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Erdőirtás - okai és az EU ellene tett lépései

Összefoglaltuk mi okozza az erdőirtást, és az új uniós jogszabályok hogyan korlátozzák 
az erdőirtott területeken előállított termékek behozatalát.

Az erdőirtás az erdők elpusztítását jelenti annak érdekében, hogy a földterületet más célokra lehessen használni.

Az erdőpusztulás mértéke világszerte riasztó. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezete (FAO) szerint 1990 és 2020 között 420 millió hektár erdő veszett oda erdőirtás miatt
, ami az EU területének megfelelő nagyságú terület. 
 
Az erdőirtás az erdők elpusztítását jelenti azért, hogy a földterületet más célokra lehessen 
használni. Az erdőpusztulás a fenntarthatatlan fakitermeléshez kapcsolódó, fokozatosabb 
folyamat, amely az erdők fatermelő képességének vagy a biológiai sokféleség támogatásának 
elvesztését okozza. 
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https://www.fao.org/3/ca9825en/ca9825en.pdf


Ezek a folyamatok főként a három nagy erdőmedencében zajlanak: az Amazonas (Dél-
Amerika), a Kongó (Közép-Afrika) és Délkelet-Ázsia. Ezzel ellentétes folyamat zajlik az EU-ban, 
ahol 1990 és 2020 között 10%-kal nőtt az erdőállomány. 
 

Noha a világ szárazföldjének 31%-át borítják, nagyrészt az erdők adnak otthont a Föld 
szárazföldi biológiai sokféleségének. Szén-elnyelőként is működnek, ugyanis elnyelik a CO2-t a 
légkörből, és létfontosságú bevételi forrást biztosítanak a világ lakossága körülbelül 
egynegyedének, a földterület nagy részén ugyanis hagyományosan őslakosok élnek. 
 

Melyek az erdőirtás és az erdőpusztulás okai?
 
Az erdőirtás és az erdőpusztulás elsősorban az emberi tevékenységeknek köszönhető és 
hatással van az egész világra. 
 

Ipari mezőgazdaság
 
Az erdők termőfölddé alakítása az erdőpusztulás fő oka. A FAO szerint ez okozza a globális 
erdőirtás legalább 50%-át, főként az olajpálma- és szójatermesztés miatt. 
 
Az állattartás a globális erdőirtás közel 40%-áért felelős. 
 
Európában az erdőirtás 15%-át teszi ki a szántóföldekké alakítás, 20%-át pedig az állattartás. 
 

Urbanizáció
 
A városi és infrastrukturális fejlesztések, beleértve az építkezéseket és az utak bővítését, a 
globális erdőirtás harmadik legfőbb oka, a teljes erdőirtás valamivel több mint 6%-át ez teszi ki. 
Európában azonban ez az erdőirtás fő oka. 
 

A fakészletek túlzott kiaknázása
 
Az emberi tevékenységekkel kapcsolatos egyéb káros tevékenységek közé tartozik a fa túlzott 
kiaknázása, többek között tüzelőanyagként, valamint az illegális vagy nem fenntartható 
fakitermelés. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Forests,_forestry_and_logging#Economic_indicators_and_employment
https://www.fao.org/3/ca8642en/CA8642EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170711STO79506/klimavaltozas-az-erdok-vedelmevel-a-szen-dioxid-kibocsatas-ellensulyozasaert
https://eur-lex.europa.eu/TodayOJ/
https://eur-lex.europa.eu/TodayOJ/
https://www.fao.org/3/cb7449en/cb7449en.pdf
https://www.fao.org/3/cb7449en/cb7449en.pdf


Klímaváltozás
 
A klímaváltozás egyszerre oka és következménye az erdőirtásnak és az erdőpusztulásnak. Az 
általa kiváltott szélsőséges események, mint például a tüzek, aszályok és árvizek hatással 
vannak az erdőkre. Az erdők jelentős szerepet játszanak a tiszta levegő biztosításában, a 
vízkörforgás szabályozásában, a CO2 megkötésében, és a talajerózió megakadályozásában is, 
így az erdőpusztulás komolyan káros az éghajlatra. 
 

