A tagállamokban terjesztendő sajtóközlemény

Új, fára és a fatermékekre vonatkozó
uniós rendelet lép hatályba az Európai
Unióban
2013. március 3-tól egy új, fára és fatermékekre vonatkozó uniós
rendelet lép hatályba az összes uniós tagállamban; a rendelet
célja, hogy megakadályozza az illegálisan kitermelt fa forgalomba
bocsátását. A jogszabály − amely a fa és fatermékek ágazatának
összes szereplőjét érinti − az illegális fakitermelés világszerte
növekvő problémájának leküzdésére tett erőfeszítések keretében
tiltja az illegális kitermelésből származó fának és az abból készült
termékeknek az uniós piacon való forgalomba hozatalát.
A jogszabály − amely az importból származó és a tagállamokban
kitermelt faanyagokra egyaránt vonatkozik – meghatározza az
ágazat szereplői számára azokat az eljárásokat, amelyek révén
minimálisra csökkenthetik az illegálisan kitermelt fa felhasználásának
kockázatát. Ez azt jelenti, hogy a piaci szereplőknek – akik az uniós
piacon első alkalommal hoznak forgalomba fát vagy faterméket
– a „kellő gondosság elvén alapuló” rendszer alkalmazásával kell
mindent megtenniük annak biztosítására, hogy kizárólag legálisan
kitermelt fát hozzanak forgalomba. Ezenkívül a kereskedőknek – a
belső piacon már forgalomba hozott fát vagy fatermékeket vásároló
és eladó szereplőknek – megfelelő nyilvántartást kell vezetniük
az általuk forgalmazott fa nyomon követhetősége érdekében. A
rendelet azonban nem vámeljárás: a szállítmányokat nem ellenőrzik
az uniós határokon.

szereplők helyzetét és megélhetését is rontja, továbbá gyakori
velejárója, hogy harc alakul ki a földterületekért és az erőforrásokért.
E rendelet végrehajtásával országa hatást gyakorolhat az erdészeti
gyakorlatra Európában és világszerte, és hozzájárulhat az illegális
fakitermelés felszámolásához.
Szerkesztők figyelmébe:
1.

A fára és fatermékekre vonatkozó rendelet teljes szövege – amelyet az Európai Parlament és Tanács 2010. október 20-án elfogadott, és amely 2013. március 3-tól
valameny európai uniós országban alkalmazandó – megtalálható itt: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32010R0995:HU:NOT

2.

A fára és fatermékekre vonatkozó rendelet szerint illegális
fakitermelés minden olyan fakivágás, amely az adott ország
jogszabályaiba ütközik.

3.

Azokat a faanyagokat vagy fatermékeket, amelyek érvényes
FLEGT- vagy CITES-engedéllyel rendelkeznek, a rendelet
előírásaival összhangban levőnek kell tekinteni.

4.

A rendelet nem érinti azokat a magánszemélyeket, akik saját
személyes használatra (tehát nem kereskedelmi célra) vásárolnak vagy adnak el fát vagy faterméket.

Mivel a jogszabály a termékek széles körére vonatkozik1 –
a papíripari rostanyagtól és rétegelt lemezektől a tömör fából
készült termékeken át a padlózatokig –, a fára és fatermékekre
vonatkozó uniós rendelet részét képezi az európai országokban az
illegális fakitermelés problémájának leküzdését célzó folyamatos
erőfeszítéseknek. Az illegális fakitermelésnek súlyos gazdasági,
környezetvédelmi és társadalmi következményei vannak –
nem csupán az erdőirtással és éghajlatváltozással hozható
összefüggésbe, de a törvényes tevékenységet folytató piaci
1	A jogszabály hatályán kívül esnek többek között az újrafeldolgozott termékek,
valamint a papírnyomtatványok, például a könyvek és a sajtótermékek. A
fára és fatermékekre vonatkozó uniós rendelet hatálya alá tartozó termékek
átfogó felsorolása megtalálható a rendelet mellékletében.
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