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Tema: Peticija Nr. 0959/2009 dėl teisės aktų projektų, kuriais būtų siekiama uždrausti 
įvežti netausiu būdu išaugintus atogrąžų kietmedžius, kurią pateikė Vokietijos 
pilietis Jens Genzer

1. Peticijos santrauka

Atogrąžų kietmedžių ištekliai sparčiai mažėja. Siekdamas sustabdyti šį procesą peticijos 
pateikėjas siūlo Europos Sąjungoje priimti teisės aktą, kuriame būtų: a) uždrausta importuoti 
pirminių miškų atogrąžų kietmedžius; b) sukurta atogrąžų kietmedžių, tausiai auginamų 
specialiai tam apželdintuose miškuose, sertifikavimo sistema ir c) skatinama nenaudoti 
atogrąžų kietmedžių infrastruktūros projektuose, kuriuos vykdo ES institucijos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Europos Komisija pritaria peticijos pateikėjo susirūpinimui tropinių miškų naikinimu ir 
miškų nykimo poveikiu aplinkai. Būtent todėl 2008 m. Komisija priėmė Komunikatą dėl 
miškų naikinimo ir alinimo problemų sprendimo siekiant sustabdyti klimato kaitą ir 
biologinės įvairovės nykimą1, kuriame išdėstė savo nuomonę šiuo klausimu.

Miškų nykimo priežastys yra sudėtinės. Be abejo, miškų kirtimas komerciniais tikslais - viena 
jų, tačiau svarbiausia tiesioginė priežastis – žemės naudojimo pakeitimas. Taigi, žemės 
naudojimas naudingųjų iškasenų gavybai, žemės ūkio ir statybos infrastruktūroms, kaip antai 
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kelių tiesimas - tai veiksniai, kurie gali atlikti svarbų vaidmenį šiame procese. Tam tikrame 
regione ar šalyje šie priežastiniai veiksniai gali kisti.

Komisijos nuomone, pirminių miškų atogrąžų kietmedžių importo į ES draudimas nebūtų 
veiksmingas būdas išsaugoti tokius miškus. Šis argumentas paaiškinamas toliau.

Visų pirma sunku tiksliai apibrėžti sąvoką „pirminiai miškai“; ši sąvoka naudojama įvairiomis 
aplinkybėmis apibūdinant skirtingų rūšių mišką. „Pirminis miškas“ dažniausiai reiškia 
žmogaus nepaliestą mišką, tačiau tai sunku įrodyti. Iš tiesų, net Amazonės miškuose yra 
archeologinių įrodymų apie gyvenvietes ir miško naudojimą1.

Antra, nors ES remia saugomų miškų plotų plėtrą, pvz., nacionaliniuose parkuose, dideli 
natūraliai paplitusio miško plotai besivystančiose šalyse buvo paskirti medienos gamybai. 
Taigi nors šiuose plotuose gali būti nemažai pirminių miškų juos paskiriant medienos 
gamybai, šie miškai jau nebebus pirminiai miškai, kai jie bus iškirsti, net jeigu vėliau bus 
atkurti. Jei ES būtų uždaryta šių gaminių rinka, tai netiesiogiai padidintų alternatyvaus tokio 
miško žemės panaudojimo santykinį ekonominį patrauklumą, ypač monokultūros pasėliams 
arba gyvulininkystei, nors pirmenybė bet kokiu atveju tikriausiai būtų teikiama naudingųjų 
iškasenų gavybai, o ne tausiai miškininkystei.

Trečia, visiškas pirminių miškų atogrąžų medienos importo draudimas būtų laikomas 
diskriminacinius ir neproporcingu. Šio importo draudimas būtų diskriminacinis, nes nebūtų 
taikomas pirminių miškų medienos importui šiaurės ir vidutinių platumų regionuose, nors kai 
kuriuose iš jų pirminiai miškai taip pat pripažįstami nykstančiais. Šio importo draudimas būtų 
neproporcingas, nes tai būtų neprotinga priemonė: tai reikštų, pvz., kad tausiai naudojamų 
pirminių atogrąžų miškų mediena, turint trečiosios šalies sertifikatą, nebūtų įleidžiama į ES. 
Sunkumų iškiltų ne tik apibrėžiant „pirminius“, bet ir „atogrąžų“ miškus, nes atogrąžų miškų 
tipai nepriklauso nuo geografinės platumos linijų.

Galima pateikti panašių argumentų, prieštaraujančių pasiūlymui uždrausti atogrąžų 
kietmedžių naudojimą visuose statybų projektuose, kuriuose vykdo ES institucijos, nes tam
tikrais atvejais, pvz., išorės apdailai, atogrąžų mediena turi unikalių techninių charakteristikų. 

Europos Komisija ir ES valstybės narės ėmėsi svarbių veiksmų, siekdamos apriboti visų 
medienos rūšių paklausą ES, ypač: 

 konkrečių politikos iniciatyvų pagal 2006 m. priimtą ES tvaraus vystymosi 
strategiją, įskaitant verslo gaires skatinti tausių produktų pirkimą ir didinti vartotojų 
informuotumą bei padėti jiems tinkamai pasirinkti remiantis tausaus vartojimo principu;
 tikslų, nukreiptų į aplinką tausojančius viešuosius pirkimus, vykdomus su tam 
tikromis valstybėmis narėmis, įskaitant Vokietiją, įgyvendinimo siekiant sukurti specialią 
medienos gaminių politiką;
 derybų dėl dvišalių savanoriškų partnerystės susitarimų su medieną 
gaminančiomis šalimis, siekiant užtikrinti, kad jų medienos produktų eksportas į ES būtų 
vykdomas teisėtai;

                                               
1 Žr., pvz., Heckenberger ir kt., Science, 2003 m. rugsėjo 19 d.: 301 tomas. Nr. 5640, 1710-1714 psl.
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 pasiūlymo dėl ES reglamento, kuris šiuo metu svarstomas Europos Parlamente ir 
Taryboje, kuriame būtų nustatyta, kad visi subjektai, į ES rinką pateikiantys medieną ir 
medienos produktus, tikrintų medienos kilmę ir imtųsi priemonių sumažinti neteisėtos 
prekybos mediena riziką jų tiekimo grandinėje;
 vystomojo bendradarbiavimo projektų siekiant sustiprinti tvarų miškų valdymą, 
taip pat stiprinti gebėjimus nustatyti ir valdyti saugomų miškų plotus besivystančiose šalyse.

Komisija mano, kad konstruktyvus visų medienos tiekimo grandinės dalyvių įtraukimas bus 
veiksmingesnis negu draudimas, kuris tiesiog nukreiptų medienos tiekimą į kitas, ne tokias 
reiklias rinkas. 

Nors Komisija pritaria peticijos pateikėjo reiškiamam susirūpinimui, ir atsižvelgiant į tai, kad 
jau ėmėsi įvairių konkrečių veiksmų, kaip paaiškinta pirmiau, Komisija neketina siūlyti imtis 
peticijoje pasiūlytų priemonių.“


