Sajtóközlemény
Az új faanyagbeszerzési kockázatelemzés segítséget
nyújt a legális faanyag beszerzésében
KOPPENHÁGA (2017 augusztus 24) – A mai naptól nyilvános és használható a NEPCon [1] által
készített NEPCon Dokumentumtár (Sourcing Hub) [2], az eddigi legnagyobb, legrészletesebb
erdészeti kockázatelemzés-gyűjtemény. A dokumentumtár segít a cégeknek a jogszabályok által
előírt kellő gondossági követelmények betartásában, mint az EU Timber Regulation. A honlap az
illegális fakitermelés és kereskedelem kockázatait 62 ország esetében mutatja be, amely országok
részesedése a globális faanyag kereskedelemben mintegy 87% [3].
Noha a legtöbb adat a faanyagkereskedelemmel kapcsolatos, például a pálma olaj, a szója és a
marhahússal kapcsolatban is találhatók kockázatelemzések, amelyek 10 ország esetén mutatják
be a környezeti, társadalmi és jogi kockázatokat. Az értékelés alá vont 10 ország a globális
pálmaolaj előállításból 82%-ban részesedik. [4].
Az elkészült kockázatelemzések jellemzői a következők:
•

•
•

•

•

•

Részletesek. A fakitermelési, szállítási és kereskedelmi tevékenységek jogi
szabályozásának értékelése során minden ország esetén 21 részterület került kialakításra.
Ezen túlmenően vizsgáljuk a jogszerű fakitermeléshez, szállításhoz és kereskedelemhez
szükséges dokumentumokat, mint pl. fakitermelési engedélyek, szállítólevelek,
cégbejegyzéssel kapcsolatos dokumentumok. Néhány ország esetén ezen dokumentumok
fordítását is mellékeltük, ami segítséget nyújt a cégeknél a rendelkezése álló papírok
értelmezéséhez, hogy az adott dokumentumon belül hol találhatók a kereskedelmi
tevékenységhez szükséges, lényegi információk (A példa kedvéért lásd a kínai
útmutatónkat.)
Ingyenesek. A dokumentumtárban rendelkezése álló minden információ ingyenes és bárki
által letölthető.
Könnyen felhasználhatók. A dokumentumtárban több ezer oldalnyi információ található,
ám ezek könnyen felhasználható felületen keresztül érhetők el, amely országonként
összefoglalja a legfontosabb kockázatokat és a szükséges kockázatcsökkentő
intézkedéseket. (A linkre kattintva látható a Kínára vonatkozó összefoglaló.)
Egyértelműek. Mind a 21 jogterület esetén készült egy összefoglaló végkövetkeztetés,
amely megállapítja, hogy a jogszabályellenes tevékenységek kockázata alacsony vagy
magas (ez utóbbit a kockázatelemzés során „meghatározott” kockázatnak hívják). A
kockázatelemzés ilyen felépítése segíti a cégeket, hogy a kellő gondossági rendszerben a
kritikus pontokra nagyobb figyelmet fordítsanak.
Részletesek. Amennyiben az illegalitással kapcsolatos kockázat eltérő a különböző
erdőállományok esetén, akkor a kockázatelemzésben ez a tény is bemutatásra kerül.
Hasonlóan, amennyiben az egyes régiók, földrajzi területek esetén eltérő kockázatokkal
kell számolni, ennek jelzése is megtörténik. Például, amennyiben az ültetvényszerű
állományok esetén kisebb az jogellenesség kockázata, mint a természetszerű erdőkből
származó faanyag esetén, akkor az értékelés erre felhívja a figyelmet. A részletes
értékelés szintén elősegíti a cégek kockázatcsökkentő tevékenységét a problémás
területeken.
Praktikusan felhasználhatók. Azokon a területeken, ahol a kockázat kimutatása
megtörtént, a lehetséges kockázatcsökkentési intézkedések is bemutatásra kerülnek.

