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A fára és fatermékekre vonatkozó uniós
rendelet összefoglalása:
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.
htm#products
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Útmutató a fára és fatermékekre vonatkozó
uniós rendeletről:
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_
document.pdf

Ön faanyagokat
forgalmaz?

A fára és fatermékekre
vonatkozó uniós rendelet
weboldala:
http://ec.europa.eu/eutr2013

Hallotta már? 2013. március 3-tól
új uniós rendelet alkalmazandó
a fára és fatermékekre
vonatkozóan, amelynek célja,
hogy megakadályozza az illegális
fakitermelésből származó
faanyagok európai uniós piacon
való forgalomba bocsátását.
http://ec.europa.eu/eutr2013

Környezet
védelem

Az új, fára és fatermékekre
vonatkozó uniós rendelet
A rendelet tiltja az illegális kitermelésből
származó fának és az abból készült termékeknek
az uniós piacon való forgalomba hozatalát.
A rendelet az uniós piacon első alkalommal
forgalomba kerülő fára és fatermékekre
vonatkozik.

Miért van szükség az új jogszabályra?
Az EU célja, hogy csírájában fojtsa el az illegális fakitermelést: minden
olyan fakivágást, amely az adott ország jogszabályaiba ütközik.

Kiket érint a rendelet?

A rendelet két kategóriába sorolja a fát és fatermékeket forgalmazó
természetes és jogi személyeket: a piaci szereplők és a kereskedők
kategóriájába.
Piaci szereplő
Az uniós piacon első alkalommal
hoz forgalomba fát és
fatermékeket.

Köteles
„Kellő gondossággal” eljárni
a faanyag uniós piacon való
forgalomba bocsátásakor. Felelős
azért, hogy minél kisebbre
csökkentse annak kockázatát,
hogy illegálisan kitermelt fa vagy
azt tartalmazó termék kerüljön
forgalomba. Ez azt jelenti, hogy
a „kellő gondosság elvén alapuló”
kockázatkezelési rendszert kell
bevezetnie, amely az alábbi
elemeken alapul:
• Adatgyűjtés
• Kockázatértékelés
• Kockázatcsökkentés

Kereskedő
Belső piacon már forgalomba
hozott faárut vásárol és ad el
kereskedelmi célból.

Köteles
Nyilvántartást vezetni
a beszállítóiról és vevőiről, hogy
az általa forgalmazott fa a
lehető legegyszerűbben nyomon
követhető legyen.

Hogyan alkalmazzák a piaci szereplők
a „kellő gondosság” elvét?

A piaci szereplő választhat, hogy kidolgozza saját, a „kellő
gondosság elvén alapuló” rendszerét, vagy valamelyik ellenőrző
szervezet rendszerét alkalmazza. Keresse meg a legközelebbi
ellenőrző szervezetet weboldalunkon!

Milyen gondokat okoz az illegális
fakitermelés?
Gazdasági
Bevételkiesést eredményez, rontja a törvényesen
működő piaci szereplők helyzetét.
Környezetvédelmi
Összefüggésbe hozható az erdőirtással, az éghajlat
változással és a biológiai sokféleség csökkenésével.
Társadalmi
Gyakori velejárója, hogy harc alakul ki
a földterületekért és az erőforrásokért, és a helyi
lakosság elveszti önrendelkezését.

Mi a helyzet a FLEGT-engedélyekkel
és a CITES-engedélyekkel?

Amennyiben a forgalmazott faanyagok vagy fatermékek érvényes
FLEGT- vagy CITES-engedéllyel rendelkeznek, akkor azok
összhangban vannak a rendelet előírásaival.

Milyen termékekre terjed
ki a rendelet hatálya?

A rendelet az EU-ban előállított és az importból származó faanyagok
és fatermékek széles körére vonatkozik, de egyes faanyagok és
fatermékek a rendelet hatályán kívül esnek.
A jogszabály hatálya alá tartozó termékek átfogó felsorolása
megtalálható a rendelet mellékletében.

Milyen termékekre nem terjed
ki a rendelet hatálya?

Fontos megjegyezni, hogy az alábbi lista nem teljes körű.
■■ Újrafeldolgozott termékekre
■■ Papírnyomtatványokra, például könyvekre és
sajtótermékekre
■■ Csomagoló anyagokra, amelyek az áru szállítását, tárolását,
védelmét szolgálják
■■ A bambusznád és rotangnád (rattan) termékekre
■■ Egyéb, a mellékletben nem szereplő termékekre*

Hogyan történik a jogszabály végrehajtása?

A rendelet minden uniós tagállamban kötelező érvényű. Az Ön
országában működő jogalkotónak szankciókat kell meghatároznia
a rendelet betartása érdekében. Minden tagállamban működik
egy kijelölt illetékes hatóság, amely a rendelet végrehajtását
összehangolja és felügyeli.
A fára és fatermékekre vonatkozó uniós rendelet nem vámeljárás:
az importárukat nem ellenőrzik a határokon.
(*) Arról, hogy egy adott termékre kiterjed-e a rendelet hatálya, az importőrök a 2658/87/EGK tanácsi rendelet
I. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrából tájékozódhatnak.

