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Każde państwo członkowskie UE wyznaczy właściwy
organ, który będzie koordynował wdrażanie rozporządzenia. Państwa członkowskie ustalą również rodzaj
i zakres kar, które będą stosowane w przypadku naruszenia rozporządzenia.
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Wdrażanie rozporządzenia

Rozporządzenie przewiduje istnienie „organizacji
monitorujących” uznawanych przez Komisję Europejską. Organizacje te, którymi będą podmioty prywatne,
będą zapewniać podmiotom z UE operacyjne systemy
zasad należytej staranności. Dzięki temu podmioty
mogą opracować własny system lub wykorzystywać
system stworzony przez organizację monitorującą.

Rozporządzenie UE w sprawie drewna,
które zacznie obowiązywać od dnia
3 marca 2013 r.

Więcej informacji
Dodatkowe informacje znajdują się w Internecie:
http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm

Nielegalne pozyskiwanie drewna oznacza pozyskiwanie drewna z naruszeniem przepisów kraju pozyskania.
Nielegalne pozyskiwanie drewna jest problemem globalnym, mającym poważne, negatywne skutki o charakterze gospodarczym, środowiskowym i społecznym.
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Pod względem gospodarczym nielegalne pozyskiwanie
drewna skutkuje utratą przychodów i innymi niezrealizowanymi korzyściami. W ujęciu środowiskowym nielegalne pozyskiwanie drewna wiąże się z wylesianiem,
zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej.
W kontekście społecznym nielegalne pozyskiwanie
drewna jest często związane z konfliktami dotyczącymi
gruntów i zasobów, pozbawieniem uprawnień społeczności lokalnych i autochtonicznych oraz konfliktami
zbrojnymi.
Nielegalne działania podważają również wysiłki podmiotów uczciwych przez udostępnianie na rynku tańszego, ale nielegalnego drewna i produktów z takiego
drewna.
W październiku 2010 r. UE przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie drewna1 służące przeciwdziałaniu handlowi nielegalnie pozyskanym drewnem. Jest to jedno
z szeregu działań w ramach przedstawionego w 2003 r.
planu działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT).
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Wydrukowano na papierze z recyklingu, wyróżnionym
odznaką ekologiczną UE dla papieru graficznego
(http://www.ecolabel.eu/)
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Printed in Belgium

Rozporządzenie ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do
obrotu drewno i produkty z drewna ((UE) nr 995/2010)
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2010%3A295%3ASOM
%3APL%3AHTML
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Główne obowiązki wynikające
z rozporządzenia UE w sprawie drewna
Rozporządzenie przeciwdziała handlowi nielegalnie
pozyskanym drewnem i produktami z takiego drewna,
ustanawiając trzy kluczowe obowiązki:
1) rozporządzenie zabrania wprowadzania do obrotu
nielegalnie pozyskanego drewna i produktów
pochodzących z takiego drewna;
2) w rozporządzeniu ustanowiono wymóg, aby
podmioty handlowe w UE, które po raz pierwszy
wprowadzają produkty z drewna do obrotu w UE,
postępowały z „należytą starannością”.
Po wprowadzeniu do obrotu drewno i produkty
z drewna mogą być dalej sprzedawane lub przetwarzane, zanim dotrą do konsumenta końcowego. Aby
zapewnić identyfikowalność produktów z drewna,
podmioty gospodarcze w tej części łańcucha dostaw
(zwane w rozporządzeniu podmiotami handlowymi)
mają obowiązek:
3) prowadzić ewidencję dostawców i klientów.

Na czym polega „należyta staranność”?
Zasadniczym elementem „należytej staranności” jest
to, że podmioty muszą prowadzić zarządzanie ryzykiem tak, aby minimalizować ryzyko wprowadzania do
obrotu w UE nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów z nielegalnie pozyskanego drewna.
Trzy główne elementy „systemu zasad należytej staranności”:
• Informacje – podmiot musi mieć dostęp do informacji opisujących drewno i produkty z drewna, kraj
pozyskania, ilość, dane dotyczące dostawcy oraz
informacje potwierdzające zgodność z ustawodawstwem krajowym.
• Ocena ryzyka – podmiot powinien oceniać ryzyko
pojawienia się nielegalnie pozyskanego drewna
w swoim łańcuchu dostaw, bazując na wskazanych
powyżej informacjach oraz uwzględniając kryteria
określone w rozporządzeniu.
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• Ograniczanie ryzyka – w przypadku gdy ocena
wykaże, że istnieje ryzyko pojawienia się nielegalnie
pozyskanego drewna w łańcuchu dostaw, ryzyko
to może być ograniczone przez wymaganie od
dostawcy dodatkowych informacji i weryfikacji.
Do czerwca 2012 r. Komisja Europejska wypracuje bardziej szczegółowe przepisy dotyczące „systemu zasad
należytej staranności”.

Jakie produkty obejmuje rozporządzenie?
Rozporządzenie obejmuje szeroki zakres produktów,
w tym produkty z litego drewna, pokrycia podłogowe,
sklejkę, pulpę i papier. Rozporządzenie nie obejmuje
produktów z recyklingu, produktów rattanowych
i bambusowych ani papieru drukowanego, na przykład
książek, czasopism czy gazet. W razie konieczności
zakres produktów może ulec zmianie.
Rozporządzenie ma zastosowanie do drewna i produktów z drewna pochodzących z przywozu oraz produkowanych w kraju.
Uznaje się, że drewno i produkty z drewna objęte
ważnymi zezwoleniami FLEGT2 lub CITES3 są zgodne
z wymogami określonymi w rozporządzeniu.
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http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm

