A rendelet tervezett és végleges szövege (változáskövetéssel) +belinkelve és kiírva a hivatkozott joghelyek és [kiszámolva az EJA Ft értéke]. Látható tehát, hogy részben tiltakozásunk hatására egyes bűnök büntetése végül enyhült a
tervezetthez képest. Készítette: FAGOSZ titkárság

342/2015. (XI. 11.) Korm. rendelet
az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló
143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló
143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárás során az erdővédelmi bírság mértéke – mérlegeléssel megállapítható mérték esetében az Evt. 108. § (7) bekezdésében foglalt szempontok figyelembe vételével
Evt. 108.§ (7) Az erdővédelmi bírság mértékét az eset összes körülményére –
így különösen a környezeti kárra, a fatermék értékére, mennyiségére vagy adóveszteségre, gazdasági kárra, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre, eljárás alá vont személy
gazdasági súlyára – tekintettel kell meghatározni.
a) az Evt. 108. § (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben alkalmanként 5,0
EJA – 150,0 75,0 EJA; [= 0,5-15 7,5 M Ft]
Evt. 108. § (1) Erdővédelmi bírságot köteles fizetni, aki
(5) A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárás során
az erdészeti hatóság erdővédelmi bírság fizetését rendeli el azzal szemben, aki
a) a zárlati intézkedését megszegi,
b) az elrendelt szállítási, felhasználási, forgalomba hozatali rendelkezéseket
megszegi,
b) az Evt. 108. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben alkalmanként 0,5 EJA
– 50,0 25,0 EJA. [= 0,05-5 2,5 M Ft]
Evt. 108. § (1) Erdővédelmi bírságot köteles fizetni, aki
(5) A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárás során
az erdészeti hatóság erdővédelmi bírság fizetését rendeli el azzal szemben, aki
c) az e törvényben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban előírt adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségének felszólítás ellenére vagy ismételten
nem tesz eleget.
c) az Evt. 108. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a fát és fatermékeket
piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló,
2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
Evt. 108.§ (4) Erdővédelmi bírság megfizetésére kötelezhető a faanyag kereskedelmi lánc szereplője, ha Magyarországon forgalomba hoz illegális kitermelésből
származó vagy olyan, e törvény hatálya alá tartozó faterméket, amely nem felel
meg e törvény és az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai
uniós jogi aktusokban és jogszabályokban foglalt követelményeknek, előírásoknak.
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ca) 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom megszegése esetén alkalmanként 0,5 EJA –
150,0 EJA; [= 0,05-15 M Ft]
99/2010 EU r. 4. cikk
A piaci szereplők kötelezettségei
(1) Tilos az illegálisan kitermelt fa vagy az ilyen fából származó fatermékek
piaci forgalomba hozatala.
cb) 4. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 1,0
EJA – 50,0 35,0 EJA; [= 0,1-5 3,5 M Ft]
99/2010 EU r. 4. cikk (3) Minden piaci szereplőnek fenn kell tartania és rendszeresen értékelnie kell az általa alkalmazott, a kellő gondosság elvén alapuló
rendszert, kivéve, ha a piaci szereplő egy, a 8. cikkben említett ellenőrző szervezet által létrehozott, a kellő gondosság elvén alapuló rendszert vesz igénybe. A
kellő gondosság elvén alapuló rendszer alapjaként felhasználhatók a nemzeti jog
alapján meglevő felügyeleti rendszerek és bármely önkéntes felügyeleti mechanizmus, amely teljesíti e rendelet előírásait.
Még nem sikerült tisztázni, hogy mi számít kellő gondosság elvén alapuló
rendszernek: milyen szabályzatot, dokumentációt kell ehhez a vállalkozásnak felmutatnia. A 8. cikkben említett ellenőrző szervezetekre dr. Nagy Dániel példákat említett előadásában.
cc) 5. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA – 20,0
EJA; [= 0,05-2 M Ft]
99/2010 EU r. 5. cikk
A nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettség
A kereskedőknek az ellátási lánc egészében képesnek kell lenniük azonosítani:
a) azokat a piaci szereplőket vagy kereskedőket, akiktől a fát vagy fatermékeket
vásárolták; valamint
b) adott esetben azokat a kereskedőket, akiknek a fát vagy fatermékeket eladták.
A kereskedők az első bekezdésben említett információt legalább öt évig megőrzik, és azokat kérésre a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkezésére bocsátják.
cd) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó
piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2012. július 6-i 607/2012/EU bizottsági
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet)
3. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA – 20,0 EJA;
[= 0,05-2 M Ft]
99/2010 EU r. 6. cikk (1) a)
6. cikk
A kellő gondosság elvén alapuló rendszerek
(1) A 4. cikk (2) bekezdésében említett, a kellő gondosság elvén alapuló rendszernek az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
a)olyan intézkedések és eljárások, amelyek hozzáférést biztosítanak a piaci forgalomba hozott fa vagy fatermékek piaci szereplők általi forgalmazására vonatkozó, alábbi információkhoz:
—termékleírás, beleértve a termék kereskedelmi nevét és típusát, valamint a fafajok közönséges nevét és adott esetben teljes tudományos nevét,
—a kitermelés szerinti ország és adott esetben:
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i. a fakitermelés országon belüli régiója; és
ii. a kitermelési koncesszió;
—mennyiség (térfogatban, tömegben vagy darabszámban megadva),
—a piaci szereplő beszállítójának neve és címe,
—a kereskedő neve és címe, akinek a fát és a fatermékeket eladták,
—okmányok vagy egyéb információk, amelyek igazolják az említett fa és fatermékek megfelelését az alkalmazandó jogszabályoknak;
607/2012 EU r. 3. cikk
3. cikk
A piaci szereplők által forgalmazott termékekre vonatkozó információ
(1) A 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, a
piaci szereplők által forgalomba hozott fára vagy fatermékekre vonatkozó információt a (2), (3) és (4) bekezdésnek megfelelően kell megadni.
