
 

RO   RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 8.6.2018 

COM(2018) 448 final 

 

RAPORT AL COMISIEI 

Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim 

de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană 

Raport anual de sinteză pentru anul 2016 

 



 

1 

 

RAPORT AL COMISIEI 

Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim 

de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană 

Raport anual de sinteză pentru anul 2016 

1. Introducere 

În 2005, Uniunea Europeană (UE) a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2173/2005
1
 din 

20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de 

lemn în Comunitatea Europeană (denumit în continuare „Regulamentul FLEGT”), în 

contextul punerii în aplicare a Planului de acțiune al UE din 2003 referitor la aplicarea 

reglementărilor forestiere, la guvernare și la schimburile comerciale (FLEGT)
2
. În 2008, 

Comisia a adoptat, de asemenea, Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 1024/2008
3
 de 

stabilire a măsurilor detaliate de aplicare a Regulamentului FLEGT. 

Regulamentul FLEGT stabilește norme pentru punerea în aplicare a regimului de licențe 

FLEGT prin încheierea unor acorduri de parteneriat voluntar (APV) cu țările producătoare de 

lemn, care cuprind obligația ca importurile în UE de produse din lemn originare din țările 

partenere în cadrul FLEGT să fie acoperite de o licență FLEGT. 

Regimul de licențe FLEGT a devenit operațional pentru prima dată la 15 noiembrie 2016, 

odată cu începerea acordării de licențe FLEGT pentru exporturile din Indonezia. Indonezia a 

fost singura țară parteneră în cadrul FLEGT care aplica un astfel de regim în 2016. 

Articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul FLEGT obligă Comisia să elaboreze și să pună la 

dispoziția publicului un raport anual de sinteză bazat pe informațiile prezentate de statele 

membre în rapoartele lor anuale, care acoperă anul calendaristic precedent, în conformitate cu 

articolul 8 alineatul (1).  

Pentru a facilita raportarea de către statele membre, un format de raportare a fost stabilit de 

Comisie în conformitate cu articolul 8 alineatul (2). Formatul a fost convenit cu statele 

membre în cadrul Grupului de experți pentru FLEGT. Pentru a facilita monitorizarea 

regimului de licențe FLEGT, formatul nu include numai datele necesare în temeiul 

articolului 8 alineatul (1), ci și informații esențiale cu privire la obligațiile fundamentale ale 

statelor membre în conformitate cu Regulamentul FLEGT (de exemplu, autoritatea 

competentă desemnată/autoritățile competente desemnate/sancțiunile), precum și informații 

privind aspectele practice ale punerii în aplicare a regimului de licențe FLEGT.  

Acest raport prezintă o analiză a primelor rapoarte anuale transmise de statele membre cu 

privire la punerea în aplicare a regimului de licențe FLEGT pentru 2016 și acoperă perioada 

15 noiembrie - 31 decembrie 2016. Analiza prezintă stadiul punerii în aplicare a 

Regulamentului FLEGT la nivelul UE și conturează concluzii și pașii următori.  

                                                            
1 JO L 347, 30.12.2005, p. 1. 
2 COM(2003)0251 final. 
3 JO L 277, 18.10.2008, p. 23. 
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O analiză mai detaliată a rapoartelor naționale a fost elaborată pentru Comisie de către 

consultantul UNEP-WCMC. Aceasta oferă detalii suplimentare și este disponibilă pe site-ul 

web al Comisiei
4
. 

2. Context 

Exploatarea forestieră ilegală reprezintă o problemă globală de interes internațional major. 

Aceasta are un impact devastator asupra unora dintre cele mai valoroase păduri rămase din 

lume, precum și asupra persoanelor care le locuiesc și care se bazează pe resursele furnizate 

de aceste păduri. Exploatarea forestieră ilegală contribuie la despădurirea tropicală și la 

degradarea pădurilor, care pot cauza între 7 % și 14 %
5
 din totalul emisiilor de CO2 provenite 

din activitățile umane; aceasta amenință biodiversitatea, subminează gestionarea durabilă a 

pădurilor și are un impact negativ asupra reducerii sărăciei, asupra creșterii economice 

durabile și favorabile incluziunii și asupra dezvoltării durabile, inclusiv prin subminarea 

viabilității comerciale a operatorilor care acționează în conformitate cu legislația aplicabilă. 

Planul de acțiune FLEGT din 2003 stabilește răspunsul UE pentru abordarea exploatării 

ilegale a pădurilor și a comerțului aferent prin îmbunătățirea guvernării în domeniul forestier, 

prin consolidarea aplicării reglementărilor forestiere și prin promovarea schimburilor 

comerciale cu lemn recoltat în mod legal și cu produse din lemn derivate din acesta.  

Instituirea unui regim de licențe FLEGT menit să garanteze că se exportă din țările 

participante la program numai lemnul recoltat în mod legal reprezintă unul dintre elementele 

principale ale planului de acțiune FLEGT. Regimul de licențe FLEGT este pus în aplicare prin 

încheierea de acorduri de parteneriat voluntar cu țările producătoare de lemn.  

