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FIȘĂ DE INFORMARE 

(din proprie inițiativă) 

Intensificarea acțiunii UE pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial 

COM(2019) 352 

 

DATE DESPRE PROPUNERE 

1. Data adoptării de către Comisia Europeană: 23.07.2019; responsabil: Karmenu Vella 

(Direcția Generală pentru Mediu) 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Intensificarea acțiunii UE 

pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial 

3. Date de identificare: COM(2019)352  

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- a fost trimisă spre examinare Parlamentului European. Pentru raport a fost desemnată Comisia 

pentru  agricultură și dezvoltare rurală (AGRI). S-a solicitat aviz de la Comisia pentru comerț 

internațional (INTA), Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) și de la Comisia pentru dezvoltare 

regională (REGI). A se vedea și fisa  „OEIL”. 

6. Alte informații: comunicarea conține două anexe: Anexa I „Acțiuni de pus în aplicare de 

către Comisia Europeană” și Anexa II „Acțiuni recomandate pentru autoritățile, industria și 

societatea civilă în statele membre”. De asemenea, comunicarea este însoțită de un Document de 

lucru al Comisiei – COM (2019) 

 

1. CONTEXT 

Uniunea Europeană nu are o politică forestieră comună. Cadrul juridic actual al UE privind 

protecția pădurilor stabilește că 23,2 % din zona împădurită face parte din siturile Natura 2000 

(Directiva privind habitatele, Directiva privind păsările). Pentru restul de 76,8 %, nu există încă 

norme UE cu caracter obligatoriu privind gestionarea durabilă a pădurilor și 

biodiversitatea. Politica agricolă comună (PAC) reprezintă principala sursă de finanțare 

europeană pentru păduri. De asemenea, la nivelul UE întâlnim reglementări privind 

comercializarea materialului forestier de reproducere (Directiva 1999/105/CE), regimul 

fitosanitar european (Directiva 2000/29/CE), finanțarea cercetării în domeniul forestier, în 

special în cadrul programului Orizont 2020, biomasa forestieră (Directiva 2009/28/CE), 

cofinanțarea proiectelor forestiere prin politica de coeziune a Uniunii, Fondul european de 

dezvoltare regională ș.a. Utilizarea rațională a pădurilor face parte dintre prioritățile tematice ale 

noului program de mediu și politici climatice al Uniunii [LIFE 2014-2020, Regulamentul (UE) 

nr. 1293/2013]. De asemenea, strategia Uniunii pentru biodiversitate prevede punerea în aplicare 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_352_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/agri/home.html
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-action-protect-restore-forests_annex_i_en.pdf
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obligatorie, până în 2020, a unor planuri de gestionare durabilă a pădurilor publice. Totodată, 

Uniunea încurajează achizițiile publice pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu, care pot 

promova cererea de lemn produs în mod sustenabil. Regulamentul (UE) nr. 995/2010, în vigoare 

din martie 2013, interzice introducerea pe piață a lemnului recoltat ilegal. Uniunea finanțează 

proiecte în cadrul programului REDD+, care vizează reducerea emisiilor legate de despăduriri și 

de degradarea pădurilor în Asia, Africa și America Latină.  

Acordul de la Paris privind schimbările climatice și Planul strategic global pentru biodiversitate 

2011-2020, adoptate în cadrul Convenției ONU privind diversitatea biologică promovează 

eforturile de gestionare durabilă, protecție și refacere a pădurilor. Consolidarea eforturilor de 

gestionare durabilă a pădurilor se află, de asemenea, în centrul Agendei 2030 pentru dezvoltare 

durabilă a ONU.  

Strategia UE pentru păduri a fost instituită în 2013 pentru a coordona răspunsul Uniunii 

Europene la provocările cu care se confruntă pădurile și sectorul forestier din UE. Strategia a 

identificat principiile-cheie necesare pentru consolidarea gestionării durabile a pădurilor și pentru 

îmbunătățirea competitivității și a creării de locuri de muncă, în special în zonele rurale, 

asigurând în același timp protecția pădurilor și furnizarea de servicii ecosistemice. În decembrie 

2018, Comisia a publicat o evaluare la jumătatea perioadei a strategiei, în cadrul căreia se 

concluziona că strategia își îndeplinește obiectivele de încurajare a gestionării durabile a 

pădurilor, atât în UE, cât și la nivel mondial. 

