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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI 

CONSILIU 

privind exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferită Comisiei în 

temeiul Regulamentului (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 

privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în 

Comunitatea Europeană (Regulamentul FLEGT) 

 

 

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”), 

ca parte a punerii în aplicare a Planului de acțiune al UE din 2003 referitor la 

asigurarea respectării legislației, la guvernare și la schimburile comerciale în domeniul 

forestier (FLEGT).  

 

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

FLEGT, prin stabilirea unor cerințe privind importurile în UE de produse din lemn 

originare din țările partenere FLEGT și care fac obiectul unei licențe FLEGT. 

Condițiile de eliberare a licențelor FLEGT sunt stabilite în cadrul acordurilor bilaterale 

de parteneriat voluntar FLEGT („APV”) dintre UE și țările partenere. 

 

Până în prezent, au fost încheiate 6 APV cu: Camerun, Republica Centrafricană, 

Ghana, Indonezia, Liberia și Republica Congo. Au fost încheiate recent negocieri cu 

Vietnam
2
 și Honduras

3
, în timp ce alte negocieri sunt în curs cu alte 7 țări partenere, în 

special cu Côte d’Ivoire, Republica Democratică Congo, Gabon, Guyana, Laos, 

Malaysia și Thailanda. 

 

În general, este necesară o perioadă de timp după încheierea unui acord FLEGT pentru 

ca țara parteneră să finalizeze modalitățile practice care permit ca regimul de licențe 

FLEGT să fie pe deplin operațional. Regimul de licențe FLEGT a devenit operațional 

pentru prima dată la 15 noiembrie 2016, odată cu intrarea în vigoare a licențelor 

FLEGT eliberate de Indonezia.  

 

Indonezia este, până în prezent, singura țară semnatară a APV care eliberează licențe 

FLEGT. 

 

                                                           
1
 JO L 347, 30.12.2005, p. 1 

2
 Decizia 2018/1528 a Consiliului privind semnarea Acordului de parteneriat voluntar FLEGT dintre UE și 

Republica Socialistă Vietnam a fost adoptată la 11 octombrie 2018 (JO L 257, 15.10.2018, p. 1). APV FLEGT a 

fost semnat la 19 octombrie 2018. 
3
 UE și Honduras au parafat un APV FLEGT la 14 iunie 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D1528&from=RO
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APV FLEGT dintre UE și Indonezia a intrat în vigoare la 1 mai 2014
4
. În conformitate 

cu articolul 10 alineatele (1) și (3) din Regulamentul FLEGT, astfel cum a fost 

modificat prin Regulamentul (UE) nr. 657/2014
5
 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2173/2005 al 

Consiliului în ceea ce privește competențele delegate și competențele de executare 

care se conferă Comisiei, decizia de inițiere a funcționării regimului de licențe FLEGT 

în Indonezia a necesitat modificarea, printr-un regulament delegat al Comisiei
6
, a 

anexelor I și III la Regulamentul FLEGT. Această modificare a constat în includerea 

Indoneziei și a unității sale de informare pentru licențe în lista „Țări partenere și 

autoritățile de emitere de licențe desemnate ale acestora” prevăzută în anexa I. În plus, 

lista de produse cărora li se aplică regimul de licențe FLEGT în Indonezia a fost 

inclusă în anexa III - „Produse din lemn cărora li se aplică regimul de licențe FLEGT 

numai în cazul țărilor partenere corespondente”.  

 

2. TEMEI JURIDIC 

 

Prezentul raport este necesar în temeiul articolului 11a alineatul (2) din 

Regulamentul FLEGT, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 

nr. 657/2014. În temeiul acestei dispoziții, competența de a adopta acte delegate 

menționată la articolul 10 alineatele (1), (2) și (3) se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de cinci ani de la 30 iunie 2014, iar Comisia trebuie să prezinte un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei 

de cinci ani, mai precis înainte de 30 septembrie 2018. 

 

3. EXERCITAREA DELEGĂRII 

 

Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului conferă Comisiei competențe în 

vederea punerii în aplicare a unora dintre dispozițiile regulamentului respectiv, în 

special în ceea ce privește modificarea anexelor I, „Țări partenere și autoritățile de 

emitere de licențe desemnate ale acestora”, II „Produse din lemn cărora li se aplică 

regimul de licențe FLEGT indiferent de țara parteneră” și III „Produse din lemn cărora 

li se aplică regimul de licențe FLEGT numai în cazul țărilor partenere corespondente”.  

 

Comisia a adoptat un act delegat, Regulamentul delegat (UE) 2016/1387 al Comisiei 

din 9 iunie 2016 de modificare a anexelor I și III la Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 

al Consiliului în urma unui acord de parteneriat voluntar cu Indonezia privind un 

regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Uniunea Europeană. 

Exercitarea acestei împuterniciri răspunde necesității de a modifica anexa I și anexa III 

la Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 în vederea lansării regimului de licențe FLEGT 

dintre UE și Indonezia prin adăugarea Indoneziei și a autorităților sale desemnate de 

                                                           
4
 Pentru informații suplimentare privind APV UE-Indonezia, a se consulta: JO L 150, 20.5.2014, p. 252 și 

JO L 213, 12.8.2015, p. 11.  
5
 JO L 189, 27.6.2014, p. 108. 

6
 JO L 223, 18.8.2016, p. 1.  
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emitere de licențe în lista „Țări partenere și autoritățile de emitere de licențe 

desemnate ale acestora” prevăzută în anexa I și prin includerea, în anexa III „Produse 

din lemn cărora li se aplică regimul de licențe FLEGT numai în cazul țărilor partenere 

corespondente”, a listei de produse din lemn cărora li se aplică regimul de licențe 

FLEGT. 

 

Grupul de experți al Comisiei pentru aplicarea reglementărilor forestiere, guvernare și 

schimburi comerciale a fost consultat în cadrul reuniunilor care au avut loc la 18 mai 

și la 15 iunie 2015, iar ulterior a fost informat cu privire la progresele înregistrate în 

soluționarea problemelor restante care trebuiau rezolvate înainte de începerea 

regimului de licențe FLEGT pentru Indonezia. Actul delegat a fost adoptat la 

9 iunie 2016 și a fost notificat Parlamentului European și Consiliului. Nici 

Parlamentul European, nici Consiliul nu au emis vreo obiecție cu privire la actul 

delegat în termenul de 2 luni prevăzut la articolul 11a alineatul (5) din Regulamentul 

FLEGT, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 657/2014. Niciuna 

dintre instituții nu a solicitat o prelungire cu încă două luni a termenului inițial, în 

conformitate cu aceeași dispoziție.  

 

La expirarea termenului de 2 luni, actul delegat a fost publicat în Jurnalul Oficial al 

UE, iar aplicarea acestuia a început la 15 noiembrie 2016. 

 

4. CONCLUZIE 

 

Comisia și-a exercitat în mod corespunzător competențele delegate și invită 

Parlamentul European și Consiliul să ia notă de prezentul raport.  

 

Întrucât este probabil ca alte țări partenere FLEGT să înceapă să utilizeze licențele 

FLEGT în perioada următoare, Comisia consideră că este necesară prelungirea 

delegării de competențe pentru o perioadă de cinci ani. Comisia își va exercita din nou 

competențele delegate atunci când alte țări partenere APV vor fi pregătite să înceapă 

punerea în aplicare a regimului de licențe FLEGT. 

 

 

 

 

 


