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Nielegalne pozyskiwanie drewna – zdaniem unijnych 
kontrolerów Europa powinna uporządkować kwestie 
wewnętrzne 
Rozwiązanie problemu nielegalnego pozyskiwania drewna jest kluczowe dla kontrolowania zmiany 
klimatu poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Trudno znaleźć lepszy sposób 
przyczynienia się do poprawy stanu środowiska niż ochrona drzew. Innowacyjny plan działania FLEGT 
zainicjowany przez Komisję w 2003 r. był zatem pożądaną inicjatywą. W swoim najnowszym 
sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza jednak, że po 12 latach od wprowadzenia planu 
w życie jego ogólne rezultaty są mierne. 

– Cztery kraje (Grecja, Węgry, Rumunia i Hiszpania) nie wdrożyły jeszcze w pełni rozporządzenia UE dotyczącego 
drewna, które zostało przyjęte w celu zapobiegania wprowadzaniu nielegalnie pozyskanego drewna na rynek UE. 
Ponieważ łańcuch kontroli jest jedynie tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo na jednolitym rynku, przywóz 
nielegalnie pozyskiwanego drewna do UE przez terytorium tych czterech krajów może nadal trwać. Z drugiej 
strony Europa ustanowiła system zezwoleń w celu zapewnienia, by z państw produkujących drewno na całym 
świecie wywożono tylko drewno pozyskane legalnie. UE powinna w pierwszej kolejności uporządkować kwestie 
wewnętrzne, tak aby dać przykład rozwiązywania problemu nielegalnego pozyskiwania drewna i handlu tak 
pozyskanym drewnem – powiedział Karel Pinxten, członek Trybunału odpowiedzialny za to sprawozdanie. 

Kontrolerzy Trybunału zbadali główne aspekty planu działania UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania 
i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) pod kątem ich skuteczności. W ramach planu działania w latach 
2003-2013 przekazano 300 mln euro na rzecz 35 krajów. Dwa kraje, Indonezja i Ghana, poczyniły znaczne 
postępy w kierunku pełnego przyjęcia systemu zezwoleń w odniesieniu do pozyskiwanego tam drewna. Postęp 
w przyjmowaniu planu był jednak ogólnie bardzo powolny, a wiele krajów zmagało się z przeszkodami 
dotyczącymi dobrego rządzenia. W ciągu 12 lat od wprowadzenia planu działania przez Komisję żaden kraj 
partnerski nie uzyskał pełnego zatwierdzenia systemu zezwoleń FLEGT. 

Ważnymi czynnikami, które wpłynęły na ten brak postępów, były brak odpowiedniego planowania ze strony 
Komisji oraz brak ustalonych jasnych priorytetów finansowania na rzecz państw produkujących drewno. 

http://www.eca.europa.eu/�
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Kontrolerzy UE zalecają, aby Komisja: 

• ustanowiła jasne cele i określiła sposoby ich realizacji, 
• przydzielała zasoby w państwach produkujących drewno tak, by miały one jak największe oddziaływanie, 
• zapewniła, by rozporządzenie dotyczące drewna zostało w całości wdrożone we wszystkich państwach 

członkowskich, 
• wprowadziła rzetelne procedury oceny i sprawozdawczości w celu monitorowania inicjatywy, 
• korzystała z prac uznanych jednostek certyfikacji prywatnej. 

 

Informacje dla redaktorów 

Poza bardzo szkodliwym wpływem na środowisko nielegalne pozyskiwanie drewna i handel tak 
pozyskanym drewnem prowadzą do utraty różnorodności biologicznej, mają negatywny wpływ na 
warunki życia społeczności zależnych od lasów, prowadzą do korupcji i podważają zasadę 
praworządności. W ich wyniku rządy są pozbawiane potrzebnych im dochodów. 

Pod względem oddziaływania na ochronę środowiska ograniczenie stopnia nielegalnego pozyskiwania 
drewna, w porównaniu z innymi strategiami polityki klimatycznej, takimi jak wsparcie produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych, jest bardzo skuteczną metodą zmniejszenia poziomu emisji dwutlenku węgla.  

Wniosek dotyczący planu działania UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (FLEGT), przedstawiony przez Komisję w 2003 r. w celu rozwiązania problemu nielegalnego 
pozyskiwania drewna i związanego z nim handlu w UE, stanowił bardzo ambitną, pożądana inicjatywę. 
Podstawą planu działania jest umowa dwustronna pomiędzy UE a państwem, z którego dokonywany 
jest wywóz drewna (dobrowolna umowa o partnerstwie dotycząca FLEGT), zobowiązująca to państwo 
do handlu drewnem pozyskanym jedynie w legalny sposób.  

W okresie obowiązywania planu działania Komisja nie sporządziła jednak odpowiedniego planu prac, 
w którym byłyby jasno określone cele, etapy pośrednie oraz specjalny budżet. Pomoc na rzecz krajów 
produkujących drewno nie została przyznana na podstawie jasno określonych kryteriów, a siła jej 
oddziaływania rozmyła się ze względu na dużą liczbę państw, które ubiegały się o tę pomoc. Poziom 
postępów dokonanych przez te państwa znacznie się różnił, przy czym w wielu z nich podjęto jedynie 
niewielkie działania na rzecz wprowadzenia pełnego systemu zezwoleń. Indonezja wprowadziła własny 
system zezwoleń i ma nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie się kwalifikowała do zatwierdzenia 
pełnego systemu zezwoleń FLEGT. Istotny postęp na drodze do wprowadzenia pełnego systemu 
zezwoleń zaobserwowano także w Ghanie. Żadne państwo nie spełniło jednak jeszcze warunków 
niezbędnych do uzyskania pełnego systemu zezwoleń FLEGT. 

Rozporządzenie UE dotyczące drewna, mające zapobiec przywozowi i wprowadzaniu nielegalnie 
pozyskanego drewna na rynek UE, zostało ostatecznie przyjęte dopiero w 2010 r., a weszło w życie w 
2013 r. Wdrażanie rozporządzenia w państwach członkowskich przebiegało powoli, a w chwili 
przeprowadzania kontroli sześć państw nie spełniało jego wymogów. Ostatnio oceniono, że wymogi te 
spełniły Polska i Łotwa, zaś cztery pozostałe państwa nie podjęły jeszcze niezbędnych działań. 
Częściowe wdrożenie tak ważnego środka stanowi złe przesłanie dla państw, z których dokonywany jest 
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wywóz drewna i które zwiększyły starania mające na celu legalne pozyskiwanie drewna. W efekcie nad 
UE ciąży ryzyko oskarżenia o stosowanie podwójnych standardów. 

Komisja powinna wykorzystać zalecenia zawarte w sprawozdaniu kontrolerów UE i aktualną ocenę 
inicjatywy FLEGT do sprawdzenia, w jaki sposób można zmodyfikować obecne podejście w celu 
osiągnięcia bardziej wymiernych rezultatów.  

Sprawozdanie specjalne nr 13/2015 pt. „Wsparcie UE dla państw produkujących drewno w ramach planu 
działania FLEGT” jest obecnie dostępne w języku angielskim (wkrótce będą dostępne również pozostałe wersje 
językowe). 

 


