Útmutató
az Indonéziából feladásra kerülő FLEGT engedélyköteles faáru FLEGT
engedélyeinek behozatali oldali ellenőrzésével kapcsolatos eljárásról
Utolsó frissítés: 2017. május 4.
Jogszabályi háttér:
 A Tanács 2173/2005/EK rendelete (2005. december 20. ) az Európai Közösségbe
irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról
 A Bizottság (EU) 2016/1387 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. június 9.) a
2173/2005/EK tanácsi rendelet I. és III. mellékletének az Európai Unióba irányuló
faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszere tárgyában Indonéziával létrejött
önkéntes partnerségi megállapodás nyomán történő módosításáról
 Bizottság 1024/2008/EK rendelete (2008. október 17.) az Európai Közösségbe
irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló
2173/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes rendelkezések
megállapításáról
 Az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a fát és
faterméket piacba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének betartásáról. (A
továbbiakban: EUTR rendelet)
Az indonéz faáru FLEGT engedélyezésével kapcsolatos alaptudnivalók:
 Egyes, a Bizottság (EU) 2016/1387-es felhatalmazási rendeletével módosított
2173/2005/EK rendelet II. és III. mellékletében meghatározott, Indonéziából
elhajózó (részben, vagy egészben onnan származó, illetve ott kitermelt) faáru 2016.
november 15-e után Európai Uniós tagállam felé feladva csak un. FLEGT
engedéllyel adható fel, és hozható szabadforgalomba az Unió területén (az Indonéz
Köztársaságból 2016. november 14-ig feladott áru esetében a FLEGT engedély
bemutatási kötelezettség még nem áll fenn az Európai Unióban). A FLEGT
engedélyt, az Indonéz Köztársaság esetében a 2173/2005/EK rendelet I. mellékletében
nevesített Indonéz engedélyező hatóság, az Engedélyinformációs Egység (Licence
Information Unit – LIU) Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium (Ministry of
Environment and Forestry) Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2 Jln. Gatot
Subroto – Senayan Jakarta – Pusat – Indonézia – 10270 által képviselt 23 regionális
indonéz engedélyező hatóság egyike állítja ki. A formailag és tartalmilag hibátlan és
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érvényes
FLEGT
engedély,
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indonéz
kormány
által
eredetűnek/kitermelésűnek tekintett faáru szállítmányt tanúsító okmány.

legális

 A FLEGT engedélyezéssel megvalósított legális forrásból keletkezett faáru
szállítmány igazolással kapcsolatban a következő tájékoztató linken olvashat
bővebben (angol nyelven): http://www.euflegt.efi.int/web/flegt-licence/home
A FLEGT engedélyes faáruval kapcsolatos tagországi engedély ellenőrzési feladatok és
hatósági intézkedések:
A FLEGT engedély ellenőrzésére irányuló kérelmezés menete:
 Az indonéz FLEGT engedély egy 7 példányos engedély szett, melynek első számozott
példányát az importőr (vagy az importőr nevében meghatalmazással eljáró képviselő)
köteles a szabadforgalomba hozatal előtt formai és tartalmi ellenőrzésre és
jóváhagyásra annál a tagországi illetékes hatóságnál benyújtani, amelyikben a faáru
Unió számára történő szabadforgalomba hozatalát tervezi (figyelem: csak az engedély
szett első példány fogadható el erre a célra). Magyarország vonatkozásában a kijelölt
illetékes hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatal, Kereskedelmi, Haditechnikai,
Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya 1124 Budapest, Németvölgyi u.
37-39 (továbbiakban: Kormányhivatal), amelyik a FLEGT engedélyes áru import
ellenőrzését a magyar vámszervekkel való együttműködésben végzi.