„A NEPCon Dokumentumtár tervezése során elsődleges szempont volt, hogy felhasználásával a
cégek számára az EU Timber Regulation által előírt kellő gondossági rendszer működtetése a
lehető legkönnyebb legyen” – nyilatkozta Alexandra Banks, erdészeti jogi szakértő. “Azáltal, hogy
segítjük a jogszerű faanyag beszerzést, a dokumentumtár lehetővé teszi a faanyagkereskedelem
további tisztulását és fejlődését.”

A NEPCon a jogszerű faanyagbeszerzési projektje keretében az EU Timber Regulation előírásaival
és a dokumentumtár használatával kapcsolatban ingyenes továbbképzést biztosít 12 különböző
európai országban az ősz folyamán [5].
A NEPCon Dokumentumtár az Európai Bizottság, a brit Nemzetközi Fejlesztési Hivatal és a dán
Külügyminisztérium főosztályának (Danida) az FSCTM (Forest Stewardship CouncilTM) és a NEPCon
finanszírozásában jött létre. Az EU, az USA és Ausztrália faanyagkereskedelmi cégei számára
kötelező a faanyag forgalomba hozása során minimalizálni azt a kockázatot, hogy a beszerzett
faanyag illegális forrásból származik [6]. Ennek a jelentőségét akkor érthetjük meg, ha tudjuk,
hogy az illegális faanyagkereskedelem mértékét a szakértői becslések a teljes nemzetközi
fakereskedelem 15%-30%-ára becsülik. [7].
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Hivatkozások
[1] NEPCon (Nature Economy and People Connected – Természet, gazdaság és emberek
kapcsolata) egy nemzetközi, nonprofit szervezet amelynek célja a tartamosság iránti
elkötelezettség növelése).
[2] A NEPCon Dokumentumtár elérhető www.nepcon.org/sourcinghub.
[3] Az adat a FAOSTAT adatbázisból származik, köbméterben, az utolsó elérhető évre vonatkozóan
(2016), http://www.fao.org/faostat/en/#data.
[4] A kockázatelemzés a globális szójatermelés 52%-a, a marhahús termelés 16%-át fedi le. Az
adatok a FAOSTAT adatbázisból származnak, az utolsó elérhető évre vonatkozóan (2014),
http://www.fao.org/faostat/en/#data.
[5] Ingyenes egynapos továbbképzést biztosítunk az alábbi országokban: Belgium, Dánia,
Észtország, Németország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország,
Portugália, Románia és Spanyolország; időpontja szeptember, október és november. További
információ: http://www.nepcon.org/newsroom/free-training-available-new-risk-assessments-andtools-eu-timber-regulation-due-diligence and http://www.nepcon.org/events/webinar-nepconsourcing-hub-qa.
[6] Az EU Timber Regulation, az USA Lacey törvény és az Ausztrál Illegális Fakitermelés elleni
törvény alapján a fakereskedelmi cégek számára kötelező a kellő gondossági rendszer
működtetése a az illegális fatermékek forgalomba hozásának minimalizálása érdekében.
[7] ENSZ környezetvédelmi program Környezetvédelmi bűncselekmények kiadványa, 2014,
http://web.unep.org/unea1/docs/RRAcrimecrisis.pdf.

Az Európai Bizottság támogatja ennek a kiadványnak a kiadását, azonban ez a támogatás nem
jelenti a tartalom jóváhagyását, amely tartalom kizárólag a szerzők véleményét tükrözi. Ebből
következően a Bizottság nem felelős a dokumentum bármilyen jellegű felhasználásáért, vagy az
ebből származó információk alkalmazásáért.
Ennek a dokumentumnak az elkészítését a Nagy Britannia kormánya támogatta, de a tartalom
nem feltétlenül tükrözi a brit kormány álláspontját vagy hivatalos politikáját.
DANIDA, a dán külügyminisztérium támogatta ennek a dokumentumnak az elkészítését, azonban a
DANIDA nem felelős az ebben a dokumentumban megfogalmazott nézetekért vagy állításokért.
A Forest Stewardship CouncilTM támogatta ennek a dokumentumnak az elkészítését, azonban az
FSCTM nem felelős az itt megfogalmazott állításokért.

