
 

 

NYILATKOZAT 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 3 MILLIÁRD FA ÜLTETÉSÉRE 

 

Alulírott: ______________________________________________________________ 
 

(jelölje be és töltse ki szükség szerint) 

 természetes személyek számára: a saját nevemben 

vagy  

 az alábbi, jogi státusszal nem rendelkező egyesület nevében: 

__________________________________________________________________________ 

vagy  

 az alábbi jogi személy képviseletében: 

Teljes hivatalos név: 
 __________________________________________________________ 

Teljes hivatalos cím:    _______________________________________________________ 

Uniós adószám: (ha alkalmazandó) 
___________________________________________________ 
 

ezúton igazolom, hogy az alábbi kötelezettségvállaláshoz kapcsolódóan: 
_______________________________________, 

• a Reportnet3 platformon megadott információk helyesek és hiánytalanok, 

• a szóban forgó fákat korábban nem jelentették be a 3 milliárd fa ültetésére vonatkozó 
kötelezettségvállalás keretében,  

  

Életet jelentő fák (Trees for Life) -



 

2 

 

és hogy 

a szóban forgó fákat „a megfelelő fa a megfelelő helyen és a megfelelő célra” alapelvvel 
összhangban ültették és/vagy nevelték, illetve megfelelnek a Bizottság szakmai 
munkadokumentumának1 (az összefoglalót lásd a mellékletben) abban a tekintetben, hogy a 
szóban forgó fák többletet jelentenek azokhoz a fákhoz képest, amelyek a szabályozás nélküli 
forgatókönyv alapján nőnének, vagy az alapján ültetnék őket. 

__________________________________________  
(aláírás) 

_____/____/____________  
(dátum) 

 
1 A Bizottság szakmai munkadokumentuma: 
https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf. 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf
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MELLÉKLET – A 3 milliárd fa ültetésére vonatkozó kötelezettségvállalásról szóló bizottsági szakmai 
munkadokumentum kritériumai 

 

Jelen dokumentum aláírásával igazolom, hogy az alábbi állítások teljes mértékben helytállóak, 
nevezetesen: 

1. — A fákat 2020. május 20-a után ültették, vagy ezután csíráztak ki. 

2. — A fákat több évtizedig nem vágják ki. 

3. — A fák előnyösek a biodiverzitás és az éghajlat számára a jelentős károkozás elkerülését célzó alapelvvel 
összhangban, különösen az invazív idegen fajok2 telepítésének kizárásával. 

4. — Az uniós források felhasználása nélkül ültetett fák esetében: 

a) A fák kizárólag őshonos fajok, kivéve, ha bizonyítható, hogy már nem alkalmazkodnak a várható 
éghajlati, talaj- és hidrológiai viszonyokhoz. 

b) A fákat a Bizottság által a biológiai sokféleséget támogató erdők telepítésére vonatkozó 
iránymutatásoknak vagy az uniós tagállamokban meglévő, a biológiai sokféleséget támogató 
erdők telepítésére vonatkozó hasonló/egyenértékű iránymutatásoknak megfelelően ültették. 

c) A fákat nem jogi kötelezettségek miatt ültették (például a betakarítás utáni kötelező 
újratelepítés vagy a talajerózió vagy földcsuszamlások megelőzésére végzett kötelező faültetés, 
illetve tűzesetek vagy egyéb zavarok utáni újratelepítés). 

5. — Az uniós források felhasználásával ültetett fák esetében: 

a) A fák kizárólag őshonos fajok, kivéve, ha bizonyítható, hogy már nem alkalmazkodnak a várható 
éghajlati, talaj- és hidrológiai viszonyokhoz. 

b) A fákat a Bizottság által a biológiai sokféleséget támogató erdők telepítésére vonatkozó 
iránymutatásoknak vagy az uniós tagállamokban meglévő, a biológiai sokféleséget támogató 
erdők telepítésére vonatkozó hasonló/egyenértékű iránymutatásoknak megfelelően ültették. 

c) A fákat nem jogi kötelezettségek miatt ültették (például a betakarítás utáni kötelező 
újratelepítés vagy a talajerózió vagy földcsuszamlások megelőzésére végzett kötelező faültetés, 
illetve tűzesetek vagy egyéb zavarok utáni újratelepítés). 

d) A fák az Európai Unió közös agrárpolitikájának előző tervezési időszakában ültetett 
famennyiségen felüli mennyiséget képviselnek. 

e) A fajok, a területek és a módszerek kiválasztása elkerüli az érzékeny élőhelyek, például a tőzeges 
területek és vizes élőhelyek nem megfelelő erdősítését, valamint a magas ökológiai értékkel 
rendelkező területekre gyakorolt negatív hatásokat, ideértve a nagy természeti értékű 
gazdálkodás alatt álló területeket is. 

f) A Natura 20003 hálózat részeként kijelölt területeken a bejelentett fák összhangban vannak a 
kérdéses terület(ek) kezelési céljaival. 

 
2 Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzéke: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm 
3 A Tanács 92/43/EGK irányelve és az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve értelmében.  

https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
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g) A fák fajainak, fajtáinak, ökotípusainak és származási helyeinek kiválasztásakor figyelembe 
vették az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség 
szükségességét, az érintett terület biotikus, talaj- és hidrológiai állapotát, valamint a fák 
esetleges invazív jellegét a tagállamok által meghatározott helyi körülményeknek megfelelően. 

h) A fajok kiválasztása kétféleképpen történt: 

i. olyan, ökológiailag alkalmazkodott fajok és/vagy az éghajlatváltozással szemben ellenálló fajok 
kizárólagos telepítése az érintett bioföldrajzi területen, amelyekről a hatásvizsgálat alapján 
megállapították, hogy nem veszélyeztetik a biológiai sokféleséget és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, és nem gyakorolnak negatív hatást az emberi egészségre; vagy 

ii. fafajok olyan keveréke, amely területenként legalább 10%-ban lomblevelű fát vagy legalább 
három fafajt vagy fafajtát tartalmaz, amelyek közül a legkevésbé elterjedt a terület legalább 10%-
át teszi ki. 

6. — A természetes megújulásból származó fák esetében a bejelentett fák az erre a kötelezettségvállalásra 
újonnan elkülönített területeken nőttek, és megújulásukat emberi tevékenység segítette elő4, a 
szabályozás nélküli forgatókönyvön túlmenően. 

 

 
4 FAO: erdőterületek helyreállítása támogatott természetes regeneráció révén 
(https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/tool-detail/en/c/1207888/). 

https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/tool-detail/en/c/1207888/

