
Środowisko

Komunikat prasowy do rozpowszechnienia w państwach członkowskich

W Unii Europejskiej wchodzi w życie nowe 
rozporządzenie UE w sprawie drewna

Rozporządzenie UE mające zapobiegać handlowi nielegalnie 
pozyskiwanym drewnem wchodzi w życie we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej z dniem 3 marca 2013 roku. Nowe ustawodawstwo, 
które niesie skutki dla całej branży handlu drewnem, zawiera 
zakaz wprowadzania nielegalnie pozyskiwanego drewna do obrotu 
na rynku europejskim, aby zaradzić narastającemu problemowi 
nielegalnego wyrębu na całym świecie.

W rozporządzeniu, które dotyczy zarówno drewna importowanego, 
jak i krajowego oraz wykonanych z niego produktów, określono 
procedury obowiązujące branżę, aby zminimalizować ryzyko 
wykorzystywania nielegalnie pozyskiwanego drewna. Oznacza to, 
że podmioty – czyli osoby fizyczne lub prawne, które wprowadzają 
produkty z drewna po raz pierwszy do obrotu na rynku UE – mają 
obowiązek postępować z „należytą starannością”, dokładając 
wszelkich wysiłków, aby zapewnić legalność drewna, którym 
handlują. Ponadto podmioty handlowe – czyli osoby fizyczne lub 
prawne zbywające bądź nabywające drewno wprowadzone już do 
obrotu – mają obowiązek przechowywania odpowiednich informacji, 
aby umożliwić łatwą identyfikację drewna, którym handlują. 
Rozporządzenie nie wprowadza jednak kontroli na granicach, więc 
dostawy nie będą sprawdzane przy przywozie do UE. 

Nowy akt prawny, który obejmuje szeroką gamę produktów1 od 
papieru i pulpy drzewnej po lite drewno i pokrycia podłogowe, jest 
elementem wysiłków podejmowanych w krajach europejskich, aby 
zaradzić problemowi nielegalnego pozyskiwania drewna. Nielegalny 
wyrąb ma poważne skutki gospodarcze, środowiskowe i społeczne: 
wiąże się z wylesianiem i zmianą klimatu, uderza w legalne podmioty, 
odbierając im dochody, a ponadto przyczynia się do konfliktów o ziemię 
i zasoby. Egzekwując rozporządzenie, Twój kraj może wpływać na 
praktyki w sektorze leśnym w Europie i na całym świecie, pomagając 
tym samym wyeliminować nielegalne pozyskiwanie drewna. 

1  Wśród produktów z drewna wyłączonych z zakresu rozporządzenia są między 
innymi produkty pochodzące z recyklingu oraz zadrukowany papier, np. książki, 
czasopisma i gazety. Wykaz wszystkich produktów objętych rozporządzeniem 
znajduje się w załączniku do niego. 

Uwagi dla redakcji:

1. Pełny tekst rozporządzenia w sprawie drewna, które zostało 
przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w dniu 20 
października 2010 r. i wejdzie w życie we wszystkich krajach 
UE z dniem 3 marca 2013 r., jest dostępny pod następującym 
adresem: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32010R0995:PL:NOT

2. Zgodnie z rozporządzeniem nielegalne pozyskiwanie drewna to 
takie pozyskiwanie, które narusza przepisy lub regulacje kraju 
pozyskania.

3. Uznaje się, że drewno lub produkty z drewna objęte ważnym 
zezwoleniem FLEGT lub CITES spełniają wymogi rozporządzenia.

4. Rozporządzenie nie dotyczy osób fizycznych zbywających lub 
nabywających drewno bądź produkty z drewna do użytku oso-
bistego (nie zaś do celów handlowych).
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