 A kérelmet, amely a csatolt eredeti FLEGT engedély ellenőrzésére és jóváhagyására
irányuló cégszerűen aláírt és lepecsételt fejléces (kísérő)levél, a Kormányhivatal
ügyfélszolgálatán kell leadni, lehetőleg a vonatkozó szállítmány vámkezeltetése előtt
kellő időben. A kísérőlevélen fel kell tűntetni a vonatkozó szállítmány várható
érkezési (vámkezeltetési) időpontját, és a fogadó vámhivatal nevét és címét.
 A 2173/2005/EK rendelet II. és III. mellékletében részletezett vámtarifa kód alatti
Indonéziából feladott faáru érvényes FLEGT engedély bemutatásának hiányában az
Unió területén nem hozható forgalomba A 2173/2005/EU rendelet III. mellékletének
lábjegyzete megemlít egyéb kivételi lehetőségeket is, a termék újrafelhasznált, vagy
nem fa eredetű anyagból történt előállításának megfelelő igazolása esetén. )
 A FLEGT engedélyezés során fontos tudni, hogy az indonéz hatóságok a FLEGT
engedélyek kiállításakor a FLEGT engedélyek második rovatában feltüntetik az
engedély kiállítása előtt az indonéz exportőr által megadott uniós importőr nevét és
címét illetve a szállítmány Unión belüli tagországi rendeltetési helyét, valamint azt a
behajózási pontot, ahol a szállítmány szabadforgalomba hozatalát tervezik. Az Uniós
rendelkezések szerint az indonéz hatóságok által a FLEGT engedély 2. rovatában
feltüntetett rendeltetési adatoktól el lehet eltérni, azonban minden esetben csak annak
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a tagországnak a kijelölt hatóságánál lehet a FLEGT engedélyek formai és tartalmi
hitelesítését kezdeményezni, amely országban a FLEGT engedély szerint a faáru
szállítmány uniós szabadforgalomba hozatalát tervezik. Így értelemszerűen egy
eredetileg magyarországi rendeltetésre kiállított FLEGT engedély uniós
szabadforgalomba hozható, más uniós tagállamban is, pl. Szlovéniában, de ebben az
esetben az illetékes szlovén engedélyezési hatóságnak kell a forgalomba hozatal előtt
az eredeti FLEGT engedély előzetes formai és tartalmi hitelesítésre benyújtani, illetve
egy eredetileg más uniós tagállamba (pl. Szlovéniába) rendeltetett FLEGT engedélyes
szállítmány szabadforgalomba hozható Magyarországon is, de ebben az esetben
előzetesen a BFKH-nál kell az eredeti FLEGT engedély formai és tartalmi hitelesítését
kérelmezni.
 Amennyiben a FLEGT engedély megfelel a formai és tartalmi követelményeknek,
akkor a Kormányhivatal két munkanapon belül kibocsát egy egyszerűsített határozatot
a kérelmező importőr részére melyben a FLEGT engedélyen szereplő lényeges
adatokat rögzítve, jóváhagyja a vonatkozó FLEGT engedélyt. A határozat három
példányban kerül kiállításra, az első példány az importőr példánya, a második a
vámhatóságok példánya (a harmadik példány a Kormányhivatalnál marad) A
Kormányhivatal az első két példányt az importőr felé továbbítja, az importőr
kötelessége a vámhatósági példányt a vámhatóságok felé benyújtani az áru
szabadforgalomba hozatalakor a FLEGT engedély szett második (sárga színű,
tagországi vámhatósági) példányával, illetve a vámáru nyilatkozattal együtt.
 A FLEGT engedélyek harmadik példánya az importőr példánya, ezzel tudja igazolni
az áru legalitását a „kellő gondosság” elvével, ezért az importőrnek a FLEGT
engedély első három példányát meg kell kapnia a külkereskedelmi partnerétől.