În temeiul acordurilor de parteneriat voluntar FLEGT, țările exportatoare instituie sisteme de 

verificare a legalității exporturilor de lemn către UE, precum și un sistem de acordare a 

licențelor, prin care garantează că lemnul importat în UE a fost recoltat în conformitate cu 

obligațiile legale ale țării partenere, astfel cum sunt prevăzute în acordurile relevante de 

parteneriat voluntar FLEGT.  

Gama de produse din domeniul de aplicare al regimului de licențe FLEGT acoperă o listă de 

bază de produse obligatorii, astfel cum sunt enumerate în anexa II la Regulamentul FLEGT, 

precum și produse suplimentare specifice fiecărei țări, care vor fi enumerate în anexa III (în 

conformitate cu gama de produse din domeniul de aplicare convenit în acordurile relevante de 

parteneriat voluntar). 

Până în prezent, au fost încheiate șase acorduri de parteneriat voluntar, cu Camerun, 

Republica Centrafricană, Ghana, Indonezia, Liberia și Republica Congo. Sunt în curs de 

desfășurare negocieri cu alte nouă țări partenere, în special cu Côte d'Ivoire, Republica 

Democratică Congo, Gabon, Guyana, Honduras, Laos, Malaysia, Thailanda și Vietnam. 

Acordul de parteneriat voluntar FLEGT dintre UE și Indonezia a intrat în vigoare la 

1 mai 2014
6
. Acesta stabilește cadrul, instituțiile și sistemele regimului de licențe FLEGT 

                                                            
4 http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
5 https://ec.europa.eu/jrc/en/news/reporting-greenhouse-gas-emissions-deforestation-and-forest-degradation-pan-

tropical-biomass-maps. 
6 Mai multe informații cu privire la acordul de parteneriat voluntar sunt disponibile în: JO L 150, 20.5.2014, 

p. 252 și JO L 213, 12.8.2015 p. 11.  

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/reporting-greenhouse-gas-emissions-deforestation-and-forest-degradation-pan-tropical-biomass-maps
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/reporting-greenhouse-gas-emissions-deforestation-and-forest-degradation-pan-tropical-biomass-maps
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pentru Indonezia. Acordul stabilește controalele lanțului de aprovizionare, cadrul de 

conformitate juridică și cerințele în materie de audit independent ale sistemului, denumit 

Sistemul indonezian de asigurare a legalității lemnului (SALL) sau „Sistem Verificasi 

Legalitas Kayu (SVLK)” în limba indoneziană.  

Ca urmare a evaluării comune pozitive a Sistemului indonezian de asigurare a legalității 

lemnului, Indonezia a devenit prima țară care a pus în aplicare un regim de licențe FLEGT, 

începând din 15 noiembrie 2016. În conformitate cu articolul 10 alineatele (1) și (3) din 

Regulamentul FLEGT, decizia de punere în aplicare a regimului de licențe FLEGT în 

Indonezia a implicat modificarea, printr-un regulament delegat al Comisiei
7
, al anexelor I și 

III la Regulamentul FLEGT, pentru a include Indonezia și unitățile sale de informare pentru 

licențe (LIU) în lista „Țări partenere și autoritățile de emitere de licențe desemnate ale 

acestora” prevăzută în anexa I și în lista de produse cărora li se aplică regimul de licențe 

FLEGT, prevăzută în anexa III – „Produse din lemn cărora li se aplică regimul de licențe 

FLEGT numai în cazul țărilor partenere corespondente”. Acest regim vizează majoritatea 

produselor care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului UE privind lemnul (EUTR)
8
, 

precum și mobilierul, lemnul de foc, uneltele din lemn, materialul de ambalaj din lemn, 

lucrările de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcții, pastele din lemn, hârtia și 

produsele din hârtie, articolele de masă și de bucătărie și produse suplimentare, conform 

anexei I la Acordul de parteneriat voluntar dintre Indonezia și UE
9
. Două tipuri de produse 

sunt excluse din domeniul de aplicare al regimului de licențe FLEGT pentru Indonezia: 1) 

produsele din ratan sau bambus și 2) hârtie fabricată din materiale nelemnoase sau reciclate. 

În plus, ar trebui remarcat faptul că o serie de produse (de exemplu, buștenii), deși, în 

principiu, fac obiectul regimului de licențe FLEGT, sunt interzise la export de legislația 

indoneziană și, în conformitate cu articolul 4 din Acordul de parteneriat voluntar, nu pot face 

obiectul unei licențe FLEGT; prin urmare, nu pot fi importate în UE. 

