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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Devido ao aumento da procura mundial, o comércio internacional de madeira e produtos de 
madeira está a aumentar rapidamente. Assim, em muitos países produtores de madeira, o 
comércio baseado na exploração ilegal representa uma parte muito significativa do comércio 
total de madeira. Esta actividade ilegal está na origem de grandes danos para o ambiente, a 
sociedade e a economia, especialmente nos países em vias de desenvolvimento. A UE deve 
lutar contra a exploração madeireira ilegal e promover a exploração legal.

O plano de acção da UE para a aplicação da legislação, a governação e o comércio no sector 
florestal (FLEGT) propôs um pacote de medidas de apoio aos esforços internacionais para 
resolver este problema. A UE negociou com os países produtores de madeira acordos de 
parceria voluntários (VPA) que estabelecem a obrigação vinculativa de as partes aplicarem 
um regime de concessão de licenças e regulamentarem o comércio da madeira e dos produtos 
de madeira definidos nos acordos. A União Europeia continua também a lançar e a apoiar 
iniciativas internacionais e participa em debates bilaterais e multilaterais com países terceiros 
no âmbito do Fórum das Nações Unidas sobre as Florestas e da Organização Internacional das 
Madeiras Tropicais e em negociações bilaterais com os principais países consumidores de 
madeira, como os EUA, a China, a Rússia e o Japão. Nestas instâncias internacionais, a UE 
deve insistir nas obrigações dos operadores e na necessidade de se utilizarem todos os meios 
possíveis, incluindo as tecnologias mais modernas, para detectar, rastrear, registar e combater 
a exploração ilegal de madeira e promover a exploração legal.

Com o presente regulamento, a UE vai finalmente avançar, acentuando as responsabilidades 
dos operadores envolvidos na colocação de madeira no mercado da UE. Esta proposta da 
Comissão Europeia é necessária para combater a desflorestação e a exploração e extracção 
ilegais de madeira através da definição de normas jurídicas rigorosas destinadas a proteger a 
floresta e a biodiversidade, mitigar as alterações climáticas e respeitar os direitos das pessoas 
que dependem da floresta. 

Mas, para ser inteiramente eficaz, a proposta tem de ser reforçada e melhorada. Para ser 
realmente dissuasivo, o regulamento deve reforçar a ideia de delito, de modo a que nenhum 
operador que seja importador e proprietário de madeira extraída ilegalmente no território da 
UE se sinta ao abrigo de sanções graves. Neste sentido, o texto deveria evitar lacunas, que 
podem ser utilizadas pelos operadores para contornar o regulamento. Também o dever de 
diligência, particularmente os procedimentos de gestão dos riscos previstos no texto, tem de 
ser definido de uma maneira mais clara e eficaz. Para assegurar a sua eficácia, o regulamento 
deve prever melhor a forma como será aplicado pelos operadores. Deveriam também ser 
dados às autoridades competentes das alfândegas dos Estados-Membros poderes suficientes 
para controlar o comércio internacional de produtos de madeira, indo, se necessário, a bordo 
dos navios de carga, investigando crimes e suspeitas de infracções, alertando as autoridades 
judiciais para delitos e registando práticas ilegais.

Por último, a União Europeia deveria ter em consideração as medidas adoptadas pelo governo 
dos EUA, nomeadamente a lei Lacey, que proíbe o comércio de plantas de proveniência ilegal 
e seus produtos - incluindo madeira e produtos de madeira. A Comissão deveria examinar a 
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possibilidade de estabelecer obrigações específicas também para os retalhistas, em 
complemento das obrigações impostas aos países parceiros e aos importadores. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Conselho e o Parlamento Europeu, 
reconhecendo a necessidade de um 
contributo da Comunidade para os esforços 
globais destinados a superar o problema da 
exploração madeireira ilegal, 
congratularam-se com a referida 
comunicação.

(5) O Conselho e o Parlamento Europeu, 
reconhecendo a necessidade de um 
contributo da Comunidade para os esforços 
globais destinados a superar o problema da 
exploração madeireira ilegal e a apoiar a 
exploração legal e sustentável no âmbito 
do desenvolvimento sustentável, da gestão 
sustentável das florestas e da redução da 
pobreza, bem como no âmbito da justiça 
social e da soberania nacional, 
congratularam-se com a referida 
comunicação.

Justificação

A União Europeia tem o dever de proteger e ajudar os produtores responsáveis, que 
respeitam a legalidade e os critérios de sustentabilidade. Este dever é complementar das 
medidas destinadas a acabar com o comércio ilegal a nível mundial.

O texto aditado foi retirado das conclusões do Conselho "Agricultura" de Outubro de 2003.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Nas conversações bilaterais com os 
principais países consumidores de 
madeira, como os EUA, a China, a Rússia 
e o Japão, a Comunidade deveria também 
insistir na discussão do problema, no 
estabelecimento, de comum acordo, de 
obrigações adequadas e uniformes para 
os operadores nos próprios mercados 
madeireiros destes países e na criação de 
um sistema independente e global de 
alerta e de um registo das explorações 
ilegais, com a participação, por exemplo, 
da Interpol e de um órgão adequado das 
Nações Unidas e com o apoio das mais 
recentes tecnologias de detecção por 
satélite.

