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ORSZÁGPROFIL - UKRAJNA
ALAPINFORMÁCIÓK
TERÜLET

57,9 millió ha

ERDŐSÜLT
TERÜLET:

9.7 millió ha
a teljes terület 16,7%-a

ERDŐ TÍPUSA:

0,6% elsődleges
49,1% természetes erdő

TULJADONFORMA:

98% állami
<1% magán

VÉDETT
TERÜLETEK:

2,4 millió ha

VPA STÁTUSZ:

nincs

Az erdészeti ágazat gazdasági értéke évi 1,5 milliárd USD, amely a GDP 1%-át teszi ki. Ukrajna az EUTR
rendelet hatálya alá tartozó termékek 25. legnagyobb exportőre súlyra (kg) vonatkozatva, míg a
termékek összértéke alapján 45. a rangsorban.
Leginkább erdősült rész az ország dél-nyugati megyéiben húzódó Ukrán-Kárpátok valamint a Polissia
északon. E két terület 30-50%-ban erdővel borított és innen származik a teljes fakitermelés túlnyomó
része. Az erdőirtás mértéke 86 ezer ha volt 2017-ben, míg 2013-2016 között évente átlag 65 ezer haral csökkent az erővel borított területek aránya .

Forrás: Earthsight: Complicit in corruption (2018)

Független harmadik fél által végzett tanúsítási rendszerek elterjedtsége az országban:
FSC Erdőgazdálkodási tanúsítvánnyal 4,2 millió ha erdőterületen (az összes erdőterület 42%-án)
rendelkeznek (2018), felügyeleti lánc (CoC) tanúsítványt 231 fa alapanyagú termékeket használó
3

vállalat szerezett meg, hogy igazolni tudják a faanyag származásának nyomon követhetőségét. Ezzel
szemben PEFC minősítés nincs az országban.
Kereskedelmi forgalomban előforduló leggyakoribb fafajok:
 Abies alba
 Alnus glutinosa
 Betula pendula
 Carpinus ssp.
 Fagus sylvatica
 Fraxinus excelsior
 Picea abies
 Pinus sylverstis
 Quercus robur

Jogállamiság, stabilitás és korrupció
Jogállam mutatók
Nemzetközileg jelenleg négy bevett jogállamiság-indexet tartanak számon. Ezek a Freedom House
(„Freedom in the World”, FIW), a Bertelsmann Stiftung („Bertelsmann Transformation Index”, BTI), a
Világbank („Worldwide Governance Indicators”, WGI) és a World Justice Project („Rule of Law Index”,
WJP RLI). A jogállamiság-indexek a de facto jogállamiságot mérik, melyek egyben a demokratikus
elszámoltathatóságot segítik. Az indexképzés eltérő módszertan szerint történik az említett mutatók
esetében, de mindegyikre érvényes, hogy a jogszabályokkal rendelkező, de a gyakorlatban korrupt,
elnyomó vagy gyenge hatékonyságú jogrendek az értékelés során alacsony pontszámokat kapnak.
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WJP
A World Justice Project („Rule of Law Index”, WJP RLI) a jogállam működésének mérésére
szolgál, ahogy az emberek megtapasztalják azt (de facto mérés, nem a jogszabályok mérése).
Ukrajna WJP Jogállam index értéke 0,50, vizsgált országok közötti helyezése 77/113 (2018)1
FIW
Ez a kompozit mutató az alapjogok összehasonlításán alapuló globális értékelés. Jogállamiság
szempontjából értékelt faktorok a bíróságok függetlensége, a jogvédelem, az egyenlő
bánásmód és szabadság. Ukrajna FIW indexe 62/100 (2018)2
BTI
Azt vizsgálja és értékeli, hogy a „fejlődő és átalakuló” országok vajon változnak-e
társadalmilag, s ha igen, milyen mértékben a demokrácia és a piacgazdaság irányában.
Ukrajna végső indexértéke 36/130 (2018) 3 , amely a demokráciaindexből, másrészt a
piacgazdaság-indexből képződik. A demokrácia-index egyik mutatószáma a jogállamiság,
amely értéke Ukrajna esetében 6,3 pont a 10-ből (2018).
WGI

https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2017%E2%80%932018
https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2018-table-country-scores
https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Zusaetzliche_Downloads/BTI_2018_Scores.xlsx
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A Világbank Kormányzati mutatója a gazdaságok összesített és egyedi kormányzati
teljesítményét hasonlítja össze. A mutató hat fő dimenzióban mér, melyek között található a
kormányzás hatékonysága, a jogállamiság és a korrupció ellenőrzése mutatók. Ezek
tekintetében Ukrajna 35, 25 és 22 pontot ért el a 100-ból 2017-ben.