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Comunicarea, având un obiectiv dublu: protejarea și îmbunătățirea sănătății pădurilor existente, 

în special a pădurilor virgine, și extinderea semnificativă, la nivel mondial, a suprafețelor 

împădurite durabile și cu o biodiversitate bogată, vine ca răspuns la solicitările repetate ale 

Consiliului și ale Parlamentului European de a se întreprinde acțiuni mai coordonate, în special 

prin eliminarea defrișărilor din lanțurile de produse agricole de bază. Acest document rezumă 

contribuțiile primite din trei studii (2013, 2017, 2018), două conferințe (2014, 2017) și o 

consultare publică deschisă (2019). Comunicarea propune următoarele domenii prioritare: 

Prioritatea 1: reducerea amprentei asupra terenurilor a consumului din UE și încurajarea, în UE, 

a consumului de produse provenite din lanțuri de aprovizionare care nu implică defrișări: 

➢ Stabilirea unei platforme pentru dialogul dintre mai multe părți interesate și statele 

membre privind defrișările, degradarea pădurilor și creșterea durabilă a suprafeței împădurite la 

nivel mondial; 

➢ Încurajarea consolidării standardelor și a sistemelor de certificare care contribuie la 

identificarea și promovarea produselor de bază care nu implică defrișări; 

➢ Evaluarea măsurilor suplimentare cu sau fără caracter normativ care vizează cererea, 

pentru a asigura condiții de concurență echitabile și o înțelegere comună cu privire la lanțurile de 

aprovizionare care nu implică defrișări. 

Prioritatea 2: activități în parteneriat cu țările producătoare pentru a reduce degradarea asupra 

pădurilor și pentru a asigura faptul că acțiunile UE de cooperare pentru dezvoltare nu contribuie 

la defrișări: 

➢ asigurarea că subiectul defrișărilor este inclus în dialogurile politice la nivel național și va 

sprijini țările partenere la elaborarea și punerea în aplicare a cadrelor naționale privind pădurile și 

gestionarea durabilă a pădurilor; 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0400
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/climate-change/timeline/
http://www.ddbra.ro/media/Strategic%20Plan%202011%202020%20rom.pdf
http://www.ddbra.ro/media/Strategic%20Plan%202011%202020%20rom.pdf
file:///C:/Users/ioana.vida/Downloads/-%09https:/data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15384-2018-INIT/ro/pdf
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Staff_working_document_2019.pdf
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Staff_working_document_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-action-protect-restore-forests_annex_i_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-action-protect-restore-forests_annex_i_en.pdf
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➢ asigurarea că sprijinul acordat de UE pentru politicile agricole, de infrastructură, miniere, 

urbane, periurbane și rurale ale țărilor partenere nu contribuie la defrișări și la degradarea 

pădurilor; 

➢ sprijinirea țărilor partenere să pună în aplicare lanțuri valorice durabile în sectorul 

forestier și să promoveze bioeconomii durabile; 

➢ elaborarea și punerea în aplicare a mecanismelor de stimulare a micilor fermieri în scopul 

menținerii și consolidării serviciilor ecosistemice. 

Prioritatea 3: consolidarea cooperării internaționale pentru a stopa defrișările și degradarea 

pădurilor și a încuraja refacerea pădurilor: 

➢ consolidarea cooperării în materie de politici și acțiuni pentru stoparea defrișărilor și a 

degradării pădurilor și refacerea pădurilor în cadrul principalelor foruri internaționale; 

➢ promovarea acordurilor comerciale care includ dispoziții privind conservarea și 

gestionarea durabilă a pădurilor și de încurajare continuă a comerțului cu produse agricole și 

forestiere care nu cauzează defrișări sau degradarea pădurilor. 