Justificação

Os principais países importadores e produtores de madeira têm a responsabilidade de 
cooperar e utilizar todos os meios políticos, legais e tecnológicos para lutar contra a 
exploração ilegal de madeira. Na base do voluntariado e sem coordenação internacional, 
poucos países estarão dispostos a limitar as suas possibilidades de exportar ou importar 
madeira.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Os operadores de países com 
florestas de importância ecológica 
internacional devem ter uma 
responsabilidade especial na exploração 
sustentável de madeira.
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Justificação

Devem ser impostas obrigações em matéria de boa conduta, em primeiro lugar, aos 
operadores de países com grandes áreas de floresta que são verdadeiros "pulmões verdes" do 
mundo e prestam um contributo importante para a luta contra o aquecimento global.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Dada a complexidade da exploração 
madeireira ilegal, atendendo aos factores e 
impactos subjacentes, importa reduzir os 
incentivos às actividades ilícitas, através de 
uma focalização nos comportamentos dos 
operadores.

(10) Dada a complexidade da exploração 
madeireira ilegal, atendendo aos factores e 
impactos subjacentes, importa reduzir os 
incentivos às actividades ilícitas, através de 
uma focalização nos comportamentos dos 
operadores.

Reforçar os requisitos e as obrigações e 
aumentar os meios legais para punir a 
posse e a venda de madeira e produtos de 
madeira ilegais por operadores que os 
colocam no mercado da União Europeia 
são das soluções mais eficazes para 
dissuadir os operadores de manter 
relações comerciais com fornecedores que 
infringem a lei.

Justificação

A abordagem adoptada pelo regulamento tem de ser clarificada e especificadas as medidas 
propostas para realizar o objectivo de reduzir o comércio ilegal de madeira e produtos de 
madeira. Só uma combinação de incentivos e medidas dissuasivas podem realmente impedir 
que um operador escolha um fornecedor ilegal num país terceiro.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O objectivo global de alcançar a 
sustentabilidade através da promoção de 
critérios específicos permanece uma 

Suprimido
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prioridade comunitária. Na esteira deste 
objectivo, e com vista a reduzir os 
encargos dos operadores que colocam no 
mercado madeira e produtos de madeira 
abrangidos pelos critérios de 
sustentabilidade obrigatórios 
estabelecidos pela Directiva XX/XX/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à promoção da utilização da 
energia proveniente de fontes renováveis, 
o presente regulamento não deve ser 
aplicável a tais produtos.

Justificação

O regulamento não deve ter lacunas que possam ser usadas para importar madeira extraída 
ilegalmente.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) garantir que só sejam colocados no 
mercado madeira e produtos de madeira 
extraídos legalmente através de um 
sistema de rastreabilidade e verificação 
por terceiros;

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Incluir um procedimento de gestão de 
riscos e

b) Incluir um procedimento de gestão de 
riscos eficaz e claro que concentre os 
controlos e os meios financeiros dos 
operadores em casos de alto risco e que 
consista no seguinte:
(i) identificação sistemática dos riscos;
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(ii) aplicação de todas as medidas 
necessárias para limitar a exposição a 
riscos;
(iii) estabelecimento de procedimentos e 
registos a accionar regularmente para 
verificar se as medidas definidas nos 
pontos (i) e (ii) se estão a revelar eficazes 
e para a sua revisão, se necessário; 

Justificação

O regulamento tem de clarificar o que se espera dos operadores nos procedimentos de gestão 
dos riscos e ter em conta os custos, especialmente para as companhias com actividades 
comerciais no estrangeiro, para verificar as boas práticas dos fornecedores.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adoptará medidas para a 
aplicação do presente artigo. A Comissão 
fixará, nomeadamente, critérios para 
avaliar o risco de colocar no mercado 
madeira e produtos de madeira extraídos 
ilegalmente.

A Comissão adoptará medidas para a 
aplicação do presente artigo a fim de 
garantir a uniformidade da interpretação 
das regras e o seu efectivo cumprimento
pelos operadores. A Comissão fixará, 
nomeadamente, critérios para avaliar o 
risco de colocar no mercado madeira e 
produtos de madeira extraídos ilegalmente.

Justificação

O dever de diligência dos operadores só pode ser efectivo se os operadores, especialmente os 
que compram a madeira a fornecedores em países longínquos, compreenderem claramente as 
suas obrigações e puderem realmente cumpri-las de maneira oportuna e prática. 

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas adequadas para garantir a 
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imposição de sanções em caso de violação 
do disposto no presente regulamento.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. As autoridades competentes estarão 
equipadas com um sistema de rastreio 
fiável para detectar produtos de madeira 
comercializados a nível mundial e com 
sistemas de controlo públicos para avaliar 
a forma como os operadores cumprem as 
suas obrigações e ajudar os operadores a 
identificar os fornecedores de madeira e 
produtos de madeira de alto risco.

Justificação

O regulamento não prevê critérios que permitam efectivamente que as autoridades nacionais 
designadas tratem os pedidos de verificação de cada operador. Os meios de que dispõem 
para controlar e fiscalizar o comércio de madeira têm de ser reforçados.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro designará uma ou 
mais autoridades competentes responsáveis 
pela aplicação do presente regulamento.

1. Cada Estado-Membro designará uma ou 
mais autoridades competentes responsáveis 
pela aplicação do presente regulamento.

Estas autoridades devem dispor de 
poderes suficientes para aplicar o 
presente regulamento, controlando a sua 
execução, investigando alegadas 
infracções em colaboração com os 
serviços da alfândega e comunicando 
atempadamente os delitos às autoridades 
judiciais competentes.
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Justificação

Para aplicarem todos os aspectos do regulamento, as autoridades nacionais devem ter 
poderes para controlar todo o processo destinado a impedir a entrada no mercado da União 
Europeia de madeira proveniente de extracção ilegal, o que implica a cooperação com as 
autoridades nacionais da alfândega, da polícia e da justiça.
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