Korrupció
A Transparency International által évente készített jelentés az állami szektorban tapasztalható
korrupciót vizsgálja (Korrupciós index CPI), ezen belül is elsősorban a személyes előnyök céljából való
visszaéléssel – mint például a közhivatalnokok megvesztegetése, kenőpénz közbeszerzési
eljárásokban, közpénzek hűtlen kezelése – kapcsolatos, továbbá a közigazgatási valamint politikai
korrupcióra fókuszálva. A 2018-as jelentés szerint Ukrajna 30 pontot4 ért el, ezzel a korrupció által
leginkább fertőzött államok 174-es listáján Ukrajna jelenleg a 130-dik, olyan államok mögé szorulva,
mint Pakisztán, Sierra Leone és Honduras. Ezzel korrelál a Pricewaterhouse Coopers (PwC) az ukrán
gazdasági bűnözésről és visszaélésekről készült 2018. évi kimutatása5 is, amely szerint 2017-ben az
üzleti vállalkozások 73 százaléka szembesült a korrupció jelenségével. 2016-ban még csak 56 százalék
volt az eredmény. A világban ez a mutató átlag 25 százalék körül alakul.
Az Európai Újjáépítési és Beruházási Bank ügyvezetője 2017-ben azt nyilatkozta a Chatham House
londoni fórumán, hogy vesztegetés és kenőpénzek nélkül lehetetlen ma Ukrajnában üzleti
vállalkozást működtetni.6
Stabilitási index (FSI)
Found for Peace gondozásában évente jelenik meg a világ 178 államát a működőképessége (avagy az
állam diszfunkcionalitása) alapján rangsoroló lista. A 2018-ban kialakult rangsor szerint Ukrajna a 86.
helyen7 szerepel, a megnövekedett kockázatú államok közé kerülve.

A mértékadó nemzetközi szervezetek által közölt jelentések és mutatók alapján Ukrajna jelenleg
nem tekinthető jogállamnak. Európa legkorruptabb országában gyenge a bírósági rendszer, az
igazságszolgáltatás a politikai és gazdasági befolyás alapján hozza döntéseit, hiányos a bűnügyi
nyilvántartás, amely hozzájárul ahhoz, hogy a korrupcióval kapcsolatos nyomozások,
büntetőeljárások és ítéletek terén kevés az eredmény, a belügyi és pénzügyi hatóságok csak
súlytalan szervek és a törvények nagyon sok esetben nem működnek.
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www.transparency.org/cpi
https://www.pwc.com/ua/en/survey/2018/economic-crime-survey.html
6
https://docs.wixstatic.com/ugd/624187_673e3aa69ed84129bdfeb91b6aa9ec17.pdf
7
http://fundforpeace.org/fsi/2018/04/24/fragile-states-index-2018-annual-report/
5
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KERESKEDELMI JELLEMZŐK
EU-ba irányuló ukrán export jellemzői
Ukrajnából 4,8 milliárd kg8 EUTR rendelet hatálya alá eső termék érkezett az EU-ba 2015-ben. Ennek
nagy részét Lengyelország, Románia, Olaszország és Németország importálta. A rossz politikai viszony
ellenére Oroszország maradt Ukrajna legfontosabb kereskedelmi partnere EUTR termékek esetében
is.

9

1. ábra Ukrajnából importált EUTR termékek KN kód és érték szerinti eloszlása

2. ábra Ukrajnából importált EUTR termékek KN kód és súly szerinti eloszlása

8
9

UNEP WCMC: EU Timber Regulation country overviews
4401: tűzifa; 4403: rönkfa; 4407: fűrészáru; 4408: furnérlap, rétegelt lemez; 4410: forgács lemez

