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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Datorită cererii în creștere la nivel mondial, comerțul internațional cu lemn și produse din 
lemn se dezvoltă rapid. În consecință, în numeroase țări producătoare de cherestea, comerțul 
cu lemn exploatat ilegal reprezintă o cotă foarte mare din comerțul total cu lemn. Aceste
practici au un impact foarte devastator asupra mediului, societății și economiei, mai ales în 
țările în curs de dezvoltare. UE trebuie să lupte împotriva exploatării forestiere ilegale și să 
promoveze exploatarea prin mijloace legale.

Planul de acțiune al UE referitor la aplicarea legislației, la guvernare și la schimburile 
comerciale în domeniul forestier (FLEGT) a propus un pachet de măsuri menite să susțină 
eforturile internaționale depuse în acest sens. UE a negociat acorduri de parteneriat voluntare 
(VPA) cu țări producătoare de lemn, în temeiul cărora părțile au obligația juridică de a pune în 
aplicare un regim de acordare a licențelor și de a reglementa comerțul cu lemn și produse din 
lemn. Uniunea Europeană continuă, în egală măsură, să inițieze și să sprijine inițiativele 
internaționale și se angajează în dialoguri bilaterale și multilaterale cu țări terțe în cadrul 
Forumului ONU privind pădurile și în cadrul Organizației internaționale a lemnului tropical, 
precum și în convorbiri bilaterale cu principalele țări consumatoare de lemn precum SUA, 
China, Rusia și Japonia. În cadrul acestor arene internaționale, UE trebuie să pună accentul pe 
obligațiile operatorilor și pe necesitatea utilizării tuturor mijloacelor disponibile, inclusiv a 
celor mai noi tehnologii, pentru a detecta, depista, înregistra și combate activitățile de 
exploatare forestieră ilegale și, de asemenea, pentru a le promova pe cele legale.

Prin prezentul regulament, UE face în sfârșit un nou pas, insistând pe obligațiile operatorilor
care introduc lemn pe piața europeană. Propunerea Comisiei este necesară pentru a lupta 
împotriva despăduririlor și a exploatărilor forestiere și recoltărilor ilegale, stabilind un 
standard de legalitate puternic pentru produsele din lemn și cele derivate din lemn, pentru a 
ajuta la protejarea pădurilor și a biodiversității, pentru a reduce schimbările climatice și pentru 
a respecta drepturile oamenilor care depind de păduri. 

Totuși, pentru a fi pe deplin eficientă, propunerea trebuie consolidată și îmbunătățită. Pentru a 
avea un real efect descurajant, regulamentul trebuie să sublinieze noțiunea de infracțiune, 
astfel încât niciun operator care importă și deține lemn ilegal pe teritoriul UE să nu se 
considere imun la amenințarea unor pedepse dure.  În acest sens, textul nu ar trebui să conțină 
lacune de care operatorii s-ar putea folosi pentru a ocoli legea. În plus, sistemele de due 
diligence, în special procedurile de gestionare a riscurilor, prevăzute în document trebuie 
definite cu mai multă claritate și într-un mod mai eficient. Pentru a fi eficient, regulamentul 
trebuie să anticipeze mai bine viabilitatea punerii sale în aplicare de către operatori. De 
asemenea, autoritățile competente din statele membre ar trebui să dispună de competențe 
suficiente în domeniul vamal pentru a controla comerțul internațional cu produse din lemn, 
inclusiv de a urca la bordul navelor transportatoare, pentru a investiga infracțiunile și 
acuzațiile de încălcare a legislației, pentru a alerta procurorii atunci când depistează infractori 
și pentru a înregistra practicile ilegale.  

În cele din urmă, Uniunea Europeană ar trebui să țină cont de măsurile adoptate de guvernul 
SUA, și anume Legea Lacey din SUA, care interzice comerțul cu plante de proveniență 
ilegală și cu produsele derivate din acestea, inclusiv comerțul cu lemn și produse din lemn. 
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Comisia ar trebui să examineze posibilitatea de a introduce o serie de obligații specifice și 
pentru comercianții cu amănuntul, pe lângă obligațiile impuse țărilor partenere și 
importatorilor.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Consiliul și Parlamentul European, 
recunoscând necesitatea participării 
Comunității la eforturile internaționale de 
soluționare a problemei exploatării 
forestiere ilegale, au salutat comunicarea 
respectivă.

