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I – Novas regras para o comércio da madeira

Regulamento (UE) n.º 995/2010, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 20 de Outubro

REGULAMENTO

DA

UNIÃO EUROPEIA

SOBRE A

MADEIRA

obrigações dos operadores que colocam
madeira e produtos de madeira no mercado UE
Reg. (CE) n.º 2173/2005 - Licenciamento FLEGT

I – Novas regras para o comércio da madeira
REG. (UE) 995/2010

Objetivos
Combater o abate ilegal e a desflorestação
(as normas para considerar abate ilegal são as que se aplicam no local ou país onde é efetuado o corte/extração)

Essencialmente preocupação com florestas tropicais
=> Mas regras têm de ser idênticas dentro e fora da UE

Quem está abrangido?
 Quem coloque madeira ou produtos derivados de
madeira pela 1.ª vez num país da EU
 Qualquer agente que comercialize produtos florestais
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REG. 995/2010

Estabelece PROIBIÇÃO
Colocar no mercado madeira cortada ilegalmente ou produtos
derivados de madeira que foi cortada ilegalmente

Obrigações operadores
Exercer a devida diligência quando colocarem madeira ou
produtos da madeira no mercado

Sistema de “devida diligência”
• Informação
• Avaliação risco
• Minimização do risco
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Sistema de diligência

Objetivos
Provar que os operadores agiram com as devidas precauções
para não colocar no mercado madeira e produtos derivados de
madeira que sejam de proveniência questionável

Medidas e Procedimentos
Sistema que integre medidas e procedimentos sobre o
fornecimento pelo operador da madeira ou produtos derivados
de madeira colocados no mercado
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Sistema de diligência

Informação

 Descrição (designação comercial, tipo produto, espécie)
 Origem (país /região/concessão de extração)
 Quantidade (volume, peso ou número de unidades)
 Dados do fornecedor (nome e endereço)
 Dados do comprador (nome e endereço)
 Documento(s) ou outra informação que indique que
cumpre a legislação aplicável
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Sistema de diligência

Avaliação do Risco
 Garantia de cumprimento da legislação aplicável (por ex.
certificação ou outros)
 Prevalência de atividade madeireira ilegal de
determinadas espécies
 Prevalência de extração ou de práticas ilegais no país
e/ou na região de extração
 Sanções impostas pelo Conselho de Segurança ONU ou pelo
Conselho da UE
 Complexidade da cadeia de abastecimento
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Sistema de diligência

Minimização do Risco
Conjunto de medidas e de processos que permitam atenuar o risco:
 Exigência de informação ou documentos suplementares
 Verificação por terceiros

Rastreabilidade

Obrigações dos comerciantes

 Identificar, através da cadeia de abastecimento:
- O(s) seu(s) fornecedor(es) de madeira ou dos
produtos abrangidos;
- O(s) seu) comprador(es) de madeira ou produtos
 Manter as informações durante pelo menos cinco anos
 Fornecer esta informação às autoridades competentes
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Sistema de diligência

Quem deve cumprir?
O regulamento exige a aplicação de «devidas diligências» por
todos os «operadores» da União que colocam pela primeira vez
produtos de madeira no mercado da União Europeia.
Entrados no mercado, a madeira e os produtos de madeira podem
ser vendidos e/ou transformados antes de chegarem ao
consumidor final.
A fim de permitir o rastreio dos produtos de madeira, os
operadores económicos desta etapa da cadeia de abastecimento
(designados por «comerciantes» no Regulamento) têm
obrigação de manter registos dos seus fornecedores e clientes.
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Organização de Vigilância
BM TRADA Latvija,

Opera em:
Todos os Estados da União Europeia

reg. No LV40003806040
Volguntes iela 32-202, Riga 1046, Latvia
Bureau Veritas Certification Holding SAS
France, 67/71 Boulevard du Château – 92200

Todos os Estados da União Europeia

Neuilly sur Seine

Organizações de vigilância
As organizações de vigilância criam
«sistemas de diligência devida» que
os operadores poderão utilizar para
assegurar o cumprimento do EUTR.
Estas organizações facultam aos
operadores o direito de utilizarem os
seus sistemas de diligência devida.
No entanto, cada operador poderá
também optar por criar o seu próprio
sistema.
Para mais informação consulte o
portal da Comissão Europeia através
do link
http://ec.europa.eu/environment/fore
sts/timber_regulation.htm

Control Union Certifications B.V.
The Netherlands, Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle
NEPCon
Denmark, Guldsmedgade 34, 1, 8000 Århus C