6

UKRAJNA

Magyarországra irányuló ukrán export jellemzői
3. ábra Ukrajnából Magyarországra importált EUTR termékek KN kód és érték (€) szerinti eloszlása
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4. ábra Ukrajnából Magyarországra importált EUTR termékek KN kód és tömeg (millió kg) szerinti eloszlása
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AZ UKRÁN ERDÉSZETI SZEKTOR FELÉPÍTÉSE és MŰKÖDÉSE10
Ukrajnában az ágazati politika és jogszabályalkotás két minisztérium hatáskörébe van utalva, amelyek
a köztük lévő történelmi rossz viszony ill. az intézmények közötti rivalizálás miatt gyakran egymástól
függetlenül tevékenykednek.
Az ukrán erdőterületek 73%-a a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium (MoAPF) felügyelete
alatt áll, amely az Erdészeti Erőforrásokért felelős Állami Ügynökségen (SFRAU) keresztül gyakorolja
az állami felügyeletet. 13+6% önkormányzati, hadászati, és más minisztériumhoz tartozó terület, az
erdősült terület 7%-a erdőként nem nyilvántartott terület, ezért egy intézmény irányítása alá sem
tartozik, míg 1% magánerdő. Az SFRAU alá tartozó területeken a teljes erdőgazdálkodási feladatokat
– telepítéstől, a kitermelésig - állami erdészetek (SFE) végzik. Ezeket regionális szinten a Regionális
Erdészeti Igazgatóságok (RFMBs) ellenőrzik. Ez a szerv emellett olyan kulcsdokumentumok kiadásáért
is felelős, mint például a fakitermelési engedélyek és származási igazolások, melyek a kitermelt
faanyag exportáláshoz szükségesek.
AZ SFRAU felelős az állami szakpolitika végrehajtásáért, ám csak az irányítása alá rendelt területeken
(73%). Az SFRAU és a Természetvédelmi Minisztérium (MoENRU) hatáskörébe tartozik az éves
fahasználatok (AAC) meghatározása, amely így elvben determinálná, hogy a fenntartható mértékű
fakitermelések mikor, földrajzilag hol és milyen nagyságrendben történhetnek meg.
A SFRAU 272 erdészet tevékenységét ellenőrzi 24 Regionális Erdészeti Igazgatóságon (RFMBs)
keresztül, amely erdészetek együtt az ukrán fakitermelés 83%-át adják.
Ukrajnában a véghasználat valamint a szálaló vágás a leggyakoribb fahasználati mód. Az egészségügyi
fakitermelés lehet szálaló vagy tarvágásos. A fakitermeléseket maga az erdészet (SFE) vagy megbízott
külső cégek végzik. A kitermelt faanyag egy részét a SFE feldolgozza, a fennmaradó rész aukción
keresztül kerül értékesítésre.

Fakitermelési engedélyek kiadása
Az ukrán jogszabályok külön eljárást írnak elő véghasználat és egészségügyi vágás esetén.
Véghasználat - Tarvágás
Tarvágás esetén eljáró hatóság az SFRAU. Az erdőgazdálkodó, vagyis az erdészet (SFE) az SFRAU
regionális szervéhez az Erdészeti Igazgatósághoz nyújtja be a kérelmét. Az Regionális Erdészeti
Igazgatóság az éves fahasználati lehetőség és az erdőgazdálkodási terv birtokában elbírálja a
kérelmet és kiadja a fakivágási engedélyt (lsd. FAKITERMELÉSI ENGEDÉLY MINTA). Döntéséről informálja a
SFRAU központi szervét és a Természetvédelmi Minisztérium alá tartozó Állami Környezetvédelmi
Ellenőrző szervet (SEIU), valamint az adóhatóságot (SFSU). Az engedély mellékletét képezi egy térkép,
amelyen az erdőrészleten belüli kitermelés helye van feltüntetve. A fakitermelési engedélyek online
ellenőrzése a https://www.ukrforest.com/check honlapon keresztül, az Лісорубні квитки ukrán
nyelvű feliratra kattintva lehetséges.

10

TAIEX: Reform of forest governance in Ukraine; Earthsight: Complicit in corruptiion
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5. ábra Hatósági engedélyezés folyamatábra

Állami Erdészet (SFE)
Állami
Erdészet (SFE)benyújtja
Fakitermelési
engedélykérelmet

Regionális Erdészeti Igazgatóság - SFRAU
A kérelmet elbírálja, és az engedélyt
kiadja az éves
fahasználati lehetőség és az
Állami Erdészet
(SFE)
erdőgazdálkodási tervvel összhangban.

SFRAU KP, SEIU, SFSU
Döntéséről értesíti a SFRAU központi
az Állami
Állami szervét,
Erdészet
(SFE)Környezetvédelmi Ellenőrző
szervet (SEIU), és az adóhatóságot (SFSU).

Egészségügyi fakitermelés
Az itt eljáró hatóság maga az erdőgazdálkodó, azaz az egészségügyi fakitermelési engedélyeket az
állami erdőgazdaságok igazgatói állítják ki a saját területükre függetlenül a kitermelés módjától.
Szálaló vágás esetén a Növénykórtani valamint az Erdőgazdálkodási Intézet (SFMPE) előzetes
ellenőrzése szükséges. Tarvágás esetén az előbbi intézetek mellett egy a helyi hatóságokat és
civileket képviselő bizottság jóváhagyása is szükséges. Ha az egészségügyi fakitermelésre védett
területen kerül sor, akkor azt a fentieken túl még a Természetvédelmi Minisztériumnak is jóvá kell
hagyni.
A közreműködő szervezetek támogató nyilatkozatának birtokában az erdészet kiállítja a fakitermelési
engedélyt, amelyről tájékoztatja a SFRAU központi szervét, az Állami Környezetvédelmi Ellenőrző
szervet (SEIU), valamint az adóhatóságot (SFSU).