(5) Consiliul și Parlamentul European au 
salutat comunicarea respectivă, 
recunoscând necesitatea participării 
Comunității la eforturile internaționale de 
soluționare a problemei exploatării 
forestiere ilegale și de sprijinire a 
exploatării forestiere legale durabile în 
cadrul dezvoltării durabile, gestionării 
durabile a pădurilor, reducerii sărăciei, 
echității sociale și suveranității naționale.

Justificare

Uniunea Europeană are datoria de a proteja și acorda asistență producătorilor care 
îndeplinesc criteriile de legalitate și durabilitate. Acest lucru completează măsurile în 
vederea stopării relațiilor comerciale cu producătorii aflați în afara legii din întreaga lume.

Această completare face trimitere la formularea inițială cuprinsă în concluziile Consiliului 
Agricultură din octombrie 2003.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comunitatea ar trebui, de asemenea, 
să impulsioneze, în cadrul discuțiilor 
bilaterale cu principalele țări 
consumatoare de lemn, precum SUA, 
China, Rusia și Japonia, dezbaterea 
chestiunii respective, convergența către 
obligații adecvate armonizate pentru 
operatori pe propriile piețe ale lemnului, 
precum și crearea unui sistem de alertă și 
a unui registru privind exploatarea 
forestieră ilegală, independente și globale, 
din care să facă parte, de exemplu, 
Interpol și un organism corespunzător al 
ONU și care să beneficieze de tehnologiile 
de ultimă oră din domeniul teledetecției.

Justificare

Principalele țări importatoare și producătoare de lemn din lume au responsabilitatea de a 
coopera și de a face uz de orice mijloc politic, juridic și tehnologic pentru a combate 
exploatările forestiere ilegale. Altfel, în mod voluntar și fără coordonare la nivel 
internațional, puține țări sunt dispuse să-și restrângă posibilitățile de export sau de import de 
lemn.

Amendamentul3

Propunere de regulament
Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Operatorii din țările cu păduri de 
importanță ecologică internațională ar 
trebui să aibă o responsabilitate deosebită 
pentru exploatarea forestieră durabilă.

Justificare

Ar trebui impuse obligații de comportament corect, în primul rând, operatorilor din țări cu 
zone forestiere vaste care constituie „plămâni verzi” ai lumii și contribuie în mod 
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semnificativ la combaterea încălzirii globale.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Având în vedere complexitatea 
cauzelor și efectelor fenomenului de 
exploatare forestieră ilegală, este necesar 
ca, prin orientarea spre comportamentul 
operatorilor, să fie descurajate 
infracțiunile. 

(10) Având în vedere complexitatea 
cauzelor și efectelor fenomenului de 
exploatare forestieră ilegală, este necesar 
ca, prin orientarea spre comportamentul 
operatorilor, să fie descurajate 
infracțiunile. Consolidarea cerințelor și a 
obligațiilor, precum și sporirea 
mijloacelor legale de urmărire penală în 
cazul posesiei și comercializării de către 
operatorii care introduc lemn și produse 
de lemn ilegale pe piața comunitară se 
numără printre soluțiile cele mai eficiente 
de descurajare a operatorilor de la 
comerțul cu furnizori ilegali.

Justificare

Măsurile prevăzute în regulament în vederea atingerii obiectivului de stopare a introducerii 
pe piață și a comercializării lemnului prin mijloace ilegale trebuie să fie mai clare și mai 
specifice. Numai prin combinarea mijloacelor de stimulare cu cele de descurajare poate fi 
împiedicat un operator să aleagă un furnizor ilegal dintr-o țară terță.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Obiectivul general de realizare a 
durabilității prin promovarea criteriilor de 
durabilitate rămâne o prioritate pentru 
Comunitate. În lumina acestui obiectiv și 
pentru a reduce povara administrativă a
operatorilor care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn supuse criteriilor 
obligatorii de durabilitate stabilite prin 

eliminat
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Directiva (CE) nr. XX/XX a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind promovarea energiei provenind 
din surse regenerabile, este necesar ca 
prezentul regulament să nu se aplice 
acestor produse.