Pentru a sprijini punerea în aplicare a regimului de licențe FLEGT în UE, Comisia a dezvoltat 

un sistem TI pentru gestionarea electronică a licențelor FLEGT de către statele membre, 

numit FLEGIT/TRACES
10

, care servește și drept registru central pentru licențele FLEGT. De 

asemenea, în 2014, Comisia a publicat documentul Vamă și FLEGT – Orientări de 

implementare
11

, pentru a sprijini vămile în îndeplinirea eficace a sarcinilor lor în conformitate 

cu Regulamentul FLEGT. În plus, punctul de informare privind licențele FLEGT 

(www.flegtlicence.org) a fost înființat pentru a oferi informații relevante pentru operatori și 

pentru autoritățile competente în materie de FLEGT cu privire la punerea în aplicare a 

regimului de licențe FLEGT. În sfârșit, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din 

Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 1024/2008, Comisia a furnizat statelor membre 

numele și alte detalii relevante privind autoritățile de emitere de licențe desemnate de 

                                                            
7  JO L 223, 18.8.2016, p. 1.  
8  JO L 295, 12.11.2010, p. 23.  
9  JO L 187, 15.7.2015, p. 30. 
10  FLEGIT/TRACES este o aplicație web - o componentă a sistemului TRACES NT (TRAde Control and 

Expert System, New Technology) - și poate fi utilizată de importatorii UE și de agenții acestora, de 

autoritățile competente în materie de FLEGT ale statelor membre și de vămile UE pentru verificarea și 

gestionarea electronică a licențelor FLEGT într-un mod rapid și sigur. 21 de state membre utilizează FLEGIT, 

iar 4 state membre (Bulgaria, Lituania, Letonia și Luxemburg) nu folosesc în prezent niciun sistem electronic. 

3 state membre (Regatul Unit, Țările de Jos și Spania) au dezvoltat propriile sisteme naționale pentru 

gestionarea electronică a licențelor FLEGT. Se preconizează că, în viitor, toate sistemele naționale vor fi 

interconectate cu FLEGIT. 
11 JO C 389, 4.11.2014, p. 2. 

http://www.flegtlicence.org/
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Indonezia, specimene autentificate ale ștampilelor și semnăturilor pentru fiecare autoritate de 

emitere de licențe, precum și specimene ale modelului de licențe FLEGT utilizat de 

Indonezia. 

3. Analiza rapoartelor anuale privind FLEGT 

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul FLEGT, statele membre au obligația de a 

prezenta, până la 30 aprilie, rapoarte anuale
12

 cu privire la punerea în aplicare a regimului de 

licențe FLEGT pentru anul calendaristic precedent. Rapoartele anuale
13

 prezentate de statele 

membre oferă un mecanism important pentru Comisie în vederea monitorizării punerii în 

aplicare a Regulamentului FLEGT. De asemenea, rapoartele anuale oferă o bază pentru 

partajarea de informații între statele membre și cu părțile interesate ale acestora și contribuie 

la identificarea evoluțiilor, a tendințelor, a lacunelor sau a provocărilor, precum și a 

posibilelor soluții.  

Prezenta sinteză anuală elaborată în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) se bazează pe 

informațiile furnizate de statele membre în rapoartele lor anuale pe 2016, acoperind perioada 

15 noiembrie - 31 decembrie 2016; 15 state membre și-au prezentat rapoartele în termenul 

prevăzut, iar 13 state membre și-au prezentat rapoartele după expirarea termenului.  

4. Situația actuală a punerii în aplicare 

Regulamentul FLEGT obligă statele membre să desemneze o autoritate competentă sau 

autorități competente și să adopte sancțiuni efective, proporționale și cu efect de descurajare, 

pentru asigurarea aplicării regulamentului. Rapoartele naționale oferă o imagine de ansamblu 

a stadiului punerii în aplicare la nivel național și reprezintă mijloace de evaluare a nivelului de 

coerență obținut între statele membre.  

4.1 Desemnarea autorităților competente 

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul FLEGT, toate statele membre au 

desemnat o autoritate competentă sau autorități competente
14

 și toate statele membre 

raportoare, cu excepția unuia (Portugalia), au furnizat informații cu privire la actele legislative 

de desemnare a autorităților competente.  

În șapte state membre, autoritatea vamală a fost desemnată drept autoritate competentă pentru 

acordarea de licențe FLEGT sau ca făcând parte din autoritatea competentă. În 21 de stat 

membre, vămile și autoritatea competentă sunt autorități separate. În aceste state membre, este 

important să fie în vigoare acorduri care să asigure capacitatea autorităților de a coopera în 

mod eficace cu privire la prelucrarea licențelor FLEGT, autoritatea competentă fiind în 

măsură să delege sarcini relevante vămilor și să obțină informațiile necesare pentru a verifica 

dacă licența FLEGT corespunde unui anumit transport. Această delegare a fost instituită în 

toate aceste state membre, cu excepția unuia (Belgia). Totuși, unele state membre au raportat 

că ar mai putea fi îmbunătățită cooperarea între diferite agenții. 

                                                            
12 Utilizând un formular de raportare stabilit de Comisie în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din 

Regulamentul FLEGT. 
13  http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm  
14 A se vedea http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_flegt.pdf.  

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_flegt.pdf
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4.2  Cantitățile de lemn importat și numărul aferent de licențe FLEGT  

În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FLEGT, statele membre ar trebui 

să raporteze pentru anul calendaristic precedent în special cu privire la următoarele aspecte: 

(a) cantitățile de produse din lemn importate în statul membru în temeiul regimului de 

licențe FLEGT, pe fiecare poziție din SA menționată în anexele II și III și pe fiecare 

țară parteneră; 

(b) numărul de licențe FLEGT primite15, pe fiecare poziție din SA menționată în anexele 

II și III și pe fiecare țară parteneră; 

(c) numărul de cazuri și cantitățile de produse din lemn implicate în situațiile în care s-a 

aplicat articolul 6 alineatul (1)16.  

Trebuie menționat faptul că statele membre par să fi interpretat în mod diferit informațiile pe 

care ar trebui să le raporteze cu privire la numărul de licențe și la cantitățile din această 

secțiune.  

  

                                                            
15 Și anume, numărul de licențe depuse la autoritatea competentă. 
16  Și anume, acționând în conformitate cu legislația națională în cazurile transporturilor care nu fac 

obiectul unei licențe FLEGT. 
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Numărul de licențe 

În 2016, 16 dintre cele 28 de state membre au primit licențe FLEGT, numărul de licențe 

variind considerabil între statele membre (figura 1). S-a raportat primirea unui număr total de 

591 de licențe. 

Unele state membre au raportat fiecare licență în mod separat și au evidențiat licențele care au 

inclus cel puțin un cod din Sistemul armonizat (SA). Altele au raportat în funcție de codul SA, 

combinând cantitățile incluse în diferite licențe. Întrucât ultima abordare duce la o dublă 

contabilizare a unor licențe, statele membre au fost contactate pentru a confirma numărul total 

de licențe primite în 2016; toate statele membre vizate au răspuns pentru a confirma numărul 

total.  

 

 

Figura 1: Numărul de licențe FLEGT primite în 2016. 

Cantitățile importate 

Statele membre au raportat importuri de peste 13 600 de tone de lemn cu licență FLEGT în 

perioada de raportare. Printre principalele categorii de produse importate
17

 s-au numărat 

mobilierul (SA 9403), produsele din hârtie (SA 4802), lemnul pentru lucrările de tâmplărie și 

piese de dulgherie (SA 4418), placajul și produsele similare (SA 4412) și lemnul „profilat” 

(SA 4409) (figura 2). Principalele state membre importatoare ale acestor produse sunt indicate 

în figura 3.  

                                                            
17 Franța și Regatul Unit au raportat, de asemenea, că au primit licențe cu codul SA 4420 (4420.10, ornamente), 

care nu intră în domeniul de aplicare al acordului de parteneriat voluntar și nu sunt necesare licențe FLEGT. 
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Figura 2: Importurile de produse cu licență FLEGT din Indonezia în UE în 2016, raportate în funcție de 

greutate (kg), în funcție de codul SA (a se vedea anexa A pentru descrierea completă a codurilor SA). 

 

 

Figura 3: Principalele state membre ale UE importatoare pentru cele șase grupe principale de produse cu 

licență FLEGT exportate din Indonezia în UE în 2016, astfel cum au fost raportate în funcție de 

greutate (kg) (a se vedea anexa A pentru descrierea completă a codurilor SA). 
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Unele state membre au raportat pe baza cantităților precizate în licențele FLEGT, în timp ce 

altele au raportat pe baza cantităților precizate în declarațiile vamale
18

. Având în vedere faptul 

că, din motive variate, ar putea exista unele discrepanțe între cantitățile raportate în licența 

FLEGT și cantitățile precizate în declarațiile vamale, cele două abordări diferite generează 

date care nu sunt întotdeauna comparabile. În cadrul primei abordări, licențele aprobate în 

ultima parte a anului 2016 sunt contabilizate în raport cu importurile totale din 2016 

(„tranzacții de sfârșit de an”), chiar dacă transportul a fost autorizat de birourile vamale doar 

în 2017, în timp ce în cadrul ultimei abordări, cantitățile corespunzătoare ar fi contabilizate 

pentru 2017. Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FLEGT precizează că statele membre 

ar trebui să raporteze cu privire la cantitățile de produse din lemn importate; discrepanțele de 

raportare par să decurgă din interpretările diferite ale regulamentului și ale modelului de 

raportare.  

Cazuri de transporturi care nu fac obiectul unei licențe FLEGT 

În 2016, toate transporturile relevante din Indonezia au făcut obiectul unor licențe FLEGT 

valabile și niciunul dintre statele membre nu a aplicat articolul 6 alineatul (1) din 

Regulamentul FLEGT, adică nu au fost aplicate sancțiuni și nu au fost luate alte măsuri în 

conformitate cu legislația națională în vigoare.  

4.3 Verificarea suplimentară a transporturilor 

În conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul FLEGT, autoritățile competente 

decid cu privire la necesitatea unei verificări suplimentare a transporturilor, utilizând o 

abordare bazată pe risc. În 17 state membre sunt în vigoare dispoziții privind agenția care 

trebuie să efectueze verificarea suplimentară a transporturilor cu licență FLEGT și cazurile în 

care aceasta se impune (anexa B, tabelul 1). Statele membre au raportat utilizând o serie de 

criterii de risc pentru a stabili dacă este necesară o verificare suplimentară a unui transport, 

inclusiv în cazurile în care au existat neconcordanțe între informațiile cuprinse în licența 

FLEGT și alte documente, cum ar fi factura, conosamentul și informațiile de vămuire 

(anexa B, tabelul 1). 

Acorduri de asistență care prevăd identificarea lemnului de către experți au fost puse în 

aplicare de 12 state membre iar alte trei state membre au raportat că pregătesc astfel de 

acorduri; 10 state membre nu au pus în aplicare niciun acord, iar trei state membre nu au 

furnizat informații.  

