
Mediu

Linkuri

Textul EUTR:
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v .
do?uri=CELEX:32010R0995:RO:NOT

Sinteza EUTR:
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.
htm#products

Ghid pentru EUTR:
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_
document.pdf

Site-ul Regulamentului 
UE privind lemnul (EUTR):
http://ec.europa.eu/eutr2013

http://ec.europa.eu/eutr2013

Aţi auzit? Din 3 martie 2013 
se va aplica Regulamentul 
UE privind lemnul (EUTR), menit 
să stopeze introducerea pe piaţa 
Uniunii Europene a lemnului 
exploatat ilegal.

Faceţi afaceri cu lemn?
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NoUl REgUlamENT 
pRiviNd lEmNUl (EUTR)
În temeiul EUTR, se interzice introducerea pe 
piaţa UE a lemnului recoltat ilegal și a produselor 
derivate din acesta. Regulamentul se aplică 
lemnului și produselor din lemn introduse pentru 
prima dată pe piaţa UE.

De ce este nevoie de o nouă legislaţie?
UE vrea să stopeze exploatarea ilegală a lemnului la sursă: 
recoltarea lemnului într-un mod care încalcă legislaţia sau 
reglementările din ţara de recoltare.

Ce probleme atrage exploatarea ilegală 
a lemnului?

Economice
Aceasta duce la pierderi de venituri 
și subminează eforturile operatorilor legali.

Ecologice
Aceasta este asociată cu despădurirea, 
schimbările climatice și declinul biodiversităţii.

Sociale
Aceasta este legată de conflicte privind terenurile 
și resursele și de slăbirea puterii comunităţilor 
locale.

Ce se întâmplă cu licenţele FLEGT sau 
permisele CITES?
Dacă lemnul sau produsele din lemn utilizate fac obiectul unor 
licenţe FLEGT sau al unor permise CITES valabile, acestea sunt 
considerate conforme cu cerinţele regulamentului. 

Ce produse intră sub incidenţa 
regulamentului?
Actul normativ se aplică unor categorii numeroase de lemn și produse 
din lemn provenite din UE sau importate din afara UE. Totuși, nu 
tot lemnul și produsele din lemn intră sub incidenţa regulamentului.
O listă cuprinzătoare a produselor care intră sub incidenţa actului 
normativ poate fi consultată în anexa la EUTR.

Ce produse nu intră sub incidenţa 
regulamentului?
Este important de menţionat faptul că lista de mai jos nu este 
exhaustivă.

 ■ produsele reciclate;
 ■ produsele din hârtie tipărită, cum sunt cărţile, revistele și ziarele;
 ■ materialele de ambalaj folosite exclusiv pentru suportul, 

protecţia sau transportul altui produs;
 ■ unele produse din bambus și rattan;
 ■ alte produse neincluse în anexă*

Cum se asigură aplicarea legislaţiei?
Regulamentul este obligatoriu în fiecare stat membru al UE. 
Entitatea legislativă din ţara dumneavoastră stabilește sancţiuni 
pentru a asigura conformitatea cu regulamentul. În fiecare ţară 
există o autoritate competentă care coordonează aplicarea 
regulamentului.
EUTR nu reprezintă o măsură frontalieră: importurile nu sunt 
controlate la frontieră.

Cine este vizat?
Regulamentul îi împarte pe cei care fac afaceri cu lemn și produse 
din lemn în două categorii: operatori și comercianţi.

opERaToRi ComERCiaNţi

Introduceţi lemn sau produse 
din lemn pentru prima dată pe 
piaţa UE.

Vindeţi sau cumpăraţi – în scop 
comercial – lemn sau produse 
din lemn deja introduse pe piaţa 
internă.

Responsabilitatea dvs. Responsabilitatea dvs.

Trebuie să exercitaţi diligenţa 
necesară („due diligence”) 
atunci când introduceţi lemn 
pe piaţa UE. Dumneavoastră 
vă revine sarcina să minimizaţi 
riscurile ca lemnul să provină sau 
să fie produs din surse recoltate 
în mod ilegal. Aceasta înseamnă 
că trebuie să implementaţi un 
sistem de gestionare a riscurilor 
denumit sistem „due diligence”, 
bazat pe:
• Informare
• Evaluarea riscurilor
• Atenuarea riscurilor

Trebuie să păstraţi informaţii 
privind furnizorii și clienţii, 
pentru ca trasabilitatea lemnului 
gestionat de dumneavoastră să 
fie cât mai ușoară posibil.

Cum exercită operatorii diligenţa necesară 
(„due diligence”)?
Ca operator, vă puteţi dezvolta propriul sistem „due diligence” sau 
puteţi folosi un sistem elaborat de o organizaţie de monitorizare. 
Găsiţi o organizaţie de monitorizare din zona dumneavoastră pe 
site-ul nostru. 

(*)  Pentru a afla dacă un produs intră sau nu sub incidenţa regulamentului, importatorii ar trebui să consulte 
Nomenclatura combinată din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului.




