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introducerea unei legislaţii care să interzică importul de lemn tropical de esenţă 
tare de origine necunoscută

1. Rezumatul petiţiei

Resursele de lemn tropical de esenţă tare se diminuează. Pentru a opri acest proces, 
petiţionarul sugerează ca Uniunea Europeană să elaboreze legi care: a) să interzică importul 
de lemn tropical de esenţă tare din pădurile primare; b) să introducă un sistem de certificare a 
lemnului tropical de esenţă tare care provine de pe plantaţiile forestiere cunoscute şi c) să 
împiedice folosirea lemnului tropical de esenţă tare în cadrul proiectelor de infrastructură 
contractate de instituţiile europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Comisia Europeană împărtăşeşte preocuparea petiţionarului legată de distrugerea pădurilor 
tropicale şi impactul despăduririlor asupra mediului. De aceea, în 2008, a adoptat o 
Comunicare referitoare la abordarea problemelor legate de defrişări şi de degradarea pădurilor 
pentru a combate schimbările climatice şi reducerea biodiversităţii1, stabilind poziţia sa în 
această privinţă.  

Cauzele despăduririi sunt complexe. Tăierea pădurilor în scopul exploatării comerciale este, 
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cu siguranţă, unul dintre motive, dar cea mai importantă cauză directă este modificarea 
destinaţiei terenurilor. Astfel, conversia terenurilor în scop agricol sau pentru extracţia de 
minerale ori construcţia de infrastructuri, cum ar fi drumurile, sunt factori care pot deţine un 
rol important. În orice regiune sau ţară, importanţa unuia sau a altuia dintre factorii cauzali 
poate varia.

În opinia Comisiei, interzicerea importului în UE de lemn tropical din pădurile primare nu ar 
fi o metodă eficientă pentru conservarea acestor păduri. Motivele sunt explicate în continuare.  

În primul rând, este dificilă o definire exactă a termenului de „păduri primare”, acesta fiind 
utilizat în diverse contexte cu referire la diferite tipuri de păduri. În accepţiunea cea mai larg 
întâlnită, termenul se referă la pădurile neafectate de intervenţia omului, dar acest lucru este 
greu de demonstrat. În fapt, chiar şi în pădurea amazoniană, există dovezi arheologice ale 
aşezărilor umane şi utilizării pădurilor1.  

În al doilea rând, deşi UE sprijină extinderea zonelor împădurite protejate, cum sunt parcurile 
naţionale, arii întregi de păduri care s-au dezvoltat în mod natural au fost alocate de ţările în 
curs de dezvoltare în vederea exploatării forestiere. Astfel, deşi ar putea include arii vaste de 
păduri primare în momentul desemnării lor, acestea nu vor mai fi păduri primare de îndată ce 
vor fi exploatate, chiar dacă se regenerează. În cazul în care UE ar decide să îşi închidă piaţa 
pentru astfel de produse, acest lucru ar face ca utilizările alternative a unor astfel de păduri să 
devină în mod indirect mai atractive, în special pentru monoculturi sau creşterea animalelor, 
deşi extracţia de minerale ar prevala în general, cel mai probabil, în detrimentul unei 
silviculturi durabile. 

În al treilea rând, o interzicere generală a importurilor de lemn tropical din pădurile primare ar 
fi considerată discriminatorie şi disproporţionată. Discriminatorie, deoarece nu s-ar aplica 
lemnului provenit din pădurile primare situate în regiunile temperate sau boreale, unele dintre 
acestea fiind şi ele ameninţate de distrugere. Disproporţionată, deoarece interzicerea 
importurilor ar reprezenta un instrument prea restrictiv: ar însemna, de exemplu, că nu s-ar 
permite introducerea în UE a lemnului provenit din pădurile tropicale primare bine gestionate, 
fapt atestat de certificarea terţilor. Ar exista dificultăţi legate de definirea nu doar a termenului 
de „păduri primare”, ci şi a „pădurilor tropicale”, deoarece tipurile de păduri tropicale nu se 
încadrează în anumite limite geografice de latitudine. 

Argumente similare pot fi aduse împotriva propunerii de renunţare la utilizarea lemnului 
tropical în toate proiectele de construcţie derulate de instituţiile europene, menţionând că, în 
cazul anumitor utilizări, cum sunt amenajările de exterior, lemnul tropical are caracteristici 
tehnice unice.  

Comisia Europeană şi statele membre ale UE au luat măsuri importante pentru a influenţa
cererea UE de toate tipurile de lemn, în special prin:

 iniţiative politice concrete, de la Strategia de dezvoltare durabilă a UE, adoptată în 
2006, la orientări adresate întreprinzătorilor pentru a promova achiziţia de produse durabile şi 

                                               
1 A se vedea, de exemplu, Heckenberger et al., Science, 19 septembrie 2003:Vol. 301. nr. 5640, pp. 1710 – 1714.
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pentru a creşte nivelul de conştientizare a consumatorilor pentru ca aceştia să aleagă în 
cunoştinţă de cauză, pe baza principiului consumului durabil;

 obiective pentru achiziţiile publice ecologice, o serie de state membre, inclusiv 
Germania, elaborând politici specifice destinate produselor forestiere;

 negocierea unor acorduri de parteneriat voluntare la nivel bilateral cu ţările 
producătoare de lemn, pentru a se asigura că toate exporturile de produse de lemn ale acestora 
către UE au rezultat în urma unei exploatări legale;

 o propunere de regulament al UE, în prezent în faza discuţiilor în Consiliu şi în 
Parlamentul European, prin care toate societăţile care introduc lemn şi produse din lemn pe 
piaţa UE ar fi obligate să verifice originea acestuia şi să ia măsuri pentru a minimiza riscul 
introducerii lemnului exploatat ilegal în lanţul lor de aprovizionare;  

 proiecte de cooperare în vederea dezvoltării, pentru a consolida gestionarea 
durabilă a pădurilor şi capacitatea de a institui şi de a gestiona ariile împădurite protejate din 
ţările în curs de dezvoltare.

Comisia consideră că angajamentul constructiv al tuturor părţilor implicate în lanţul de 
aprovizionare cu lemn ar fi mult mai eficient decât o interzicere a importurilor, care nu ar face 
decât să redirecţioneze lemnul spre alte pieţe, mai puţin perceptive. 

Deşi Comisia împărtăşeşte preocupările exprimate de petiţionar şi având în vedere că a luat 
deja o serie de măsuri concrete, după cum s-a menţionat mai sus, aceasta nu intenţionează să 
propună măsurile solicitate în petiţie.  


