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Dotyczy: Petycji 0959/2009, którą złożył Jens Genzer (Niemcy) w sprawie ustanowienia 
prawa zakazującego przywozu twardego drewna tropikalnego pochodzącego
z niezrównoważonych upraw

1. Streszczenie petycji

Zasoby twardego drewna tropikalnego kurczą się. Składający petycję sugeruje, iż w celu 
powstrzymania tego procesu UE powinna przedłożyć prawodawstwo: a) zakazujące przywozu 
twardego drewna tropikalnego pochodzącego z lasów dziewiczych, b) wprowadzające system 
certyfikacji twardego drewna tropikalnego z lasów uprawianych w sposób zrównoważony 
oraz c) zalecające nieużywanie twardego drewna tropikalnego podczas realizacji 
przedsięwzięć infrastrukturalnych zakontraktowanych przez instytucje europejskie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Komisja Europejska podziela zaniepokojenie składającego petycję w związku z destrukcją 
lasów tropikalnych i wpływem wylesiania na środowisko. To dlatego w 2008 roku przyjęła 
ona komunikat w sprawie podjęcia wyzwań związanych z wylesianiem i degradacją lasów
w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym i utracie różnorodności biologicznej1

i przedstawiła swoje przemyślenia w tej kwestii.

Przyczyny wylesiania są złożone. Wycinanie lasów w celu komercyjnej eksploatacji jest

                                               
1 COM(2008)645.
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z pewnością jedną z nich, jednak najbardziej bezpośrednimi powodami są zmiany charakteru 
wykorzystania gruntu. A zatem przekształcanie gruntów w celu wydobywania surowców 
mineralnych, prowadzenia działalności rolniczej i tworzenia infrastruktury, takiej jak drogi, to 
czynniki mogące odgrywać istotną rolę. W każdym regionie czy kraju znaczenie tego czy 
innego czynnika determinującego może się różnić.

W opinii Komisji zakaz przywozu do UE drewna tropikalnego z lasów dziewiczych nie byłby 
skutecznym sposobem ich ochrony. Rozumowanie to wyjaśniono poniżej.

Przede wszystkim termin „las dziewiczy” jest trudny do precyzyjnego zdefiniowania. Stosuje 
się go w różnych kontekstach w odniesieniu do różnych rodzajów lasów. W najbardziej 
powszechnym rozumieniu jest to las nienaruszony przez człowieka, co jednak jest trudne do 
wykazania. Właściwie nawet w przypadku lasów amazońskich istnieją archeologiczne 
dowody ludzkiego osadnictwa i wykorzystania lasu1.

Po drugie, choć UE wspiera poszerzanie chronionych obszarów leśnych, takich jak parki 
narodowe, w krajach rozwijających się duże połacie naturalnie występujących lasów zostały 
zarezerwowane do celów prowadzenia produkcji leśnej. Choć zatem w momencie wytyczania 
mogły one obejmować duże obszary lasów dziewiczych, po wycięciu nie będzie to już las 
dziewiczy, nawet jeśli zostanie zrekultywowany. Jeżeli UE zamknęłaby swój rynek dla tych 
produktów, pośrednio zwiększyłaby względną atrakcyjność gospodarczą alternatywnego 
wykorzystania takich terenów leśnych, szczególnie pod uprawy monokulturowe czy hodowlę 
bydła, choć wydobycie surowców mineralnych prawdopodobnie zawsze przeważyłoby nad 
zrównoważoną gospodarką leśną.

Po trzecie, powszechny zakaz przywozu drewna tropikalnego pochodzącego z lasów 
dziewiczych zostałby uznany za dyskryminujący i dysproporcjonalny. Dyskryminujący, 
ponieważ zakaz taki nie miałby zastosowania wobec drewna pochodzącego z lasów 
dziewiczych w strefach umiarkowanych i arktycznych, a niektóre z nich również uważa się za 
zagrożone. Dysproporcjonalny, ponieważ zakaz przywozu to instrument nieselektywny: 
oznaczałby on na przykład, że drewno pochodzące z właściwe zarządzanych dziewiczych 
lasów tropikalnych, co zostało potwierdzone na przykład certyfikatem wystawionym przez 
stronę trzecią, nie zostałoby dopuszczone w UE. Pojawiłyby się trudności ze zdefiniowaniem 
nie tylko lasów „dziewiczych”, lecz także „tropikalnych”, ponieważ rodzaje lasów 
tropikalnych nie przestrzegają równoleżników geograficznych.

Podobne argumenty można wysunąć przeciwko propozycji zaniechania stosowania drewna
tropikalnego we wszystkich przedsięwzięciach budowlanych instytucji UE, wskazując też, że
w przypadku niektórych rodzajów zastosowania, takich jak aplikacje zewnętrzne, drewno 
tropikalne ma unikalne właściwości techniczne 

Komisja Europejska i państwa członkowskie UE poczyniły istotne kroki, aby wpłynąć na 
unijny popyt na wszystkie rodzaje drewna, szczególnie poprzez:

 konkretne inicjatywy polityczne wynikające ze strategii zrównoważonego rozwoju 
UE przyjętej w 2006 roku, obejmującej wytyczne dla przedsiębiorstw w zakresie promocji 
                                               
1 Zob. na przykład Heckenberger et al., Science, 19 września 2003: tom. 301. nr 5640, s. 1710–1714.
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zakupu zrównoważonych produktów i zwiększania świadomości konsumentów, tak aby 
dokonywali oni bardziej świadomych wyborów w oparciu o zasadę zrównoważonej 
konsumpcji;

 cele w zakresie ekologicznych zamówień publicznych, przy czym kilka państw 
członkowskich, w tym Niemcy, opracowuje konkretne polityki w odniesieniu do produktów
z drewna;

 negocjacje dwustronnych dobrowolnych porozumień partnerskich z krajami-
producentami drewna, tak aby dopilnować, by wszystkie produkty z drewna przywożone do 
UE zostały wykonane z drewna pozyskanego zgodnie z prawem;

 omawiany obecnie przez Radę i Parlament Europejski wniosek dotyczący 
rozporządzenia UE, które wymagałoby od wszystkich podmiotów wprowadzających na rynek 
unijny drewno i produkty z drewna sprawdzania pochodzenia tego drewna i podejmowania 
działań mających na celu minimalizację ryzyka pojawienia się nielegalnego drewna w ich 
łańcuchu dostaw;

 rozwój projektów współpracy mających na celu wzmocnienie zrównoważonego 
zarządzania lasami, jak również zdolności w zakresie tworzenia i zarządzania chronionymi 
obszarami leśnymi w krajach rozwijających się.

Komisja uważa, że jest bardziej prawdopodobne, iż skuteczne okaże się konstruktywne 
zaangażowanie się wszystkich podmiotów z łańcucha dostaw drewna, nie zaś zakaz, który po 
prostu przekierowałby drewno na inne, mniej wybiórcze rynki. 

Choć Komisja podziela obawy wyrażone przez składającego petycję i, jak wyjaśniono 
powyżej, podjęła już różne konkretne działania, to nie zamierza proponować środków 
przedłożonych w przedmiotowej petycji.