Prioritatea 4: redirecționarea finanțării pentru a sprijini practici mai durabile de utilizare a 

terenurilor: 

➢ evaluarea, în colaborare cu statele membre ale UE, unor eventuale mecanisme durabile cu 

rol catalizator pentru finanțarea verde destinată pădurilor și modul de consolidare și creștere a 

finanțării – inclusiv prin intermediul mecanismelor mixte și bazându-se, de asemenea, pe 

experiența dobândită din aplicarea Planului UE de investiții externe (PIE); 

➢ luarea în considerare a îmbunătățirii raportării întreprinderilor cu privire la impactul 

activităților lor asupra defrișărilor și a degradării pădurilor în cadrul oricărei viitoare revizuiri a 

Directivei privind prezentarea de informații nefinanciare. 

Prioritatea 5: sprijinirea disponibilității și a calității informațiilor privind pădurile și lanțurile de 

aprovizionare cu produse de bază, precum și a accesului la acestea. Sprijinirea cercetării și 

inovării: 

➢ înființarea unui observator UE privind defrișările, degradarea pădurilor și modificările 

suprafeței împădurite la nivel mondial, precum și factorii asociați; 

➢ analizarea fezabilității dezvoltării componentei serviciului Copernicus REDD+ pentru a 

consolida sistemele existente de monitorizare a pădurilor la nivel mondial și național, precum și 

pentru a se poziționa în rolul de lider în acest domeniu; 

➢ îmbunătățirea coordonării lucrărilor în rândul institutelor relevante de cercetare; 

➢ schimbul cu alte țări UE de practici inovatoare cu privire la economia circulară și 

bioeconomia durabilă, energia din surse regenerabile, agricultura inteligentă și alte domenii 

relevante. 

Comunicarea recomandă, de asemenea, acțiuni care trebuie puse în aplicare la nivel 

intern de autoritățile statelor membre, industria și societatea civilă. 

 

3. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII/PARLAMENTE 

• Bundesrat (Germania) susține faptul că agricultura durabilă cu lemn ca materie primă și 

reîmpădurirea pe termen lung este de importanță majoră. De asemenea, se arată că pădurile sunt 

cele mai bogate ecosisteme și sunt esențiale pentru protejarea biodiversității. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-action-protect-restore-forests_annex_i_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-action-protect-restore-forests_annex_i_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-action-protect-restore-forests_annex_i_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-action-protect-restore-forests_annex_ii_en.pdf
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0301-0400/374-1-19.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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• Consiliul UE 

Consiliul a adoptat, la 15 aprilie 2019, concluzii privind progresele înregistrate în punerea în 

aplicare a Strategiei UE pentru păduri și un nou cadru strategic pentru păduri. Concluziile vin în 

continuarea publicării unui raport al Comisiei din decembrie 2018, în cadrul căruia a fost revizuit 

rolul pe care strategia l-a jucat în primii 5 ani de la aplicare. Consiliul a salutat aplicarea 

Strategiei UE pentru păduri, care a contribuit la promovarea dezvoltării durabile prin gestionarea 

durabilă a pădurilor și a îmbunătățit cooperarea dintre statele membre, Comisie și alte părți 

interesate relevante cu privire la politicile UE în domeniul forestier. Concluziile Consiliului au 

fost prezentate și în cadrul conferinței: „Pădurile noastre, viitorul nostru”, de la Bruxelles, din 

perioada 25-26 aprilie 2019. 

În 2018, Consiliul a adoptat un regulament de stabilire a unui cadru de includere a emisiilor 

de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, 

schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF)1 în cadrul de politici privind clima și 

energia pentru 2030. Aceasta se datorează faptului că sectorul nu doar emite gaze cu efect de 

seră, dar poate și să elimine CO₂ din atmosferă. Anual, pădurile UE absorb echivalentul a 

aproximativ 10 % din toate emisiile de gaze cu efect de seră ale UE. 

La 25 aprilie 2017, Consiliul a adoptat concluzii privind planul strategic pentru păduri al 

Organizației Națiunilor Unite, în vederea participării UE la cea de a 12-a sesiune a Forumului 

ONU pentru păduri. Concluziile subliniază importanța acestui prim plan strategic pentru păduri 

al ONU, pentru perioada 2017-2030, și a programului de lucru cvadrienal aferent. De asemenea, 

concluziile au confirmat sprijinul deplin acordat de UE planului și angajamentul de a consolida 

punerea în aplicare a aspectelor globale legate de păduri la nivel internațional, regional și 

național. 