Erdőgazdálkodási terv (FMP)
Az erdőgazdálkodási tervek 10 éves időintervallumra szólnak és elsősorban a SFRAU alá tartozó
erdőterületeken vannak használatban. Meglétük kevésbé jellemző a más minisztériumhoz,
önkormányzathoz stb. tartozó fennmaradó 26% erdőben.
A tervet az erdészet készíti el az általa nyilvántartott üzemadatok alapján és nyújtja be
felülvizsgálatra az Erdőgazdálkodási Intézethez (SFMPE), amely a véglegesített tervet kiadja. A
Regionális Erdészeti Igazgatóság (RFMBs) ellenőrzi és helyben hagyja a tervben foglaltakat vagy
módosítja és további felülvizsgálatra a Természetvédelmi Minisztériumhoz (MoENRU) küldi.

9

Felügyelet
Állami Környezetvédelmi Ellenőrző Hatóság (SEIU)
A végrehajtás és ellenőrzés egy központi szerv, az Állami Környezetvédelmi Ellenőrző Hatóság (SEIU)
feladata, amely a Természetvédelmi Minisztérium (MoENRU) felügyelete alatt tevékenykedik. Feladat
és hatásköre kiterjed Ukrajna valamennyi erdejére tulajdon viszonytól függetlenül. A szervezet
központi és regionális szervezeti struktúrában épül fel. Négy osztálya közül a Természeti Erőforrások
Osztály (NRFP) mindösszesen 188 ellenőre felelős a jogszabályban meghatározott országos
ellenőrzések elvégzésért.
Az Állami Környezetvédelmi Ellenőrző Hatóságnak (SEIU) az erdőgazdálkodási tervekben valamint a
fakitermelési engedélyekben foglalt információkhoz van hozzáférése, ugyanakkor az SFRAU által
nyilvántartott állományok mennyiségi és minőségi adataihoz nincs. 2017 óta az ellenőröknek évente
kell ellenőrizni valamennyi erdészetet. 2017-ben 900 erdészet ellenőrzése után 3400 jogsértést
tártak fel és jelentettek a rendőrségnek. A feltárt jogsértések felét maguk az erdészetek követték el.
Erdővédelmi Őrszolgálat
Az Erdővédelmi Őrszolgálat tagjai az erdészetek alkalmazottaiból kerülnek ki, akik operatív
csoportokat létrehozva a rendőrséggel együttműködve járőröznek az erdő védelme érdekében. Egy
őrre kb. 1000 ha erdő jut. 2017-ben 36,800 járőrtevékenységből 6,500 hatósági jegyzőkönyv
született.
Adóhatóság (SFSU)
A vám és adószabályok által biztosított jogkörében végzi a többi közt magán fűrésztelepek és
vámhatáron át lebonyolódó áruforgalom vámellenőrzését. Egy jelenleg érvényben lévő moratórium
szerint nem engedélyezett a vállalkozások előre nem tervezett, rendkívüli ellenőrzése. Eszerint ilyen
ellenőrzésre csak bírósági határozat, ipari baleset vagy megalapozott jogsértés esetén van lehetőség.

Faértékesítés
Az SFRAU irányítása alá tartozó 73% erdőterületen 272 állami erdészet látja el a telepítéstől a
kitermelésig felmerülő erdőgazdálkodási feladatokat. A fakitermeléseket maga az erdészet vagy
megbízott cégek végzik. A fakitermelés módja meghatározza az értékesítési csatornát, amelyen
keresztül a fa piacra kerülhet.
Jogszabályi kötelezés alapján véghasználatból származó faanyagot aukción keresztül kell értékesíteni.
Általános aukción a vegyes minőségű, míg szakosodott árveréseken az azonos fafajból álló, azonos
minőségű vagy törzsátmérőjű faanyagok kerülnek értékesítésre. Az erdei faválasztékot az orosz
GOST11 szabvány alapján kategorizálják.
Az egészségügyi fakitermelésből származó faanyag továbbértékesítésére mindazonáltal nincs
jogszabályi előírás, illetve az erdőgazdálkodó jogkörébe utalja annak az eldöntését, hogy a fát aukció
útján vagy közvetlenül értékesíti-e.
11

http://wood.appua.com/round_timber/standarts.shtml, http://russianlumber.com/grading_rules.htm,
http://www.certificator.eu/en/certification-handbook/list-of-gost-r-standards-identical-to-en-standards.html
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Az általános aukciók 12%-a, a szakosodott árverések 55%-a végződik sikertelenül, vagyis az ilyen
aukcióról származó fa végül közvetlen értékesítés útján vált tulajdonost.