Justificare

Regulamentul nu ar trebui să conțină lacune care ar putea fi folosite pentru a introduce lemn 
exploatat ilegal.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) garantează, prin intermediul unui 
sistem de trasabilitate și prin intermediul 
verificărilor de către terți, că numai 
lemnul și produsele din lemn recoltat 
legal sunt introduse pe piață;

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) conține o procedură de gestionare a 
riscurilor și

(b) conține o procedură de gestionare a 
riscurilor eficientă și clară, care axează 
controalele și mijloacele financiare ale 
operatorilor pe cazurile cu grad ridicat de
risc și care constă în:
(i) identificarea sistematică a riscurilor;
(ii) aplicarea tuturor măsurilor necesare 
pentru limitarea expunerii la riscuri;
(iii) instituirea unor registre și proceduri 
care se execută periodic în vederea 
verificării faptului că măsurile stabilite la 
punctele (i) și (ii) sunt eficace și în 
vederea revizuirii acestora în caz de 
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necesitate;

Justificare

Regulamentul trebuie să clarifice care sunt așteptările din partea operatorilor în cadrul 
procedurilor de gestionare a riscurilor și trebuie să țină seama, în special în cazul 
societăților care comercializează în străinătate, de costurile de verificare a bunelor practici 
ale furnizorilor.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă măsurile de 
implementare a prezentului articol. În 
special, Comisia stabilește criteriile 
conform cărora evaluează dacă există riscul 
ca lemnul sau produsele din lemn recoltat 
ilegal să fie introduse pe piață.

(2) Comisia adoptă măsurile de 
implementare a prezentului articol în 
vederea garantării unei interpretări 
uniforme a normelor, precum și a 
respectării efective de către operatori. În 
special, Comisia stabilește criteriile 
conform cărora evaluează dacă există riscul 
ca lemnul sau produsele din lemn recoltat 
ilegal să fie introduse pe piață.

Justificare

Sistemele de due diligence pe care operatorii trebuie să le respecte nu pot fi puse în aplicare 
în mod eficient decât dacă operatorii, în special cei care au relații comerciale cu furnizori 
situați la mare distanță, în străinătate, înțeleg perfect care sunt obligațiile care le revin și le 
pot respecta cu adevărat, la momentul oportun și într-o manieră practică. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre iau măsuri adecvate 
pentru a garanta impunerea de sancțiuni 
pentru încălcări ale prezentului 
regulament.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Autoritățile competente sunt echipate 
cu un sistem fiabil de trasabilitate a 
produselor de lemn comercializate la nivel 
internațional și cu sisteme de 
monitorizare publică pentru a evalua 
performanțele operatorilor în legătură cu 
respectarea obligațiilor acestora și pentru 
a ajuta operatorii să identifice furnizorii 
de lemn și produse de lemn cu grad 
ridicat de risc.

Justificare

Regulamentul nu prevede criterii care să permită în mod eficient autorităților naționale 
desemnate să răspundă cererilor de verificare a fiecărui operator. Trebuie dezvoltate 
mijloacele acestora de control și monitorizare a comerțului cu lemn.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează 
autoritatea competentă sau autoritățile 
competente responsabile cu aplicarea 
prezentului regulament.

(1) Fiecare stat membru desemnează 
autoritatea competentă sau autoritățile 
competente responsabile cu aplicarea 
prezentului regulament. Autorităților 
respective trebuie să li se acorde 
competențe suficiente în vederea 
implementării prezentului regulament 
prin monitorizarea punerii sale în 
aplicare, prin investigarea presupuselor 
încălcări în colaborare cu serviciile 
vamale și prin sesizarea promptă a 
procuraturii cu privire la infracțiuni.

Justificare

Pentru a putea pune în aplicare toate aspectele prezentului regulament, autoritățile naționale 
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trebuie să aibă capacitatea de a supraveghea întregul proces care urmărește stoparea intrării 
pe piața europeană a lemnului exploatat sau recoltat în mod ilegal. Aceasta include, de 
asemenea, cooperarea cu autoritățile vamale, polițienești și judiciare naționale.
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