• Prioritățile președintelui ales al Comisiei Europene Ursula von der Leyen 

Încheierea unui Pact ecologic european va transforma UE în primul continent neutru din 

punct de vedere climatic din lume, care va aborda impactul asupra mediului și a drepturilor 

omului, importurile de produse agricole precum soia, vita, ulei de palmier și cacao. În plus, se va 

asigura că toate tranzacțiile comerciale planificate și viitoare vizează eradicarea defrișărilor, 

refacerea pădurilor Europei sau stoparea importurilor UE de lemn ilegal din țări terțe. 

• Parlamentul European  

Parlamentul European a pledat, de-a lungul timpului,  pentru o mai bună coordonare și 

coerență a politicilor în Uniunea Europeană în ceea ce privește diferitele politici care afectează 

pădurile europene:  

➢ Rezoluţia Parlamentului European din 28 aprilie 2015 referitoare la „O nouă strategie a UE 

pentru păduri și sectorul forestier”; 

➢ Rezoluția sa din 11 mai 2011 referitoare la Cartea verde a Comisiei privind protecția 

pădurilor și informarea în domeniul forestier în UE: pregătirea pădurilor pentru schimbările 

climatice; 

 
1 Comisia Europeană și-a prezentat propunerea privind LULUCF în iulie 2016. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/15/review-of-the-eu-forest-strategy-council-conclusions/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15384-2018-INIT/ro/pdf
file:///C:/Users/ioana.vida/Downloads/-%09https:/data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15384-2018-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/10/13/lulucf/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/04/25/conclusions-on-un-strategic-plan-for-forests/
https://www.fern.org/news-resources/a-green-new-deal-for-forests-2031/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0109_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=RO&reference=P7-TA-2011-226
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➢ Rezoluția din 16 februarie 2006 privind punerea în aplicare a unei strategii forestiere în 

Uniunea Europeană; 

➢ Rezoluția din 30 ianuarie 1997 privind strategia forestieră a Uniunii Europene. 

4. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ 

Instituția responsabilă la nivel guvernamental este Ministerul Apelor și Pădurilor: 

➢ Strategia forestieră națională 2018-2027 

➢ Raportul privind starea pădurilor României – 2017. 

5. LINK-URI UTILE 

- Documentul de fond al președinției finlandeze pentru schimbul de opinii cu privire la 

Strategia forestieră UE post 2020, la ședința Consiliului („Agricultură și pescuit”) din 14-15 

octombrie 2019. 

- Raport Greenpeace, (2017) - Situația pădurilor virgine din România; 

- Fișe descriptive despre UE – Uniunea Europeană și pădurile 

- Comunicatul de presă privind COM (2019)352; 

- Fișă de informare  a Comisiei Europene privind „Protejarea și restaurarea pădurilor lumii: 

intensificarea acțiunilor UE pentru stoparea despăduririlor și degradarea pădurilor”(EN) 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind Summitul 2019 pentru 

acțiuni climatice, găzduit de secretarul general al Organizației Națiunilor Unite la New York, 

COM/2019/412; 

                                                                                             Marina CLOPOTARU 

18 octombrie 2019 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0068+0+DOC+XML+V0//FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1997_055_R_0011_01&from=FR
http://apepaduri.gov.ro/misiune/
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2017-10-27_Strategia_forestiera_2017.pdf
http://apepaduri.gov.ro/wp-content/uploads/2014/07/Starea-p%C4%83durilor-%C3%AEn-anul-2017.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12491-2019-INIT/en/pdf
https://www.greenpeace.org/archive-romania/Global/romania/paduri/Paduri%20virgine/Situa%C8%9Bia_p%C4%83durilor_virgine_din_Rom%C3%A2nia_low_res.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/105/uniunea-europeana-si-padurile
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4470_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_19_4549
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/news/20190910_communication_en.pdf