Elektronikus faanyag nyomon követési rendszer12

6. ábra Elektronikus faanyag nyomon követési rendszer (Forrás WWF)

Az ukrán elektronikus faanyag nyomon követési rendszert az erdőterületek kb. 60%-ban, jellemzően
az SFRAU-hoz tartozó területeken alkalmazzák hengeres fa kitermelésénél. Az adatbázis a származási
igazolások, fakitermelési engedélyek és szállítólevelek adatait tartalmazza és lehetőséget biztosít az
adatok keresztellenőrzésére.
A rönkök közvetlenül kivágás után egyedi vonalkóddal ellátatott azonosítót kapnak, amely
tartalmazza a kitermelés helyét és módját. Tűzifa (16 cm-nél kisebb átmérő) esetén ezt az azonosítót
szállítmányonként kell alkalmazni.
A rendszerrel szemben megfogalmazott kritikák:
- nem alkalmazzák minden erdőterületen
- nem terjed ki az elsődleges és másodlagos fafeldolgozókra
- rendőrségnek jelenleg nincs hozzáférése
- a származási igazolások csak az exportra kerülő rönkfa esetében állnak rendelkezésre
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http://www.enpifleg.org/site/assets/files/1899/improvement_of_timber_flow_control_system_in_ukraine_and_preparations_of_proposa
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A fakitermelési engedélyek kiadás nem az ellenőrzést végző szerv kezében van. Állami
Környezetvédelmi Ellenőrző Hatóság (SEIU) csak megkeresés alapján kap információt az
SFRAU-tól és nincs hatásköre vitatni vagy módosítani az engedélyben szereplő adatokat.
Ugyanazon hatóság végzi az erdőgazdálkodási tervek elfogadását (SFRAU Regionális
Igazgatóságai) és a fakitermelési engedélyek kiadását.
Az erdőgazdálkodásban részvevő egyéneknek sokszor kell szembenézniük belülről fakadó
érdekellentéttel, például az Erdővédelmi Őrszolgálatban ellátott ellenőrzési szerepük miatt,
vagy épp az egészségügyi fakitermelés esetén, az azt igazoló számos dokumentum
rendelkezésre állása ellenére is összeférhetetlen eljárás az erdészet igazgatója által saját
területére kiadott fakivágási engedély.
Az egészségügyi fakitermelés jelenlegi gyakorlata önmagában potenciális forrása az illegális
tevékenységnek, mivel az éves fakitermelés jókora részét, 30-40%-át ez a jogilag kevésbé
szabályozott letermelési mód adja:
o könnyebb a nem kellő megalapozottságú (vagy akár egészséges állományok)
kitermelés végrehajtása
o kitermelés után nehezebb ellenőrizni, hogy a kitermelés a jogszabályban
meghatározott feltéteknek megfelelt-e
o széles körben alkalmazott fakitermelési mód, olyan helyen is ahol más
erdőgazdálkodási módszer is alkalmazható lenne
o az engedélyek megszerzése jellemzően korrupció, nepotizmus és kenőpénz
útján.
Az Állami Környezetvédelmi Ellenőrző Hatóság (SEIU) szerint, adott évben az általa feltárt
jogsértések felét az SFRAU alá tartozó erdészetek követték el. Az ukrán hatósági ellenőrzés
legnagyobb hiányossága, hogy a meglévő törvények és szabályok ellenére nincs kialakult
szankció rendszer, aminek következtében a jogsértést elkövető erdőgazdaságokat nem, csak
természetes személyeket lehet büntetni. Tehát, ha egy fakitermelési engedély tévesen lett
kiadva, a hatóság tulajdonképpen tehetetlen.
Az állami területek több kézben levőségéből adódóan inhomogén erdészeti gyakorlat alakult
ki, ami a végrehajtást gyengíti. Az ukrán elektronikus faanyag nyomon követési rendszer
alkalmazása jelenleg kizárólag az SFRAU területén kitermelt rönk esetében kötelező.
A tiltás ellenére viszonteladók és fiktív cégek is részt vesznek az aukciókon.
A korrupció államigazgatási működési kockázatként jelentkezik, komoly versenyképességi
tényező.
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ILLEGÁLIS FAKITERMELÉS és FAEXPORT
Az illegális fakitermelés hivatalosan elismert mértéke nem több 0,1%-nál, míg az EU számára
(elsősorban NGO jelentésekből) rendelkezésre álló információk alapján, régiótól függően ez 0,1-30%
között változik. A nagymértékű eltérés abból adódik, hogy az SFRAU csupán a „külsősök” – hatóságon
kívüli személyek vagy szervezett csoportok - által elkövetett falopásról vezet statisztikát, figyelmen
kívül hagyva a valóságban a legnagyobb károkat okozó ún. papírokkal vagy jogszabálynak nem
megfelelő erdőgazdálkodással elkövetett illegális fakitermelést, amely csak az állami dolgozók
korrupciója és a kitermelési dokumentumokkal való visszaélés révén vihető véghez. Ennek
megfelelően kitermelési engedély birtokában, az abban foglaltaktól eltérő mennyiség, minőség, fafaj
vagy méret, illetve nem az engedélynek megfelelő kitermelési időszakban elvégzett fakivágás felett a
hatóság szemet huny.
Egy tanulmány szerint az elmúlt 15-20 évben az egészségügyi fakitermelés mértéke 6-7-szeresére
növekedett. Az SFRAU hivatalos adatai szerint 2016-ban az Ukrán-Kárpátokban így kitermelésre
került fa mennyisége meghaladta a tervezett éves fahasználat (AAC) mértékét. 2017-ben az
egészségügyi fakitermelés 12,4 millió m3 volt, míg a tervezett fahasználat abban az évben 9,4 millió
m3.13

