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Exploatarea ilegală a lemnului: conform auditorului extern al
UE, „Europa ar trebui să își facă ordine în propria curte”
Combaterea exploatării ilegale a lemnului joacă un rol crucial în eforturile de controlare a
schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă. Protejarea
pădurilor reprezintă un mijloc primordial de a ajuta mediul. În acest sens, planul de acțiune inovator
lansat de Comisie în 2003 a fost o inițiativă binevenită. Totuși, doisprezece ani mai târziu, rezultatele
de ansamblu sunt limitate, după cum arată un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană.
„Patru țări (Grecia, Ungaria, România și Spania) nu au pus încă pe deplin în aplicare Regulamentul UE privind
lemnul, care a fost introdus pentru a preveni pătrunderea lemnului obținut ilegal pe piața UE. În condițiile în care
veriga cea mai slabă a lanțului de control determină soliditatea de ansamblu a acestuia pe piața unică, lemnul
obținut în mod ilegal ar putea fi importat în continuare în UE prin intermediul acestor patru țări. Pe de altă parte,
Europa a promovat un regim de licențe pentru a se asigura că țările producătoare de lemn din întreaga lume
exportă doar lemn obținut în mod legal. UE ar trebui să își facă ordine mai întâi în propria curte și să dea un
exemplu în ceea ce privește combaterea exploatării forestiere ilegale și a comerțului cu lemn recoltat în mod
ilegal”, a declarat domnul Karel Pinxten, membrul Curții responsabil de acest raport.
Auditorul extern al UE a examinat eficacitatea principalelor elemente ale Planului de ac țiune al UE referitor la
aplicarea reglementărilor forestiere, la guvernare și la schimburile comerciale (Forest Law Enforcement,
Governance and Trade - FLEGT). În perioada 2003-2013, în cadrul planului de acțiune, a fost alocată o sumă
totală de 300 de milioane de euro pentru 35 de țări. Două dintre aceste țări, Indonezia și Ghana, au făcut pași
importanți în direcția obținerii unei licențe definitive pentru lemnul pe care îl exportă. În general însă, progresele
realizate au fost foarte lente și pentru numeroase țări a fost extrem de dificil să depășească obstacolele din calea
bunei guvernanțe. În intervalul de 12 ani de la introducerea planului de acțiune de către Comisie, nicio țară
parteneră nu a obținut o licență FLEGT aprobată în totalitate.
Faptul că nu a existat o planificare adecvată la nivelul Comisiei și că nu au fost stabilite priorități clare de
finanțare în ceea ce privește țările producătoare de lemn a reprezentat un factor important care explică această
lipsă de progrese.

Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale raportului special adoptat de Curtea de Conturi Europeană.
Textul integral al raportului este disponibil la adresa www.eca.europa.eu.
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Curtea recomandă Comisiei:
•
•
•
•
•

să stabilească obiective clare și mijloacele de atingere a acestora;
să își aloce resursele în țările producătoare de lemn în care acestea pot avea cel mai puternic impact;
să se asigure că Regulamentul privind lemnul este pus pe deplin în aplicare în toate statele membre;
să introducă proceduri riguroase de evaluare și de raportare pentru a urmări evoluția inițiativei;
să recurgă la organisme private de certificare cu o bună reputație.

Note către editori

Pe lângă efectele sale extrem de nocive asupra mediului, exploatarea ilegală a lemnului și comerțul asociat
acesteia antrenează o pierdere a biodiversității, afectează negativ mijloacele de subzistență ale comunităților
dependente de păduri, alimentează corupția și subminează statul de drept. În egală măsură, aceste fenomene
privează guvernele de venituri esențiale pentru ele.
Din punctul de vedere al impactului asupra mediului, reducerea exploatării forestiere ilegale este o metodă
foarte eficientă de diminuare a emisiilor de dioxid de carbon, în compara ție cu alte politici climatice, cum ar fi
promovarea energiei din surse regenerabile.
Prin urmare, propunerea Comisiei, publicată în 2003, privind un plan de acțiune al UE referitor la aplicarea
reglementărilor forestiere, la guvernare și la schimburile comerciale (FLEGT) pentru a combate problema
exploatării forestiere ilegale și a comerțului cu lemn recoltat ilegal a reprezentat o inițiativă binevenită și foarte
ambițioasă. Fundamentul planului de acțiune îl constituie un acord bilateral încheiat între Uniunea Europeană și
o țară exportatoare de lemn – așa-numitul „acord de parteneriat voluntar FLEGT” –, prin care țara exportatoare
în cauză se angajează să comercializeze exclusiv produse din lemn recoltat în mod legal.
Cu toate acestea, pe perioada acoperită de planul de ac țiune, Comisia nu a elaborat un plan de activitate
corespunzător, care să prevadă obiective și etape de implementare clare și care să dispună de un buget specific.
Asistența nu a fost acordată țărilor producătoare de lemn în conformitate cu criterii clare, iar impactul ajutorului
a fost diluat din cauza numărului mare de țări care se aflau în concurență pentru a obține asistență. Nivelul de
progres înregistrat în țările vizate a variat considerabil. Numeroase țări au făcut doar pași mici în direcția
obținerii unei licențe definitive. Indonezia a introdus un sistem propriu de licențe și speră să obțină o licență
FLEGT definitivă în viitorul apropiat. Progrese considerabile în direcția obținerii unei licențe definitive au fost
constatate și în Ghana. Nicio țară nu îndeplinește însă deocamdată condițiile pentru obținerea unei licențe
FLEGT definitive.
Regulamentul UE privind lemnul, vizând prevenirea importului de lemn obținut în mod ilegal sau prevenirea
introducerii acestuia pe piața UE, a fost adoptat de abia în 2010 și a intrat în vigoare în 2013. Punerea în aplicare
în statele membre a fost lentă și, la momentul auditului, șase țări se aflau în situație de neconformitate. Recent,
Letonia și Polonia au fost evaluate ca fiind conforme, ceea ce înseamnă că mai rămân patru țări care nu au luat
încă măsurile necesare. Punerea parțială în aplicare a unei măsuri atât de importante transmite un semnal
negativ țărilor exportatoare de lemn, care și-au intensificat eforturile legate de exploatarea exclusiv legală a
lemnului. În consecință, UE riscă să fie acuzată că aplică standarde duble.
Comisia ar trebui să țină seama de recomandările formulate în raportul Curții, precum și de evaluarea în curs a
inițiativei FLEGT, pentru a examina eventualele modificări care pot fi aduse abordării curente în vederea obținerii
unor rezultate mai tangibile.
Raportul special nr. 13/2015: „Sprijinul UE acordat țărilor producătoare de lemn în cadrul planului de acțiune
FLEGT” este disponibil în prezent în limba engleză (alte versiuni lingvistice vor fi disponibile în scurt timp).
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