În ceea ce privește cele 591 de transporturi cu licență FLEGT raportate ca fiind importate în 

EU în 2016, trei state membre au efectuat controale fizice ale transporturilor cu licență 

FLEGT: Cipru (3 controale), Italia (8 controale) și Regatul Unit (un control). Dintre celelalte 

state membre, 23 au confirmat că nu au fost efectuate controale fizice, în timp ce două state 

membre (România, Slovenia) nu au precizat dacă au fost efectuate controale fizice.  

4.4 Taxe pentru prelucrarea licențelor FLEGT  

Statele membre pot percepe taxe pentru prelucrarea licențelor FLEGT, conform articolului 5 

alineatul (6) din Regulamentul FLEGT, iar cinci state membre au raportat că au făcut acest 

                                                            
18 În cazul Italiei, este neclar dacă cantitățile raportate se bazează pe importurile reale sau pe cele incluse în 

licențe, deși pare să se aplice cea de a doua abordare.  
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lucru – taxele fiind cuprinse între aproximativ 11 EUR și 390 EUR
19

 – în timp ce 23 de state 

membre au raportat că nu percep taxe în prezent
20

 (anexa B, tabelul 2).  

4.5 Sancțiuni 

În conformitate cu articolul 5 alineatul (8) din Regulamentul FLEGT, „[f]iecare stat membru 

stabilește sancțiunile ce urmează a fi impuse atunci când sunt încălcate dispozițiile 

prezentului regulament. Aceste sancțiuni trebuie să fie efective, proporționale și cu efect de 

descurajare.” Niciunul dintre statele membre nu a raportat impunerea de sancțiuni legate de 

încălcări ale Regulamentului FLEGT în 2016.  

Rapoartele naționale prezentate de 19 state membre au conținut informații cu privire la gama 

de eventuale sancțiuni. În cazul celorlalte nouă state membre, informațiile au fost obținute 

prin contact direct cu autoritățile competente. Șase state membre au raportat că au impus 

sancțiuni administrative, opt au raportat că ar putea impune sancțiuni penale iar 14 au raportat 

că ar putea impune ambele tipuri de sancțiuni. Eventualele amenzi pornesc de la numai 

30 EUR și pot ajunge până la 24 de milioane EUR, iar în 16 state membre, pedeapsa cu 

închisoarea a fost confirmată ca posibilă sancțiune pentru încălcări (anexa B, tabelul 3). 

În conformitate cu articolul 5 alineatul (7) din Regulamentul FLEGT, autoritățile vamale pot 

suspenda punerea în liberă circulație sau pot pune sub sechestru produse din lemn atunci când 

au motive să creadă că licența ar putea să nu fie valabilă iar 25 de state membre au raportat că 

ar putea confisca produse din lemn (figura 4). Cipru, Germania, Portugalia, Slovacia și Suedia 

au precizat că bunurile confiscate sunt eliminate prin una sau mai multe dintre următoarele 

măsuri: vânzarea sau distrugerea transportului ori returnarea transporturilor în țara de origine. 

În Italia, bunurile confiscate pot fi utilizate în scopuri educative sau științifice, pot fi vândute 

prin licitație publică sau pot fi distruse. 

                  

Figura 4: (A) Numărul de state membre în care confiscarea bunurilor din lemn reprezintă o sancțiune posibilă și 

(B) detalii cu privire la autoritatea care este responsabilă de eliminarea bunurilor confiscate21. 

                                                            
19 De atunci, Finlanda a redus această taxă la 70 EUR pe licență FLEGT începând cu 1 ianuarie 2018. 
20 Belgia a raportat că analizează în prezent posibilitatea introducerii unor taxe de aproximativ 50 EUR pe 

licență. 

A)                                                           B) 
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4.6 Provocări legate de punerea în aplicare 

Statele membre au raportat, de asemenea, unele probleme și provocări de natură tehnică în 

ceea ce privește verificarea anumitor licențe FLEGT, care au necesitat o verificare 

suplimentară și comunicarea cu autoritățile indoneziene pentru a obține informații 

suplimentare. Această situație a fost generată, în special, de unele cazuri de informații 

necorelate cu privire la licențele FLEGT, comparativ cu declarațiile vamale (de exemplu, 

coduri de clasificare SA diferite, greutăți sau volume contradictorii, specii de lemn diferite 

etc.), legate, de exemplu, de greșeli la elaborarea licenței FLEGT, de opinii divergente ale 

autorităților vamale ale statelor membre și indoneziene cu privire la clasificarea corectă a 

anumitor bunuri sau de modificări de ultim moment ale configurației anumitor transporturi, 

care nu s-au reflectat în mod corespunzător în licența FLEGT. În plus, schimbul de informații 

în timp util între UE și autoritățile indoneziene a fost identificat drept un domeniu în care sunt 

necesare îmbunătățiri. 

