
 
 

CONSULTARE PUBLICĂ 
 

privind evaluarea Regulamentului UE nr. 995/2010 de stabilire 
a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn 

și produse din lemn, la doi ani de la intrarea sa în vigoare 
 

De la 15.04.2015 la 03.07.2015 
 
 
 

 Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind evaluarea Regulamentului 
UE nr. 995/2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață 
lemn și produse din lemn (Regulamentul UE privind lemnul sau Regulamentul EUTR sau 
EUTR), la doi ani de la intrarea sa în vigoare. 
 
 Obiectivul acestei consultări este de a obține o contribuție din partea tuturor celor 
direct interesați și a publicului, la analizarea Regulamentului UE privind lemnul. Analiza va 
oferi elemente esențiale pentru raportul obligatoriu pe care Comisia Europeană trebuie să-
l prezinte Parlamentului European și Consiliului până la 3 decembrie 2015. Acest raport 
poate fi însoțit, dacă este necesar, de propuneri legislative corespunzătoare. 
 
 EUTR stabilește interdicția de a introduce pe piața UE lemnul recoltat în mod 
ilegal. De asemenea, acesta impune „operatorilor” să exercite sistemul „due diligence" 
pentru a reduce riscul ca lemnul recoltat ilegal să intre în lanțul lor de aprovizionare. În 
conformitate cu Regulamentul, există și o obligație „mai lejeră” pentru „comercianții" UE, 
de a ține evidența furnizorilor și a clienților, astfel încât să se faciliteze trasabilitatea 
lemnului și a produselor din lemn. Regulamentul se aplică atât pentru lemnul și produsele 
din lemn ce provin de pe piața internă, cât și celor din import. 
 
  La această consultare sunt invitate să contribuie toate părțile interesate de 
aplicarea EUTR: autorități, sectorul privat, asociații profesionale, IMM-uri, consultanți, 
operatori și comercianți, organizații non-guvernamentale, proprietari și administratori de 
păduri, cetățeni și alte părți interesate relevante (din interiorul și din afara Uniunii 
Europene). 
 
 Analiza va lua în considerare, printre altele, consecințele administrative pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, precum și gama de produse acoperite. Astfel se va evalua 
situația actuală economică și comercială a Uniunii în ceea ce privește produsele enumerate 
în capitolul 49 din Nomenclatura Combinată (hârtie tipărită), luând în mod deosebit în 
considerare competitivitatea sectoarelor relevante, în scopul de a aborda eventuala 
includere și a acestor produse în lista lemnului și produselor din lemn, prevăzută în anexa 
regulamentului. 
 
 EUTR se poate descărca și de pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor    
http://apepaduri.gov.ro/legislatie-silvica/ 
 
Consultarea publică se realizează „on line”, în perioada 15.04.2015  - 03.07.2015, la 

adresa http://ec.europa.eu/environment/consultations/eutr_en.htm . 
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