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2.1.2. Európai Erdõk folyamatának
(MCPFE) 6. konferenciája, Osló,
2011. június 14-16.  

Az Európai Erdõk – Forest Europe
(FE, korábban MCPFE) – miniszteri kon-
ferencia, mint erdészetpolitikai folyamat
1990 óta mûködik. Eddig öt miniszteri
konferencia összehívására került sor.7

Ezek alkalmával a folyamat részes álla-
mainak miniszterei önkéntességen ala-
puló határozatokat fogadtak el, melyek
jelentõsen hozzájárultak a fenntartható
erdõgazdálkodás alapelveinek és gya-
korlatának fejlesztéséhez Európában. A
folyamatnak az Európai Unió és annak
27 tagállama önálló jogon tagjai. 

A legutóbbi, 2007-ben Varsóban
megtartott 5. miniszteri konferencián
világossá vált, hogy a folyamat az addi-
gi önkéntességen alapuló jogi és politi-
kai kereteken belül már elérte határait
és a részes államok úgy döntöttek, hogy
megvizsgálják egy joghatással bíró pán-
európai erdõegyezmény (továbbiakban
erdõegyezmény) létrehozásának lehe-
tõségét. Az erdõegyezmény tárgyalási
folyamatának megnyitásáról döntött a
6. miniszteri konferencia Oslóban.

A Forest Europe távlati célkitûzései-
nek meghatározása és az erdõegyez-
mény elõkészítése érdekében több szak-
értõi munkatalálkozó került megren-
dezésre a magyar Elnökség elõtti 2 év-
ben és az Elnökség alatt is. Ezek során a
tagállamok és a folyamat megfigyelõ
szervezetei megvitatták és elõkészítet-
ték a miniszteri határozattervezeteket.
Kezdetben a Forest Europe és az Euró-
pai Unió tagállamai között sem volt
egységes álláspont az Erdõegyezmény
támogatásának kérdésrõl. Így a magyar
Elnökség alatt került sor az érdemi, bel-
sõ EU vitára és a tárgyalási folyamat
megindításának legfontosabb FE kere-
tein belüli egyeztetéseire is. 

A magyar Elnökség célja ebben
az ügyben az EU döntéshozatali el-
járásrend kialakítása és az Erdõe-
gyezmény tárgyalásainak megnyi-
tásához szükséges EU konszenzus
megteremtése volt. 3 tagállam nem
értett egyet az egyezmény gondolatá-
val, így magát a tárgyalásokat sem kí-
vánták megnyitni (SE, UK, NL). 24 tag-
állam a tárgyalások megnyitása mellett

érvelt. A jogi helyzet elemzésébõl
egyértelmûvé vált, hogy az Unió csak a
tagállamok teljes konszenzusán alapuló
felhatalmazással kezdheti meg a nem-
zetközi egyezmény tárgyalásait és írhat-
ja alá a vonatkozó határozatot az oslói
konferencián. Fennállt a lehetõsége an-
nak, hogy konszenzus nem jön létre és
az EU és tagországai nem kezdik meg a
tárgyalásokat. A 27 EU tagállam a FE fo-
lyamat résztvevõinek többségét adja,
így a tárgyalások vélhetõen nem indul-
tak volna meg, ha nem vesznek benne
részt, annak ellenére, hogy a FE folya-
mat minden EU-n kívüli tagországa,
köztük az erdészetpolitikailag jelentõs
olyan államok, mint például az Orosz-
országi Föderáció, Törökország, Ukraj-
na, Norvégia is támogatták azok meg-
nyitását. Az összeurópai Forest Europe
folyamat ebben az esetben tartalmi és
politikai fejlõdésében megakadt volna.
Ezért az Elnökségre jelentõs teher
hárult mind EU belsõ, mind nem-
zetközi erdészet- és környezetpoliti-
kai szempontból, a tárgyalások
megnyitása érdekében.

A magyar Elnökség alatt a Tanács Er-
dészeti Munkacsoportja a Tanács Jogi
Szolgálatára és a Bizottságra támaszkod-
va felderítette a jogi helyzetet, és kidol-
gozta a Tanácsban meghozandó határo-
zati szövegjavaslatokat. Ezeket a megál-
lapodás eléréséig napirenden tartotta és
kitartóan tárgyalta a Tanács különbözõ

szintjein. Evvel elérte, hogy a tárgyalá-
sok megkezdését ellenzõ három EU tag-
állam a kompromisszumos szövegek ki-
dolgozása és a megvalósult együttmû-
ködés hatására megváltoztassa állás-
pontját; elfogadja azokat és a miniszteri
konferencián Oslóban valamennyi EU
tagállam; az EU és 20 további európai,
nem EU ország – az összes FE tagállam
– aláírta a határozatokat. Ennek jelentõ-
sége, hogy Európában döntöttek egy
joghatással bíró és holisztikus meg-
közelítésû erdõegyezmény tárgyalá-
sainak megnyitásáról!

Az oslói konferencia másik határoza-
tában a FE hagyományos önkéntességi
elven mûködõ együttmûködése is meg-
erõsítésre került. 

A konferencia 2011. június 15-én így
két határozatot fogadott el, melyek a
következõk: 

„Európai Erdõk 2020” Miniszteri Ha-
tározat (Ministerial Decision: European
Forests 2020), mely a Forest Europe er-
dészetpolitikai folyamat önkéntességen
alapuló tevékenységének 2020-as célki-
tûzéseit tartalmazza;

Oslói Miniszteri Felhatalmazás egy
Joghatással Bíró Európai Erdõegyez-
mény Tárgyalásainak lefolytatására
(Oslo Ministerial Mandate for Negotia-
ting a Legally Binding Agreement on
Forests in Europe). Ez két melléklettel
egészült ki. Az 1. sz. melléklet a Kor-
mányközi Tárgyalóbizottság eljárási
szabályzatát (Rules of Procedure for the
Intergovernmental Negotiating Com-
mittee to prepare a legally binding ag-
reement on forests in Europe), a 2. szá-
mú melléklet pedig a Forest Europe ré-
szes államainak listáját tartalmazza
(Forest Europe signatories). 

A határozatok és a folyamat további
elemzése nem célja ennek az írásnak,
de a következõ fõ tartalmi elemeket tar-
juk kiemelendõnek. 

Az „Európai Erdõk 2020” határozata
megfogalmazza az erdõk 2020-as táv-
lati jövõképét Európában (Vision); a
velük kapcsolatosan 2020-ig elérendõ
stratégiai célokat (Goals) és ezek meg-
valósítását szolgáló konkrét célokat
(Targets); a Forest Europe folyamat fel-
adatát (Mission); illetve az összeuró-
pai és nemzeti szintû cselekvési fela-
datokat (European and national ac-
tions).  
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Az Európai Unió Tanácsa Magyar 
Elnökségének erdészeti feladatai – (II.)

7 1990 - Strasbourg –; 1993 – Helsinki; 1998 – Lisszabon; 2003 – Bécs; 2007 – Varsó. 
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A második határozat kitér többek kö-
zött arra, hogy az erdõegyezmény Nem-
zetközi Tárgyaló Bizottságában (NTB) a
Forest Europe részes államok vehetnek
részt; Irányító Testületébe Ausztria, Cse-
hország, Franciaország, Lengyelország,
Norvégia, az Orosz Föderáció, Törökor-
szág és Ukrajna delegálhat testületi ta-
got; míg a FE titkársági feladatait ellátó
Spanyolország állandó megfigyelõi sze-
repben vesz benne részt. Az NTB elnö-
ke Jan Heino úr Finnországból; titkársá-
gi feladatait pedig munkamegosztás ke-
retében a FE Madridi Összekötõ Irodája
(Liaison Unit Madrid), az ENSZ Élelme-
zési és Mezõgazdasági Szervezete
(FAO), az ENSZ Európai Gazdasági Bi-
zottsága (UNECE), az ENSZ Környezet-
védelmi Programja (UNEP) és az Euró-
pai Erdészeti Intézet (EFI) közösen látja
el (!). A határozat 23. pontja kitér az er-
dõegyezmény lehetséges tartalmi kér-
déseire is és 24. pontjában néhány
egyéb, a tárgyalások során figyelembe-
veendõ, alapelvet fogalmaz meg. 

A határozatok erdészetpolitikai je-
lentõségét az adja, hogy az Európai
Unió egységes fellépésével lehetõvé
vált az erdõegyezmény kidolgozása és
a páneurópai erdészeti folyamat új tar-
talommal gazdagodik, amelyhez hason-
ló eddig sem más kontinensen, sem pe-
dig globálisan nem létezik. Európa te-
hát újra világossá tette a fenntartha-
tó erdõgazdálkodás megvalósítása
iránti elkötelezettségét! 

Mivel a UNFF és a FE folyamata
között lényeges kapcsolat áll fenn,
összefoglalóan az is megállapítan-
dó, hogy az EU és tagországai tár-
gyalási pozíciója a nemzetközi er-
dészetpolitikai porondon mind a
UNFF9-en elért pozitív szerep, mind
a Forest Europe határozatok elfoga-
dása után egyértelmûen erõsödött. 

Az Európai Erdõegyezmény elsõ tár-
gyalási fordulója 2011. november végén
lesz. Az oslói határozati szövegek és a fo-
lyamattal kapcsolatos információ a kö-
vetkezõ honlapon érhetõk el:
http://gyroconference.event123.no/For-
estEurope/ForestEuropeMinisterialCon-
ference/hjem.cfm .

2.1.3. EU „Faanyag rendelet”/FLEGT
rendelet megvalósítása

Az Európai Parlament és a Tanács
rendelete a fát és fatermékeket piaci
forgalomba bocsátó piaci szereplõk kö-
telezettségeinek meghatározásáról
(995/2010/EU EP és Tanács közös ren-
delete), az ún. „Faanyag rendelet”,
avagy Kellõ Gondosság Rendelet és a

FLEGT rendelet (Forest Law Enforce-
ment, Governance and Trade) Önkén-
tes Partnerségi Egyezményei (VPA)
többször is tárgyalásra kerültek a Ta-
nács Erdészeti Munkacsoportjában. A
rendelet célja, hogy minimálisra csök-
kentse annak kockázatát, hogy az ille-
gális eredetû faanyag az EU belsõ pia-
cára jusson.

Önálló kezdeményezésként a Tanács
2003-ban elfogadta az erdészeti jogsza-
bályok megvalósításának és a kormány-
zati munka megerõsítésére és a kereske-
delemre vonatkozó akciótervet (FLEGT
akcióterv). 2005-ben az akcióterv elsõ,
konkrét lépéseként az EU-ba behozatal-
ra kerülõ faanyagra vonatkozó FLEGT
rendelet (2173/2005/EK) került elfoga-
dásra. Ennek keretében az EU-val ön-
kéntes partnerségi megállapodást kötõ
fejlõdõ országokból csak a FLEGT enge-
déllyel rendelkezõ faanyagot lehet az
EU piacán forgalomba hozni.

A FLEGT rendelet – az önkéntesség
miatt – csak az arra kétoldalú megállapo-
dás aláírásával vállalkozó országokra ter-
jeszthetõ ki, ezért indokolt volt további
intézkedések kidolgozása az illegális fa-
kitermelés visszaszorításának uniós elõ-
segítése érdekében. A Bizottság javasla-
tát 2008. október 17-én hozta nyilvános-
ságra. A tervezetet a Tanács Erdészeti
Munkacsoportja és a Parlament párhuza-
mosan tárgyalta. A rendelet vitája elsõ-
sorban a Lisszaboni Szerzõdés életbelé-
pése miatt még tisztázandó eljárásrendi
kérdések miatt elhúzódott, végül 2010.
október 20-án kihirdették a Tanács és az
Európai Parlament 995/2010/EU sz. ren-
deletét a fát és fatermékeket piaci forga-
lomba bocsátó piaci szereplõk kötele-
zettségeirõl. Ennek alapján a Bizottság
feladata a rendelethez a végrehajtási sza-
bályok megalkotása. 

A magyar Elnökség alatt a rendelettel
kapcsolatos munka nyomon követése
és a munkacsoporti üléseken a tájékoz-
tatás volt a feladat. Ez magába foglalta a
Bizottság munkáját, a végrehajtási ren-
deletek megalkotását, illetve az illeté-
kes hatóságok kijelölésének folyamatát,
az ezzel kapcsolatos várható tagállami
nehézségeket. 2011. június 3-ig minden
tagállam köteles volt kijelölni illetékes
hatóságát. Magyarországon a Vidékfej-
lesztési Minisztérium, Erdészeti, Halá-
szati és Vadászati Fõosztálya került kije-
lölésre. A további részleteket 2012. júni-
us 2-ig kell kidolgozni.  

A FLEGT önkéntes partnerségi meg-
állapodások megkötésére irányuló tár-
gyalások is folytatódtak az elnökségi fél-
év alatt. A már megkötött megállapo-

dások közül megtörtént a Kamerunnal
és Kongóval kötött megállapodások
végleges jóváhagyása az EU részérõl.
2011. májusban Indonéziával, majd Li-
bériával kötött megállapodást az EU.
Folyamatban vannak a tárgyalások Ma-
lajziával, Gabonnal, a Kongói Demok-
ratikus Köztársasággal és Vietnámmal.
Számos további ország is érdeklõdik a
tárgyalások megindítása iránt (pl. Orosz
Föderáció). A témáról a magyar Elnök-
ség alatt 2 alkalommal került sor Bizott-
sági tájékoztatásra.  

2.1.4. Az EU Erdészeti Fõigazgatók Ta-
lálkozója, Visegrád, 2011. április 7-8. 

Az EU Erdészeti Fõigazgatók Talál-
kozója minden Elnökség alatt megren-
dezésre kerülõ, bevett gyakorlat. Célja,
hogy az egységes EU erdészeti politika
hiányában, az intézményesült erdészeti
fórumok mellett, javítsa az országok kö-
zötti koordinációt és együttmûködést,
valamint bepillantást nyújtson az elnök-
ségi ország erdõgazdálkodásába. Gyak-
ran a Tanács Erdészeti Munkacsoportjá-
nak informális ülésével is kombinálják.
Nálunk erre nem került sor, azonban
három aktuális témát vitattak meg a
résztvevõk. Ezek a következõk voltak:

Az EU Közös Agrárpolitikájának
(KAP) reformja és az erdõgazdálkodás
szerepe az EU 2020 Stratégiájában. Az EU
2013 utáni vidékfejlesztési rendelet erdé-
szeti intézkedéseinek jelenlegi helyzete. 

Európai Erdõk folyamata joghatással
bíró Erdõegyezményének EU elõkészí-
tése 

Az Európai Bizottság Zöld Könyve
az erdõk védelmérõl és az erdészeti in-
formációról az Európai Parlament mun-
kájában. 

A találkozón 18 tagország, 3 európai
erdészeti szervezet, a FE Oslói Titkársága,
az Európai Bizottság (EB), az Európai Par-
lament (EP) és az EU Tanács Fõtitkárság
képviseltette magát, mintegy 40 fõvel. A
találkozó programja intenzív eszmecserét
tett lehetõvé, többek között olyan kiváló
elõadóknak is köszönhetõen, mint Hilkka
Summa – EB/Mezõgazdasági Fõigazgató-
ság, Gerhard Mannsberger – Lebensmi-
nisterium/ Ausztria, Christer Segersteen –
Európai Erdõtulajdonosok Szövetsége
(CEPF)/Svédország, Malgorzata Buszko-
Briggs – Európai Erdõk Titkárság/Norvé-
gia, Kriton Arsenis – EP/Görögország. 