5. Concluzii 

Primul raport acoperă o perioadă limitată (15 noiembrie - 31 decembrie 2016) și un număr 

limitat de licențe FLEGT (591). Totuși, acesta indică faptul că toate măsurile necesare au fost 

instituite de Comisie și de statele membre pentru punerea în aplicare a regimului de licențe 

FLEGT, inclusiv desemnarea autorităților competente, elaborarea de acorduri de cooperare cu 

autoritățile vamale, după caz, și prevederea de dispoziții privind sancțiunile pentru încălcarea 

Regulamentului FLEGT.  

Informațiile raportate de statele membre sugerează că toate transporturile relevante din 

Indonezia au făcut obiectul licențelor FLEGT în mod corespunzător și nu au existat cazuri în 

care să fie aplicate sancțiuni sau să fie luate alte măsuri pentru a gestiona transporturi care nu 

erau însoțite de o licență FLEGT.  

Având în vedere faptul că regimul de licențe FLEGT a devenit operațional pentru prima dată 

în 2016 și că acesta a reprezentat o noutate pentru operatorii din sectorul privat și pentru 

autorități atât în UE, cât și în Indonezia, se poate concluziona că punerea în aplicare a 

regimului a evoluat satisfăcător. Cu toate acestea, statele membre au evidențiat provocări 

legate de punerea în aplicare, în special în ceea ce privește cazurile de informații necorelate cu 

privire la licențele FLEGT comparativ cu declarațiile vamale și comunicarea în timp util cu 

autoritățile indoneziene.  

6. Următoarele etape 

Comisia va continua să lucreze în cooperare cu statele membre în vederea unei aplicări 

coerente a Regulamentului FLEGT în UE, inclusiv prin elaborarea de documente de orientare 

suplimentare sau prin revizuirea documentului Vamă și FLEGT – Orientări de implementare, 

după caz, în lumina experienței acumulate până în prezent. De asemenea, Comisia va continua 

să lucreze la îmbunătățirea sistemului TI FLEGIT/TRACES și să coopereze în ceea ce 

privește schimbul de date cu statele membre care și-au dezvoltat propriile sisteme naționale.  

În paralel, Comisia va continua să lucreze îndeaproape cu autoritățile indoneziene pentru a 

aborda problemele și provocările identificate anterior, în cadrul discuțiilor mai ample cu 

privire la punerea în aplicare a acordului de parteneriat voluntar FLEGT UE-Indonezia și la 

                                                                                                                                                                                          
21 Unele state au mai multe agenții responsabile cu eliminarea bunurilor. 
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monitorizarea impactului acestuia. De asemenea, Comisia va continua să analizeze împreună 

cu autoritățile indoneziene eventuala integrare a sistemelor TI respective și posibilitatea 

trecerii, pe termen lung, la un sistem de acordare de licențe exclusiv prin mijloace electronice. 

Variațiile mari ale taxelor stabilite de statele membre pentru gestionarea licențelor FLEGT pot 

reflecta costuri administrative diferite asociate prelucrării licențelor FLEGT sau estimări 

diferite ale volumului de muncă aferent. Comisia va promova o discuție între statele membre 

pe această temă.  

În sfârșit, primul exercițiu de raportare a permis identificarea mai multor domenii care 

necesită îmbunătățiri în formatul de raportare. Formatul de raportare pentru 2018 va fi, prin 

urmare, revizuit, în vederea clarificării informațiilor care trebuie furnizate de statele membre 

în legătură cu articolul 8 din Regulamentul FLEGT.  
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Anexa A 

Legendă pentru codurile din Sistemul armonizat (SA) ale produselor cu licență FLEGT 

importate în 2016 

Cod SA Detalii  

Ex. 4407 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, 

cu o grosime de peste 6 mm.   

4408 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt 

lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit, îmbinat lateral 

sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm 

4409 Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, 

șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau al mai multor canturi, fețe sau 

capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap 

4412 Placaj, lemn furniruit și lemn stratificat similar 

4414 Rame din lemn pentru tablouri, fotografii, oglinzi sau obiecte similare (nu din bambus sau din ratan) 

4415 Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare din lemn; tambure pentru cabluri, din lemn; paleți simpli, 

boxpaleți și alte platforme de încărcare, din lemn; grilaje pentru paleți, din lemn (nu din bambus sau din 

ratan) 

4416 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele (nu din bambus sau 

din ratan) 

4417 Unelte, suporturi și mânere de unelte, monturi de perii, cozi de mături sau de perii, din lemn; forme, 

calapoade și șanuri pentru încălțăminte, din lemn (nu din bambus sau din ratan) 

4418 Lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcții, inclusiv panouri celulare, panouri asamblate 

pentru acoperit podeaua și șindrile („shingles” și „shakes”), din lemn (nu din bambus sau din ratan) 

4419 Articole de masă sau de bucătărie, din lemn (nu din bambus sau din ratan) 

Ex. 4420.90  Lemn marchetat și lemn încrustat; sipete, casete și cutii pentru bijuterii sau argintărie și articole similare, din 

lemn.  