(2) A 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében említett fafajok teljes tudományos nevét kell megadni, amennyiben a
fa közönséges neve alapján a faj nem azonosítható be egyértelműen.
(3) A 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának második francia
bekezdésében említett országon belüli régióra vonatkozó információt akkor kell
megadni, ha az illegális fakitermelés kockázata országon belüli régiónként változik.
(4) A 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának második francia
bekezdésében említett fakitermelési jogosultságra vonatkozó információt akkor
kell megadni, ha az illegális fakitermelés kockázata egy országban vagy egy országon belüli régióban a jogosultság típusától függően változik.
Az első albekezdés alkalmazásában a meghatározott területen történő fakitermelésre jogosító megállapodás, hatósági döntés kitermelési koncessziónak tekintendők.
ce) 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint a 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet 4. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása, vagy nem megfelelő teljesítése
esetén, alkalmanként 1,0 EJA – 20,0 15,0 EJA. [= 0,1-2 1,5 M Ft]
99/2010 EU r. 6. cikk (1) b) és c)
b)kockázatértékelési eljárások, amelyek lehetővé teszik a piaci szereplő számára
az illegális fakitermelésből származó fa vagy az ilyen fából származó fatermékek forgalomba hozatalával kapcsolatos kockázat elemzését és értékelését.
Az ilyen eljárások figyelembe veszik az a) pontban meghatározott információt,
valamint a releváns kockázatértékelési kritériumokat, beleértve az alábbiakat is:
—az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés igazolása, amibe beletartozhat a minősítés vagy olyan egyéb, harmadik fél által ellenőrzött rendszer,
amely kiterjed az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelésre is,
—meghatározott fafajták illegális kitermelésének elterjedtsége,
—az illegális fakitermelés vagy gyakorlatok elterjedtsége a fakitermelés szerinti
országban és/vagy országon belüli régióban, beleértve a fegyveres konfliktus
gyakoriságának vizsgálatát is,
—az ENSZ Biztonsági Tanács vagy az Európai Unió Tanácsa által a fa behozatalára vagy kivitelére kiszabott szankciók,
—a fa és fatermékek forgalmazási láncának összetettsége;
c) azon kockázatcsökkentési eljárások, amelyek az adott kockázat hatékony minimálisra csökkentése tekintetében megfelelő és arányos intézkedések és eljárások
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sorából állnak, és amelyekbe beletartozhat a további információ vagy dokumentumok igénylése és/vagy a harmadik fél általi ellenőrzés igénylése is, kivéve, ha
a b) pontban említett kockázatértékelési eljárások során azonosított kockázat
elhanyagolható mértékű.
607/2012 EU r. 4. cikk
4. cikk
Kockázatértékelés és -csökkentés
A 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontja második bekezdésének
első francia bekezdésében és a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett
minősítés vagy harmadik fél által ellenőrzött rendszerek akkor vehetők figyelembe a kockázatértékelési és a kockázatcsökkentési eljárás során, ha eleget
tesznek az alábbi feltételeknek:
a) harmadik fél számára elérhető és nyilvánosan hozzáférhető követelményrendszert hoztak létre, amely rendszer legalább az alkalmazandó jogszabályok öszszes releváns követelményét tartalmazza;
b)meghatározzák, hogy egy harmadik fél az alkalmazandó jogszabályok betartásának igazolása végett a szükséges ellenőrzéseket – a helyszíni szemlét is beleértve – rendszeres, 12 hónapnál nem hosszabb időközönként elvégzi;
c) az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kitermelt fa és az ilyen fából
készült fatermékek nyomon követésére harmadik fél által igazolt eszközöket
tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a kitermelt fa vagy a fatermékek nyomon
követését a szállítói lánc bármely szakaszában, még mielőtt azok piacra kerülnének;
d)harmadik fél által igazolt ellenőrzéseket tartalmaznak annak biztosítása érdekében, hogy az ismeretlen eredetű fa és fatermékek, valamint a nem az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kitermelt fa vagy ilyen fából előállított
fatermékek ne kerüljenek a szállítói láncba.
(5) Ha egy eljárás keretében több, a (4) bekezdés hatálya alá tartozó erdővédelmi bírsággal
sújtható tényállás állapítható meg, a bírság teljes összegét az egyes bírságtételek összegének
figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy annak együttes összege legfeljebb 150,0
EJA lehet. [= 15 M Ft]”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
3. §
Ez a rendelet a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
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