A munkaprogram jól szolgálta a tagál-
lamok és a résztvevõk informálását a vi-
dékfejlesztési rendelet elõrehaladásáról
és a magyar elnökség tárgybeli erõfeszí-
téseirõl; lehetõséget adott az Európai Er-
dõk folyamatban meglévõ érdek- és vé-



leménykülönbségek megvita-
tására és az európai legfõbb
ún. nem-kormányzati erdésze-
ti szervezetek (EUSTAFOR,
CEPF, COPA-COGECA) véle-
ményének megismerésére; il-
letve a résztvevõk elsõ kézbõl
kaptak információt az Európai
Parlament eljárásrendjérõl az
EB erdõvédelmi és informáci-
ós zöld könyvének elõrehala-
dásával kapcsolatban, magától
az EP jelentéstevõjétõl. 

Általános elismerést váltott
ki a Pilisi Parkerdõ Zrt. termé-
szetközeli erdõgazdálkodásának, köz-
jóléti tevékenységének és erdeiiskola-
programjának bemutatása. 

Összességében megállapítható,
hogy a tagországok nagy része, a leg-
fontosabb európai erdészeti szerveze-
tek és a három legfõbb EU intézmény
mindegyike képviseltette magát a talál-
kozón, amit így sikerült az elnökségi
munkát szolgáló rendezvénnyé alakíta-
ni, megtartva az informális forma elõ-
nyeit is. A Fõigazgatói Találkozóról
csak pozitív visszajelzések érkeztek
hozzánk, amelyekbõl úgy érezhettük,
hogy a rendezvény szakmai eredmé-
nyei mellett Magyarország, történel-
münk és szellemiségünk megismerteté-
sét is jól szolgálta.

3. Az elsõ Magyar EU Elnökség 
jelentõsége 

Megítélésünk szerint feltétlenül hasz-
nálható az Elnökség szerepének megíté-
lésében a történelmi jelzõ, fõleg az or-
szág 1989 utáni életében. 

Az Elnökségi munka elsõdleges hasz-
nossága természetesen abban rejlik,
hogy „új tagország” esetén lehetõség és
kötelesség is volt az EU eljárásrendek ér-
demi és felelõsségteljes megismerése; al-
kalmazása, ami a továbbiakban a ma-
gyar érdekek képviseletét az eddigiek-
nél magasabb szintre emelheti.  

Alapvetõen fontos volt, hogy a többi
tagország az általunk tapasztalt esetek-
ben bizalommal fordult Magyarország-
hoz, mint Elnökséghez, így a szakembe-
rek és az ország számára új szerepkör
nyílt meg mind az EU-n belül, mind a tá-
gabb világban az ügyek általános koor-
dinációjával és az EU intézményekkel
történõ együttmûködésben. Ez az agrár-
és környezeti kérdésekre biztosan el-
mondható, de igaznak érzékeltük a leg-
több területrõl érkezõ hír alapján is.

Biztosan elmondható, hogy az El-
nökség a benne résztvevõknek az

összetartozás érzését és élményét is
kölcsönözte és visszatekintve is igaznak
hisszük, hogy nagy érzelmi és szakmai
odaadással képviselték a különbözõ
stábok és a diplomácia az országot. Sa-
ját tapasztalataink azt mutatták, hogy a
Magyarországot képviselõk komolyan
vették feladatukat. Természetesen sok
nehézség adódott, de sok segítség is ér-
kezett a tagországok vagy az intézmé-
nyek és egymás részérõl is. 

Az erdészeti kérdésekrõl elmondha-
tó, hogy kiemelkedõen intenzív félév
volt a magyar Elnökség ideje. Két fontos
nemzetközi esemény foglalta keretbe
az erdészeti munkát a CWPF tekinteté-
ben, amelyek a UNFF 9. Ülésszaka és a
Forest Europe oslói 6. Konferenciája
voltak. Mindkettõ más kihívás elé állí-
totta az elnökségi stábot és önmagában
egyedül is komoly feladat lett volna. 