 Amennyiben a FLEGT engedély nem felel meg a formai és tartalmi
követelményeknek (pl. lejárt az érvényessége, nyilvánvaló javítások találhatóak benne,
nem megfelelőek az aláírás és pecsét minták, az indonéz hatóságok nem igazolják
vissza az engedély kiállítását, vagy menet közben visszavonták az engedélyt stb),
akkor a Kormányhivatal elutasítja a FLEGT engedély jóváhagyását, vagy további
vizsgálatok céljából felfüggesztheti az eljárást, és vizsgálatokat kezdeményezhet az
indonéz engedély kibocsátó hatóság, illetve a tagországi vámhatóságok bevonásával.
Egyéb (vámtechnikai) tudnivalók:
 Fontos továbbá tudni, hogy a FLEGT engedélyhez tartozóáru:
 nem osztható meg résszállításokra, a tényleges egy szállítmánnyal vámkezeltetésre
kerülő mennyiség nem térhet el több, mint (plusz-mínusz) 10%-al a FLEGT
engedélyen szereplő tételtől.
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 Amennyiben egy szállítmányban bizonyos vámtarifaszám alá eső termékek a
CITES engedély kötelezettség alá esnek, és a vámkezeltetés igénybevételekor
CITES engedéllyel rendelkeznek, akkor ezek a termékek nem esnek a FLEGT
engedélyezés alá és ezen termékek legális eredetét a 995/2010/EU rendelet 3.
cikke értelmében a CITES engedély biztosítja.
 Mentesülhet az Indonéz Köztársaságból feladott faáru a FLEGT engedélyezési
kötelezettség alól, ha az indonéz vámszervek igazolják, hogy a faáru, vagy annak
egy része egyéb harmadik országban lett kitermelve, és csak tranzit
szállítmányként került Indonéziából feladásra.
 Ugyancsak mentesülhet az Indonéz Köztársaságból feladott faáru a FLEGT
engedélyezési kötelezettség alól, a 2173/2005/EU rendelet III. mellékletének
lábjegyzetében megemlített igazolással, mely a vonatkozó termék újrafelhasznált
anyagból történt előállítását, vagy nem fa eredetét igazolja.
 Amennyiben az importőr a FLEGT engedélyek jóváhagyásakor félrevezetik a
hatóságokat, úgy a vámkezeltetés során a vámhatóságok a vámjogszabályok,
illetve a a BTK vonatkozó rendelkezései alapján bírságokat és szankciókat
foganatosíthatnak az importőr felé.
A FLEGT és az EUTR (Faanyag) rendelet kapcsolata:
 A FLEGT engedélyekkel megtestesített faáruszállítmányok a 2173/2005/EK illetve a
995/2010/EU rendelet 3. cikke szerint is legálisan kitermelt fatermékeknek
bizonyulnak. Ez azt jelenti, hogy a FLEGT engedély az Indonéz Köztársaságból
feladott faáru első uniós forgalmazója, azaz a faáru importőre számára megfelel a
kellő gondosság „due diligence” elvén történő legalitás igazolásához és a faáru legális
eredetének dokumentálásához.
 Az EUTR rendelettel kapcsolatosan a NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal Erdészeti Igazgatóság) látja el a tagországi illetékes hatósági feladatokat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90/E-F. paragrafusai értelmében, mindazon piaci
szereplőnek, aki a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységek valamelyikét
Magyarország területén végzi, bejelentési kötelezettség terheli az erdészeti hatóság
felé. Tehát annak a piaci szereplő importőrnek, amelyik FLEGT engedélyes árut
importál Indonéziából, és hazánkban helyezi először szabadforgalomba, annak
legkésőbb 2017. Január 31-e után be kell jelentkeznie az EUTR nyilvántartási
rendszerbe.
A
részletekről
az
alábbi
linken
tájékozódhat:
http://portal.nebih.gov.hu/eutr
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A fenti útmutató csak a Indonéz Köztársaságból feladott FLEGT engedélyköteles
fatermék uniós behozatal oldali eljárásrendjére vonatkozó eligazodás könnyítésére
szolgál. Az előírások alkalmazása vonatkozásában mindenkor a vonatkozó
rendeletek pontos szövegét kell figyelembe venni.
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