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Noul Regulament al UE privind lemnul 
intră în vigoare în Uniunea Europeană

La 3 martie 2013, va intra în vigoare în toate ţările UE noul 
Regulament al UE privind lemnul (EUTR), menit să contracareze 
comerţul cu lemn exploatat ilegal. Acest act legislativ îi vizează 
pe toţi cei care fac afaceri cu lemn și interzice introducerea pe 
piaţa europeană a lemnului recoltat ilegal, fiind menit să abordeze 
problema tot mai acută a exploatării ilegale a lemnului în întreaga 
lume.

Regulamentul se referă atât la lemnul și produsele din lemn 
importate, cât și la cele provenite din UE, stabilind proceduri de 
urmat pentru cei din industria lemnului, cu scopul de a minimiza 
riscul utilizării de lemn exploatat ilegal. Aceasta înseamnă că 
operatorii – definiţi ca fiind cei care introduc pentru prima dată 
lemn sau produse din lemn pe piaţa UE - trebuie să adopte un sistem 
de diligenţă necesară („due diligence”) și să depună toate eforturile 
pentru a se asigura că lemnul respectiv a fost exploatat în mod 
legal. De asemenea, comercianţii – definiţi ca fiind cei care vând 
sau cumpără lemn ori produse din lemn deja introduse pe piaţă – 
trebuie să păstreze evidenţele necesare pentru ca lemnul respectiv 
să poată fi ușor urmărit. Totuși, regulamentul nu constituie o măsură 
frontalieră, astfel că expedierile nu vor fi controlate la frontierele UE. 

EUTR vizează o gamă largă de produse1 – de la hârtie și celuloză 
la produse din lemn masiv și pardoseli – și este parte a eforturilor 
constante din ţările europene menite să abordeze problema 
exploatării ilegale a lemnului. Această practică are un grav impact 
economic, ecologic și social și este asociată nu doar cu despădurirea 
și schimbările climatice, ci subminează și eforturile și existenţa 
operatorilor legali, contribuind, de asemenea, la conflicte generate 
de terenuri și resurse. Asigurând aplicarea regulamentului, ţara 
dumneavoastră poate influenţa practicile forestiere din Europa și 
din întreaga lume și poate ajuta la eradicarea exploatării ilegale a 
lemnului. 

1  Produsele reciclate și cele din hârtie tipărită, cum sunt cărţile, revistele și zia-
rele, sunt doar câteva dintre produsele din lemn excluse din sfera de aplicare 
a actului legislativ. O listă a tuturor produselor vizate de EUTR este disponibilă 
în anexa la regulament. 

Note pentru editor:

1. Textul integral al EUTR, care a fost adoptat de Parlamentul Eu-
ropean și de Consiliu la 20 octombrie 2010, urmând să intre 
în vigoare la 3 martie 2013 în toate ţările UE, este disponi-
bil aici:       
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 
32010R0995:RO:NOT 

2. În temeiul EUTR, exploatarea ilegală a lemnului înseamnă 
recoltarea lemnului într-un mod care încalcă legislaţia sau 
reglementările din ţara de recoltare.

3. Lemnul sau produsele din lemn care fac deja obiectul unor 
licenţe FLEGT sau al unor permise CITES sunt considerate con-
forme cu cerinţele regulamentului. 

4. Regulamentul nu îi vizează pe cei care vând sau cumpără lemn 
ori produse din lemn pentru uz personal (nu în scop comercial).
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