7. ábra A tervezett és eü fakitermelés mértéke 1990-2017 között Ukrajnában
(Forrás: Earthsight: Complicit in corruption)

Ukrajna 2015. november 1-től 10 éves exporttilalmat vezetett be fenyő kivételével minden rönkfára
(4403), majd 2017. január 1-től már valamennyi rönkre kiterjesztette a korlátozást, hogy
visszaszorítsa a kontrol nélküli fakivágásokat. Mivel a szabályozás nem terjed ki a tűzifára (4401) a
visszaélések megelőzése érdekében az exportálható tűzifa maximális hosszúságát 2 méterben
határozták meg.
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A fűrészáru export hasonlóan nagymértékben túllépte a legális forrásból származó import fatermék
mértékét. 2016-ban Ukrajna 50%-al többet exportált, mint amennyit a fűrésztelepek legálisan
előállítottak: 1 millió m3-rel nem tudtak elszámolni. Ukrajnában a 9200 legális fűrészüzem mellett
~12000 engedély nélküli üzem is működik.

8. ábra Az engedélyezett vs. valós fűrészáru export 2009-2016 között
(Forrás: Earthsight: Complicit in corruption)

Az vámhatóság (SFSU) rávilágított arra, hogy az Ukrajnában használt orosz GOST faszabványban az
eltérő KN kód besorolás alá eső tűzifa és gömbfa szabvány szerinti részletes leírása megegyezik. Az
exporttilalom óta ezt a kiskaput próbálják kihasználni a teherszállítmányok deklarációjakor, vagyis
papíron meghamisítják az áru típusát: a fűrészáru minőségű gömbfát (4403) tűzifaként (4401)
csempésznek ki (lsd. a képen), amely mentesül az exporttilalom alól.
Fenti eltérés csak a GOST esetén áll fenn, az ukrán export szabványok megegyeznek az EU-s
szabványokkal.
Az érvényben lévő szabályozás ellenére, amely szerint az exportálható tűzifa maximális hosszúságát 2
méterben határozták meg, gyakran megy át a vámudvarokon 6 méteres fűrészáru szállítmány
4401010 kód alatt. Az erdészeti hatóság azzal indokolja a leminősítést, hogy a szállítmányt a szerint
sorolják be, hogy azt milyen felhasználásra szánják. Ezt objektív eszközökkel nyilvánvalóan igen nehéz
bizonyítani, mégis a vámhatóság sokszor - egyes esetekben pedig az ukrán bíróság is – enged az
erdészeti hatóság érvelésének.14
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https://docs.wixstatic.com/ugd/624187_673e3aa69ed84129bdfeb91b6aa9ec17.pdf
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Forrás: TAIEX Mission report

