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Umowa między UE a Indonezją w sprawie handlu 
legalnie pozyskanym drewnem 
Dobrowolna umowa między UE a Indonezją o partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa została podpisana w dniu 30 września 2013 r. Jest to 
pierwsza dobrowolna umowa o partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa, jaką UE podpisała z azjatyckim krajem eksportującym drewno; dobrowolne 
umowy o partnerstwie z Malezją i Wietnamem są wysoce prawdopodobne.  

Kontekst 
Na terenie Indonezji znajduje się trzeci co do wielkości – po dorzeczu Amazonki i rzeki Kongo – obszar 
pokryty lasami tropikalnymi. Leśnictwo tego kraju charakteryzuje się szeroko rozpowszechnioną korupcją 
sprzyjającą szybkiemu wylesianiu w wyniku nielegalnego wyrębu i przekształcania lasów tropikalnych w 
bogate w węgiel torfowiska z przeznaczeniem na plantacje palm olejowych i produkcję pulpy drzewnej. 
Drastyczny wzrost emisji gazów cieplarnianych był największą oczywistą szkodliwą konsekwencją takich 
działań. Obowiązujące na głównych rynkach konsumenckich przepisy zakazujące importu nielegalnie 
pozyskanego drewna (Green Purchasing Law (ustawa o ekologicznych zakupach) w Japonii, Lacey Act w USA, 
rozporządzenie w sprawie handlu drewnem w UE oraz Illegal Logging Prohibition Act (ustawa zakazująca 
nielegalnego pozyskiwania drewna) w Australii) zwiększyły zainteresowanie Indonezji zawieraniem 
dobrowolnych umów o partnerstwie z UE. Indonezja jest dla UE czwartym co do wielkości dostawcą drewna 
tropikalnego w kategoriach wartości. Pochłaniając około 15% eksportu Indonezji, UE jest drugim co do 
wielkości odbiorcą produktów leśnictwa z tego kraju. Indonezja ma nadzieję dwukrotnie zwiększyć swój 
eksport do UE dzięki dobrowolnym umowom o partnerstwie. 

Cel dobrowolnych umów o partnerstwie 
Celem dobrowolnych umów o partnerstwie jest ograniczenie nielegalnego wyrębu poprzez wprowadzenie 
systemu udzielania licencji dla operatorów, gwarantującego legalne pochodzenie ze sprawdzonych źródeł 
wszystkich produktów z drewna przybywających do UE z Indonezji. Przyczyniają się one także do poprawy 
gospodarowania lasami i egzekwowania przepisów w dziedzinie leśnictwa. Dobrowolne umowy o 
partnerstwie zawierają przepisy o kontroli łańcucha dostawców, niezależnych audytach, udzielaniu licencji na 
eksport oraz monitorowaniu przez społeczeństwo obywatelskie. Indonezyjski system zapewniania legalności 
drewna (SVLK) ma na celu potwierdzenie, że eksportowane drewno było pozyskane w sposób legalny i może 
zostać zaimportowane przez UE na podstawie licencji udzielonej w ramach umowy o egzekwowaniu prawa, 
zarządzaniu i handlu w dziedzinie leśnictwa. W ten sposób drewno posiadające certyfikat SVLK 
automatycznie będzie spełniać wymogi należytej staranności nałożone na importerów z UE na mocy 
rozporządzenia obowiązującego w UE od marca 2013 r. 

Wyzwania związane z wdrażaniem dobrowolnych umów o partnerstwie 
SVLK, obowiązkowy dla całego eksportowanego drewna, jest stosowany od początku 2013 r. Jednakże ogólny 
rozwój certyfikacji SVLK jest powolny, MŚP krytykują koszt zezwoleń na działalność i ocen wpływu, a także 
ewentualnej konieczności uzyskiwania wielu certyfikatów. Wiarygodność SVLK jako całości może zostać 
poważnie zakwestionowana, ponieważ drewno nieposiadające certyfikatu SVLK może znaleźć się w łańcuchu 
dostaw. Dotyczy to drewna z przekształconych terenów. Jest ono pozyskiwane na podstawie legalnych 
zezwoleń na przekształcenie gruntów, które dotyczą dużych połaci obszarów zalesionych. Obecnie rzekomo 
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nie są one poddawane audytom i mówi się, że częściowo kryją nielegalny wyrąb. Krytycy twierdzą, że SVLK 
nie rozwiązuje kwestii niezgodnej z konstytucją praktyki wydawania zezwoleń przedsiębiorstwom na 
eksploatację spornych terenów zwyczajowo zalesionych (wcześniej zaklasyfikowanych jako lasy państwowe) 
z naruszeniem struktury rolnictwa/praw do użytkowania przysługujących społecznościom tubylczym. 
Monitorowanie SVLK jest wciąż trudne, ponieważ nie posiada on operacyjnego systemu informacyjnego 
zawierającego dostępne aktualne dane dotyczące lasów oraz mapy. Brak potencjału powoduje, że niezależne 
jednostki monitorujące mają ogromne zaległości w sprawdzaniu certyfikatów SVLK. Działania następcze po 
złożonych skargach są nieadekwatne. Egzekwowanie prawa w dziedzinie leśnictwa pozostaje niedostateczne, 
a nielegalny wyrąb jest rzadko ścigany i karany.  

Stanowisko PE 
W dniu 21 stycznia 2014 r. Komisja Handlu Międzynarodowego (sprawozdawca Yannick Jadot, Verts/ALE, 
Francja) jednogłośnie przyjęła projekt zalecenia opowiadającego się za zawarciem dobrowolnej umowy o 
partnerstwie. Pomimo pewnych niedostatków w funkcjonowaniu SVLK komisja sugeruje, aby pochwalić 
postępy poczynione przez Indonezję w zwalczaniu nielegalnego wyrębu. Jednakże, jak powiedziano w 
towarzyszącym sprawozdaniu projekcie rezolucji, PE oczekuje od tego kraju dalszych postępów, zwłaszcza 
zaś ulepszenia SVLK. 
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