Ex. 4421.90 Alte articole din lemn  

Altele - Lemn prelucrat pentru chibrituri (nu din bambus sau din ratan) și - Altele - Pavele din lemn (nu din 

bambus sau din ratan)  

4802 Hârtii și cartoane necretate, de tipul celor utilizate pentru scris, tipărit sau în alte scopuri grafice, și hârtii și 

cartoane pentru cartele sau benzi de perforat, neperforate, în rulouri sau foi de formă pătrată sau 

dreptunghiulară, de orice dimensiuni, altele decât hârtia de la poziția 4801 sau 4803; hârtii și cartoane 

fabricate manual (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate) 

4804 Hârtii și cartoane kraft necretate, în rulouri sau foi, altele decât cele de la poziția 4802 sau 4803 (altele decât 

cele din materiale nelemnoase sau reciclate) 

4810 Hârtii și cartoane cretate cu caolin sau cu alte substanțe anorganice pe una sau pe ambele fețe, cu sau fără 

lianți, fără alte stratificări sau aplicări la suprafață, chiar colorate la suprafață, decorate la suprafață sau 

imprimate, în rulouri sau în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, de orice dimensiuni (altele decât cele 

din materiale nelemnoase sau reciclate) 

4817 Plicuri, hârtie în formă de plicuri, cărți poștale neilustrate și cărți poștale pentru corespondență, din hârtie sau 

carton; cutii, mape și articole similare, din hârtie sau carton, care conțin un set de articole pentru 

corespondență (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate) 

9401 Scaune (cu excepția celor de la poziția 94.02), chiar transformabile în paturi, și părțile lor 

9403 Alt mobilier și părți ale acestuia 

9406 Construcții prefabricate 
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Anexa B 

Tabelul 1: Dispoziții și criterii utilizate pentru stabilirea necesității unor controale suplimentare ale 

transporturilor 

  Criterii utilizate pentru stabilirea necesității unor controale suplimentare 

Țara  

Autoritatea 

desemnată 

pentru 

efectuarea 

controalelor 

Neconcorda

nțe între 

licență și 

documentele 

de transport 

Nereguli 

legate de 

documente 

Evaluarea 

vamală 

generală a 

riscurilor 

Evaluarea 

riscurilor (de 

exemplu, 

origine, 

importator) 

Controal

e 

aleatorii Altele 

Austria        

Belgia        

Bulgaria 
 

     
Informații privind importatorul 
sau transportul 

Croația        

Cipru 

 
     

Toate transporturile sunt 

verificate 

Republica 

Cehă 

 

      

Danemarca        

Estonia        

Finlanda        

Franța        

Germania        

Grecia       Criterii nespecificate 

Ungaria        

Irlanda        

Italia       Preocupări motivate 

Letonia       Criterii nespecificate 

Lituania 

 
     

Se aplică criteriile din 

Reg. FLEGT 

Luxemburg       Criterii nespecificate 

Malta      * 

*fiecare al 25-lea transport 

verificat 

Țările de Jos        

Polonia        

Portugalia        

România       Criterii nespecificate 

Slovacia        

Slovenia        

Spania       

Criterii în curs de elaborare. 

Se aplică criteriile din 

Reg. FLEGT 

Suedia        

Regatul Unit 

 
     

Informații privind 

importatorul sau transportul 

 

Tabelul 2: Nivelurile aproximative ale taxelor și ale bazelor de calcul pentru statele membre care percep 

taxe importatorilor pentru prelucrarea licențelor FLEGT 

Țara Taxe pe licență FLEGT Baza de calcul 

Austria 105,90 EUR 

Pe baza numărului de importuri din ultimii 1,5 ani, a perioadei 

necesare pentru prelucrarea licențelor și a duratei estimate și a 

costurilor controalelor fizice. 

Finlanda 390 EUR* Pe baza recuperării costurilor 

Grecia 100 EUR Nu se specifică 

Italia 50 EUR 

Pe baza unei activități de două ore a autorității competente pentru 

validarea licențelor.  
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*De atunci, Finlanda a redus taxa la 70 EUR pe licență FLEGT începând cu 1 ianuarie2018. 

Regatul Unit 9,60 lire sterline [11,33 EUR ] 

Pe baza numărului de importuri din ultimii șapte ani, a nivelurilor 

comerciale preconizate și a recuperării costurilor pentru 

AC/vămi/poliția de frontieră; în curs de evaluare. 
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Tabelul 3: Rezumatul sancțiunilor care pot fi impuse la nivel național pentru încălcări ale Regulamentului FLEGT 

Țara 

Penale/ 

Administrative* Sancțiuni financiare Detenție Temei juridic 

Austria A 15 000 EUR; 30 000 EUR pentru tentativă sau încălcări repetate Nu se specifică Legea “Holzhandelsüberwachungsgesetz” (BGBl. I nr. 178/2013) 

Belgia A & P 480 - 1 200 000 EUR (administrativ); 960 - 24 000 000 EUR (penal) Penale:  8 zile - 3 ani  

Legea din 21 decembrie 1998 referitoare la normele privind produsele – 

legislația din domeniul mediului 

Bulgaria [A & P] [260-5 110 EUR] 500 - 10 000 BGN (sunt posibile sancțiuni mai drastice) Nu se specifică Legea privind pădurile 

Croația P [1 340 – 20 100 EUR] 10 000-150 000 HRK  

Nu se specifică Legea referitoare la punerea în aplicare a Decretului Uniunii Europene 

privind tăierea ilegală a lemnului și produsele provenite din lemn 

Cipru [P] 40 000 EUR Până la 2 ani Legea 125(I)/2010 

Republica Cehă A [150 400 EUR] 4 000 000 CZK  Nu se specifică Legea privind tarifarea nr. 242/2016 