Származási Igazolás (Certificate of Origin)
A faexport jogszabályban előírt alap dokumentuma a Származási Igazolás, amely a kitermelés helyét,
a fa és fűrészáru lényeges jellemzőit (fafaj, mennyiség, termék leírás, kód), valamint a fakitermelési
engedély kiadásának dátumát tartalmazza. A vámkezelési eljárásban ez a dokumentum játssza a
legfontosabb szerepet (lsd. SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS MINTA). Megléte kötelező a KN 440110, 440122,
440121, 4403, 4404, 4406, 4407 kód alá eső termékek esetén. Az igazolást az SFRAU regionális szerve
a Regionális Erdészeti Igazgatóság (RFMBs) állítja ki.15 A kiállított származási igazolás iktatószám
alapján ellenőrizhető az SFRAU oldanál: https://www.ukrforest.com/cert.
A viszonylagos szabályozottság ellenére a dokumentum kiállítása gyakran az eleve hamis pénzügyi
számla, fuvarlevél és a fakitermelő által szolgáltatott hamis mennyiségi és minőségi adatok alapján
történik, az adatok keresztellenőrzése nélkül. Máskor egyenesen a korrupt hatósági tisztségviselő
tudtával és közreműködésével készülnek ezek a dokumentumok, ezért az abban szereplő adatok nem
megbízhatóak és kellő kritikával kell értékelni.
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FSC szabvány
A 995/2010 EUTR rendelet hatályba lépése az FSC tanúsítás gyors elterjedését idézte elő Ukrajnában.
3,7 millió hektár gazdasági erdő rendelkezik erdőgazdálkodási tanúsítvánnyal, ebből 1,4 millió hektár
a Kárpátok régióban található. Az SFRAU alá tartozó területek 90%-a FSC tanúsított.
Az elmúlt időszakban napvilágra került számos korrupciós ügy, amelyek FSC Erdőgazdálkodási
tanúsítvánnyal rendelkező erdőket valamint FSC tanúsítású fatermékeket is érintettek, így ez
egyértelművé tette, hogy a tanúsítvány önmagában nem biztosítja a legalitást és a fenntartható
fakitermelést valamint nem alkalmas a korrupciós helyzetek megelőzésére. Az FSC auditok jelenleg
nem terjednek ki a média cikkek és bírósági ítéletek vizsgálatára sem. Erre több tanulmány és NGO is
felhívta már a figyelmet. Az FSC felismerte a korlátait, ezért 2017-ben új, minden korábbinál
szigorúbb standardokat vezetett be. Ezzel együtt az új szabályok is megkerülhetők, továbbá az új
előírásokat csak az FSC „Controlled Wood” minősítésű erdőkben kell alkalmazni, annak ellenére, hogy
Ukrajnában az erdőgazdálkodási tanúsítvány terjed el széles körben16.

További problémák
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gyakori a fakitermelésnél a mennyiség, a fafajösszetétel, a választék helytelen megadása;
visszaélések az FSC tanúsított faanyag kapcsán;
nem egyértelműek a mérési szabványok, lsd. GOST;
a közelmúltban bevezetett elektronikus faanyag nyomon követési rendszer nem megbízható,
mivel igen gyakori a kitermelési dokumentumokkal való visszaélés;
kiváló minőségű faanyagokat jellemzően tűzifaként értékesítik;
rönkfát minimális feldolgozás után (két oldalán, durván szögletesre alakítva) fűrészáruként
értékesítik – exporttilalom kijátszása;
fűrészárut minimális átalakítás után (pl. apró hornyokkal, barázdálással) késztermékként
értékesítenek, kijátszva ezzel a származási igazolás meglétére vonatkozó előírásokat, amely
készterméknél nem, de fűrészárunál kötelező;
minél magasabb kockázatú egy fakitermelés, annál egyszerűbb kitermelési engedélyhez jutni,
lsd. eü. kitermelés;
fűrészüzemek az illegális kitermelésből származó fát (papírok nélkül) 3-4x olcsóbban szerzik
be, mint dokumentációval;
Származási Igazolás (Certificate of Origin) esetén a nyilvánvaló korrupció miatt az abban
szereplő adatok nem megbízhatóak és kellő kritikával kell értékelni;
„postafiók cégek” problematikája – adóelkerülés és a valódi tulajdonosi kör elfedésére.

Earthsight: Complicit in corruption
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MELLÉKLETEK

ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK JELENTÉSE

CoC - Chain Of Custody,
FMP- Forest Management Plan
MoAPF –Minisrty of Agrarian Policy and Food
MoENRU – Ministry of Environment and Natural Resources of Ukraine
NRFP – Nature Reserves, Forest and Plants
RFMBs– Regional Forestry Management Boards
SFE – Sate Forest Enterpise
SEIU- Sate Environmental Inspection of Ukraine
SFMPE – State Forest Management Planning Enterprise
SFRAU – State Forest Resource Agency of Ukraine
SFSU – State Fiscal Service of Ukraine
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1. FAKITERMELÉSI ENGEDÉLY MINTA
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2. SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS MINTA
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3. UKRÁN ERDÉSZETI SZAKKIFEJEZÉSEK RÖVIDÍTÉSE és ANGOL FORDÍTÁSA

