságokat megbízható 
nyomon követési rendszerrel látják el, 
amelynek segítségével ellenőrizni tudják a 
nemzetközi kereskedelemben forgalmazott 
fatermékek útját, valamint közfelügyeleti 
rendszereket biztosítanak számukra, hogy 
értékelni tudják a piaci szereplők 
teljesítményét kötelezettségeik 
végrehajtása terén, és segíteni tudják a 
piaci szereplőket a nagy kockázatú fa- és 
fatermékszállítók azonosításában.

Indokolás

A rendelet nem ír elő kritériumokat, amelyek hatékonyan lehetővé tennék a kijelölt nemzeti 
hatóságok számára a minden egyes piaci szereplő ellenőrzésére irányuló igények kielégítését. 
A fakereskedelem ellenőrzésére és felügyeletére rendelkezésükre álló eszközöket meg kell 
erősíteni.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam kijelöli az e (1) Mindegyik tagállam kijelöli az e 
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rendelet alkalmazásáért felelős illetékes 
hatóságo(ka)t.

rendelet alkalmazásáért felelős illetékes 
hatóságo(ka)t. E hatóságoknak elegendő 
jogkört kell biztosítani ahhoz, hogy 
érvényesíteni tudják e rendeletet, 
felügyelve annak alkalmazását, a 
vámhatósággal együtt kivizsgálva a 
feltételezett jogsértéseket, és kellő időben 
jelentve a vádhatóságnak a 
bűncselekményeket.

Indokolás

A nemzeti hatóságoknak e rendelet teljes körű végrehajtásához rendelkezniük kell azon 
jogkörökkel, amelyek az illegálisan kivágott vagy kitermelt fa uniós piacra történő 
behozatalának megakadályozását célzó teljes folyamat felügyeletéhez szükségesek. Ez 
magában foglalja a nemzeti vámhatósággal, a rendőrséggel és az igazságszolgáltatással való 
együttműködést is.
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