A UNFF a nemzetközi ENSZ tárgyalá-
sok szövevényességével és absztrakciós
fokával, megemelve az EU külsõ képvise-
lete körül kialakult tagországi és intézmé-
nyi politikai nézeteltérések nehézségeivel
komoly kihívást jelentett és több éles
helyzetet is produkált mind a stáb, mind
az egész magyar Elnökség számára. A szak-
értõi, és külügyminisztériumi egyezteté-
sek, beleértve a New York-i tagországi
képviseleteket is, 2010. november-de-
cemberben megindultak és az egész ma-
gyar Elnökség elsõ hivatalos tevékenysé-
gei közé tartoztak, hiszen az Erdészeti
Munkacsoport már január 11-én ülése-
zett. Végül a magyar delegáció, a New
York-i Magyar ENSZ Képviselet munka-
társai; az EU New York-i Delegációja a ta-
gországok hathatós támogatásával közö-
sen; közös erõfeszítések és lélekjelenlét
segítségével sikeresen zárta a tárgyaláso-
kat. Ennek eredményeként a magyar de-
legáció és az Elnökség egyaránt elismerés-
ben részesült tárgyalópartnerei és a többi
EU tagország részérõl is.  

A Forest Europe folyamata a magyar
Elnökség alatt ért döntéshozatali fázisá-

ba, mind a belsõ EU egyezte-
tési, mind a Miniszteri Konfe-
rencia szakmai elõkészítését
tekintve. Ez azért volt külö-
nösen érdekes, hiszen a szak-
értõi üléseken is a magyar tá-
bla mögül, de az EU elnökség
súlyával szólalt fel a magyar
delegált, élesen ellentétes vé-
lemények között. Az EU Ta-
nácsi egyeztetés egy véget
nem érni látszó folyamattá
nõtte ki magát és bonyolult
jogértelmezési és diplomáciai
erõfeszítéseket; tárgyalási

taktikai megfontolásokat és számtalan
háttértárgyalást igényelt. De legfõkép-
pen hitet és kitartást abban, hogy
emelt fõvel zárhatjuk le az Elnökség
végén ezt a bonyolult és megoldhatat-
lannak tûnõ helyzetet.  Gyakorlatilag a
UNFF-et követõen az elnökségi mun-
kát az utolsó napig ez a feladat kötötte
le az EU eljárásrend kötöttsége és fo-
kozatossága, illetve a szakmai/diplo-
máciai nézeteltérések komolysága
miatt. Az Unió ugyanis a június 14-én
kezdõdõ konferencián történõ fellépé-
sét csak a június 10-i luxemburgi Köz-
lekedési Tanácson tudta végsõ döntés-
re vinni. Ez az eredmény a fõvárosok
közötti, a Budapest és a brüsszeli Ál-
landó Magyar Képviselet közötti, a
brüsszeli kollégák más képviseletekkel
történõ folyamatos egyeztetése révén,
valamint az elnökség és az intézmé-
nyek közötti kitartó munkának volt kö-
szönhetõ. Kiemelendõ az erdészeti
stáb és így az erdészeti kérdések ma-
gas szintû támogatása a Külügyminisz-
tériumban és a Brüsszeli Állandó Ma-
gyar Képviseleten. Megjegyzendõ,
hogy réges rég nem szerepelt erdésze-
ti ügy érdemi vitapontként a Mezõgaz-
dasági és Halászati Tanácson, amely a
Forest Europe kérdését május 17-én fõ
napirendként tárgyalta. Így a nehézsé-
gek, tagadhatatlanul, politikai/döntés-
hozói figyelmet is indukáltak erdészeti
kérdések tekintetében. 

Összességében az Elnökség egy talán
egyedülálló tapasztalatszerzés volt, kö-
zös erõfeszítés és kitartó együttmûködés
más szakemberekkel, intézményekkel
és kultúrákkal, amely munkacsoportunk
erdészeti kérdéseiben, az égiek kegyel-
mébõl, teljes sikerrel végzõdött és meg-
felelt Magyarország eddigi sikeres
ENSZ/UNFF és páneurópai/MCPFE ha-
gyományainak, emellett azonban részt-
vevõi új szerepkörben is bizonyíthatták
a magyarok rátermettségét. Bízunk ben-
ne, hogy mások is így látták!
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Tanácskoznak az erdészeti fõigazgatók