Рубка – logging, harvesting, cutting, felling (all)
Рубки догляду, доглядові рубання (РД) включає: освітлення (ОСВ), прочистку (ПРЧ),
прорідження (ПРЖ), прохідні рубки (ПРХ) – Intermediate (Silviculture) management treatments,
tending cut, stand improvement cut, thinning operations (includes 4 types of selective tendings)
Освітлення (ОСВ) – Improvement Cutting (cut), Weeding (until 10 years old),
Прочистка (ПРЧ) – Improvement Cutting (cut), thinning (10-20 years old),
Прорідження (ПРЖ) – Improvement Cutting (cut), thinning (20-30(40) years old),
Прохідні рубки (ПРХ) – Precommercial Thinning (from 40 until 20 years before final cut)
Рубка головного користування (РГК) – main-use felling; final felling (cut), Final (mean) timber
harvesting, final harvest, harvesting / cutting method
Суцільні рубки (СР)– clearcutting, clearfelling, clearcut logging
Вибіркові рубки (ВР)– selective cut/cutting/felling/harvesting/logging
Двоприйомна рубка (2)– two-stage felling; two-stage cutting
Санітарна рубка (СР) – sanitary felling/cut, sanitation cutting, sanitation harvest
Суцільно-санітарна рубка (СРС, ССР) – sanitary clear felling/cut, sunitary clear cut
Вибірково-санітарна рубка (ВРС, ВСР) – selective sanitary felling/cut, sunitary clear cut
Рівномірно-поступова рубка (РПР) – Uniform shelterwood cutting
Групово-поступова рубка (ГПР) – Group Shelterwood cutting
Смугово-поступова рубка (СПР) – Strip Shelterwood cutting
Вирубка поодиноких дерев (Од) - Single Tree Selection
Добровільно-вибіркова рубка (ДВР) – selective cut/cutting/felling/harvesting/logging
Групово-вибіркова рубка (ГВР) – Group Selection cut/cutting/felling/harvesting/logging
Рубки переформування (РПФ, ПРФ) – Reorganization cut/cutting/felling/harvesting/logging
Лісовідновні рубки (ЛВР) – regeneration cut/cutting/felling/harvesting/logging
Ділянка – forest section; forest block; forest area; forest site
Держлісгосп – national forest (використовувати американський еквівалент чи більш дослівний
переклад “forestry (enterprise)”?); тобто ДП “Свалявський лісгосп” – Svaliava National Forest
(американський еквівалент), State-owned enterprise (SE) “Svaliavskyy Forestry” (так написано у
підписах до рисунків в оригіналі) чи State-owned enterprise (SE) “Svaliava Forestry” (тобто без
закінчення, від назви населеного пункту, як це більш прийнято при перекладі на англійську)???
State Forest Enterprise
Лісництво – forest district (використовувати американський еквівалент?); forestry district; тобто
Полянське лісництво – Poliana Forest District (американський еквівалент), Polianske Forestry
District (так написано у підписах до рисунків в оригіналі) чи Poliana Forestry District (тобто без
закінчення, від назви населеного пункту, як це більш прийнято при перекладі на англійську)???
Квартал – compartment
Виділ – sub-compartment,
Лісосіка – logging/ harvesting area; logging/ harvesting site; timber harvest site; coupe; timber sales
site (використовувати американський еквівалент?)
20
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Лісорубний квиток – forest felling ticket, forest ticket, timber harvest ticket
Діляночні стовпці – section demarcation posts; site demarcation posts
Насінники – seed trees
Порубочні рештки – logging residues, logging waste
Лісові сортименти – timber assortments
Відмежування лісосік – demarcation of logging/ harvesting sites
Державний комітет лісового господарства України (це стара назва, нова назва: Державне
агентство лісових ресурсів України) – State Forestry Committee of Ukraine (correct but old name,
new name: State Forest Resources Agency of Ukraine)
Огляд ділянки в натурі – onsite inspection
Таксація – forest mensuration, forest inventory, timber cruise, forest measurements
Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць
заготівлі деревини в лісах Держлісгоспу – Methodological guidelines on allotment and
measutement of harvest areas, issuance of forest felling tickets and revision of harvest areas in
forests of the State of Forest Resources Agency of Ukraine (добре)
Натурне оформлення ділянки – on-site arrangement/ layout/ design (щось не можу знайти нічого
хорошого)
Матеріали відводу – materials of site allotment
Переруб – overcutting, overfelling
Трелювання деревини – timber transport, timber haulage, timber skidding
Трелювання деревини по потоках – timber skidding down the streams (use of streams as skid
trails)
Обласне управління лісового та мисливського господарства – Regional Forestry and Hunting
Management Administration
Молодий підріст – young growth, new growth, young trees, saplings
Куртини молодого підросту бука – groups of beech tree saplings
Сухостійні дерева – dead trees, dead-standing trees
Хлисти – full-length logs, tree lengths, tree-length logs, sticks
Бусольне знімання – compass survey
Регламент ЄС, що встановлює критерії експорту деревини на ринок країн ЄС - European Union
Timber Regulation (EUTR)
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