Danemarca** 
A & P Legislația nu prevede un cuantum minim sau maxim – nivel stabilit de 

instanță; confiscarea bunurilor 

Nu există cuantum minim sau maxim – nivel 

stabilit de instanță Actul juridic din 18 febr. 2013 nr. 169 

Estonia** A & P Până la 3 200 EUR Până la 5 ani Codul Penal al Estoniei 

Finlanda P În funcție de caz Până la 4 ani Legea „FLEGT-lupajärjestelmästä” 1425/2014; Codul Penal 39/1889 

Franța [ A & P ] 1-2 ori valoarea bunurilor; confiscarea bunurilor/obiectelor asociate Până la 3 ani Codul vamal național 

Germania A 50 000 EUR Nu se specifică Legea „Holzhandels-Sicherungs-Gesetz” 

Grecia A & P 

50 EUR 

 

1-6 luni (obstrucționarea activității de 

inspecție); 2 luni - 2 ani (posesie/trafic)  

Legea 86/1969 și Legea 2637/1998; Decizia interministerială 

135279/159/2016/(A' 83) 

Ungaria** 
A & P [323 – 3 227 EUR] 100 000 - 1 000 000 HUF (administrativ) Activitate fără permisiune până la 3 ani (penal) Codul Penal al Ungariei (Legea C din 2012), Codul Vamal al Ungariei 

(Legea XIII din 2016), Decretul nr. 11/2016 (IV. 29) al NGM  

Irlanda** A & P Până la 250 000 EUR Până la 1 an Instrumentul statutar S.I. nr. 251 din 2015 

Italia A & P 2 000 - 50 000 EUR 1 lună - 1 an  Decretul legislativ nr. 178/2014 (D. Lgs. 30-10-2014 nr. 178)  

Letonia** A & P Nu se specifică; confiscarea bunurilor Nu se specifică Codul încălcărilor administrative și Codul Penal 

Lituania A 30 – 6 000 EUR Nu se specifică Codul încălcărilor administrative al Republicii Lituania 

Luxemburg A & P 251 – 250 000 EUR 8 zile - 1 lună Legea „Loi du 21 juillet 2012 (CE) nr. 2173/2005” 

Malta P 

1 500 – 25 000 EUR (prima condamnare); 2 500 – 50 000 EUR (condamnări 

ulterioare); confiscarea bunurilor 30 zile - 2 ani 

Aplicarea reglementărilor forestiere, guvernare și schimburi comerciale 

privind regimul de licențe S.L. 549.95 

Țările de Jos** 
P Până la 8 100 EUR; confiscarea bunurilor Nu se aplică 

Legea vamală și regulamentul vamal  

Polonia A de 2 ori valoarea bunurilor 

Nu se specifică Legea privind pădurile din 28 septembrie 1991 (Jurnalul Oficial din 2017, 

788) 

Portugalia** A & P Până la 165 000 EUR; confiscarea bunurilor  Până la 3 ani  Legea generală (nr. 15/2001) privind infracțiunile fiscale 

România [ A & P ] 

950-1 500 EUR (comercializarea lemnului/produselor din lemn recoltat 

ilegal ); 3 300-5 000 EUR (importul, posesia și/sau 

prelucrarea/comercializarea de produse cu licență FLEGT); 250 EUR 

(neprezentarea unei licențe FLEGT)  Nu se specifică Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice 

Slovacia** P Până la 99 581,75 EUR; confiscarea bunurilor Nu se specifică Legea vamală (Legea nr. 199/2004) 

Slovenia A 1 000-20 000 EUR  

Regulament referitor la punerea în aplicare a Regulamentelor (ES) privind 

instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în 

Comunitatea Europeană (Jurnalul Oficial nr. 77/2012) 

Spania** [ A & P ] 

500 – 350 % EUR din valoarea bunurilor (administrativ). Până la de 6 ori 

valoarea bunurilor, confiscarea bunurilor și anularea dreptului de import 

(penal) 

Până la 5 ani Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, și Ley Orgánica 6/2011, de 30 

de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de 

diciembre, de represión del contrabando 

Suedia P Nu se specifică Până la 2 ani Reg. 2012:30; Reg. 2000:1225 

Regatul Unit [ A & P ] 

[23 300 EUR] 20 000 lire sterline sau de 3 ori valoarea bunurilor (valoarea 

care este mai mare); condamnare pe baza unui act de acuzare: sancțiune în 

orice cuantum 

6 luni; condamnare pe baza unui act de acuzare: 

până la 3 ani  

Customs and Excise Management Act [Legea privind vămile și accizele ] 

(CEMA) 1979 
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 *  Informațiile care nu au fost specificate în mod clar de statele membre, dar care au fost deduse pe baza răspunsurilor acestora sunt indicate între paranteze drepte „[….]”. 

**  Pe baza informațiilor transmise Comisiei în 2014 și/sau a clarificărilor suplimentare solicitate în mod direct de la autoritățile competente. 
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