Az erdőirtott területeken előállított termékek uniós 
fogyasztása
 
A mezőgazdasági hasznosításra átalakított trópusi erdők nagy részét globálisan forgalmazott 
áruk termesztésére fordítják. Az EU fogyasztása a globális erdőirtás mintegy 10%-át teszi ki, 
főként a pálmaolaj és a szója, amelyek több mint kétharmadáért felelősek. 
 
Az Európai Bizottság hatásvizsgálata szerint ezek a fő termékek, amelyeket az EU erdőirtott 
területekről importál:

- pálmaolaj 34%

- szója 32,8%

- fa 8,6%

- kakaó 7,5%

- kávé 7%

- kaucsu 3,4%

- kukorica 1,6% 
 

Az erdőirtásmentes termékekről szóló új uniós 
rendelet
Az erdőirtás és az erdőpusztulás hatással van az EU környezetvédelmi célkitűzéseire, például 
az éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése elleni küzdelemre, de az emberi 
jogokra, a békére és a biztonságra is. Az EU éppen ezért törekszik a globális erdőpusztulás 
elleni küzdelemre. 
 
2021 júliusában a Bizottság bemutatta az új, 2030-ig szóló uniós erdészeti stratégiát, amely 
célja az uniós erdők mennyiségének és minőségének növelése, valamint szén-dioxid-elnyelő 
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698925/EPRS_BRI(2022)698925_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200618STO81513/europai-zold-megallapodas-uton-egy-klimasemleges-es-fenntarthato-eu-fele
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200109STO69929/a-biologiai-sokfeleseg-csokkenese-mi-az-oka-es-miert-aggalyos


szerepük előmozdítása. 
 

2023 áprilisában a Parlament új szabályokat fogadott el, amelyek arra kötelezik a vállalatokat, 
hogy ellenőrizzék, hogy az európai piacon értékesített termékek a világon sehol nem járultak-e 
hozzá az erdőirtáshoz vagy az erdők pusztulásához. 
 

Mire terjed ki az új törvény? 
 
A következő termékekre vonatkozik: pálmaolaj, szója, kakaó, kávé, állatállomány és fa, valamint 
származékos termékek, mint például marhahús, bőr és nyomtatott papírtermékek, bútorok, 
kozmetikumok és csokoládé. 
 
A vállalatoknak azt is ellenőrizniük kell, hogy ezek a termékek megfelelnek-e az emberi jogi 
normáknak, és biztosítaniuk kell az őslakosok jogainak tiszteletben tartását. 
 

A Parlament kibővítette az erdőpusztulás definícióját is, hogy az magában foglalja az őserdők 
vagy a természetesen megújuló erdők ültetvényes erdővé vagy más fás területté átalakítását. 
 

Büntetések 
 
A Bizottság az országokat alacsony, normál és magas kockázatú országokba sorolja. A 
vállalatoknak egyszerűsített ellenőrzéseket kell végezniük az alacsonyabb kockázatú 
országokból származó termékeken. 
 
Ha a vállalatok elmulasztják az ellenőrzést, az EU-ban elért teljes éves forgalmuk 4%-áig 
terjedő pénzbírsággal büntethetők. 
 
Amint a Tanács hivatalosan jóváhagyta, a szabályok hatályba lépnek. 
 

Bővebben arról, hogy az EP-képviselők mit tesznek 
az erdőkért:

Fenntartható gazdálkodás: a Parlament szerepe az erdőirtás elleni küzdelemben• 
Irány az 55%: a Parlament nagyobb szerepet szán a szénelnyelőknek• 
A biológiai sokféleség megóvása az EU-ban (videó)• 
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20230414IPR80129/a-parlament-uj-szabalyokkal-segitene-megfekezni-a-globalis-erdoirtast
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20201015STO89416/fenntarthato-gazdalkodas-a-parlament-szerepe-az-erdoirtas-elleni-kuzdelemben
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220603IPR32133/irany-az-55-a-parlament-nagyobb-szerepet-szan-a-szenelnyeloknek
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200519STO79422/a-biologiai-sokfeleseg-megovasa-az-eu-ban-video
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