Todos os Estados da União Europeia

Todos os Estados da União Europeia

Soil Association Woodmark
South Plaza, Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom

Todos os Estados da União Europeia

SGS United Kingdom Limited
SGS House, 217, 221 London Road, Camberley, GU15 3EY
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Alboinstrasse 56,
12103 Berlin, Germany
GD Holz Service GmbH
Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin, Germany
Consorzio Servizi Legno-Sughero
Italy, C.F. 97331520151, P.IVA 04882880962
ICILA S.R.L.
Lissone (MB), Piazzale Giotto, 1 CAP 20851, Italy
Le Commerce du Bois
6 avenue de Saint-Mandé -75012 Paris, France

Todos os Estados da União Europeia, com exceção de
Itália

Áustria, Bélgica, República Checa, Alemanha,
Dinamarca, Estónia, Espanha, Finlândia, França, Itália,
Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Holanda, Polónia,
Roménia, Suécia e Eslováquia

Áustria, Alemanha e Luxemburgo
Itália
Itália
França
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Regulamentação nacional

Decreto-Lei n.º 76/2013, de 5 de junho

ESTABELECE

AS MEDIDAS DE APLICAÇÃO DO
CARECEM DE CONCRETIZAÇÃO PELOS EM

REUM

QUE

• Define a autoridade competente – ICNF
• Procedimentos Internos (registo do operador, controlo e
fiscalização do comércio de madeira e produtos derivados,
articulação com a EU, fiscalização e vistorias)
• Regime Sancionatório (Contraordenações, coimas e
sanções acessórias)
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Regulamentação nacional

Registo de operador
Registo obrigatório
Submissão eletrónica em no site do ICNF, I.P., em:
http://fogos.icnf.pt/rio/login.asp
 Identificação do operador
 Identificação do tipo de produtos a colocar no mercado
Após o registo o operador recebe mensagem eletrónica com:
• link de autenticação da conta;
• confirmação do código e da palavra chave de acesso à conta.
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Regulamentação nacional
REGIME SANCIONATÓRIO
•

Colocar madeira cortada ilegalmente ou
de produtos derivados dessa madeira

•

Incumprimento das obrigações de
diligência devida e a falta de
manutenção ou de avaliação periódica

•

Incumprimento das medidas de
corretivas ao sistema de diligência
devida

•

Omissão pelos comerciantes dos
operadores na cadeia de abastecimento

•

Não conservação pelo período de 5 anos
das informações

II – Ponto da Situação

Registo de operador:

Distrito do Porto: 237
registos o maior número.
(Nota: O elevado número de
empresas na classe “Região
Autónoma dos Açores e outros
países” também inclui as
empresas
sediadas
no
continente,
que
não
georreferenciaram no sistema
a sua localização geográfica).

Registos em junho de 2015: 1.732

II – Ponto da Situação

Registo de operador:

Registos
por
económica:

atividade

 A “exploração florestal”,
verifica
a
maior
frequência (9%);
 Segue-se o “comércio
por grosso de madeira
em bruto e de produtos
derivados (9%)”;
 A “serração de madeira”
(8%).

Registos em junho de 2015: 1.732
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Registo de operador:
Registos por tipo de produto:
 O papel e cartão verifica a
maior frequência (852
registos, 24%);
 Segue-se a madeira em
bruto (574 registos, 16%);
 O mobiliário de madeira
(494 registos, 14%);
 A lenha, estilhas ou
partículas,
serradura,
desperdícios e resíduos
de madeira (408 registos,
11%).

Registos em junho de 2015: 1.732

III – Fiscalização
Regulamentação nacional

Autoridade competente
 Controlo
 Fiscalização
Inspeções periódicas
Recolher informação
Elaborar relatórios
Manter o sistema de registo
Articulação com a CE

ICNF
Outras entidades colaboram no
controlo e fiscalização
O registo das fiscalizações
são mantidos 5 anos
Elaborar relatórios bianuais
de aplicação para a CE

III – Fiscalização

Fiscalizações periódicas:
 Operadores
 Comerciantes
Operadores:
• Modelo para a fiscalização
• Modelo de questionário de verificação da diligência de vida:
• Procedimentos de informação
• Procedimentos de avaliação do risco
• Procedimentos de mitigação do risco
Comerciantes:
• Modelo para a fiscalização

sistema de
diligência devida

III – Fiscalização
Fiscalizações periódicas a operadores

III – Fiscalização
Fiscalizações periódicas a comerciantes

Avaliação do sistema de diligência
devida junto dos operadores
Descrição do tipo da madeira ou produto da madeira a colocar no mercado
Verificação dos
elementos de
Descrição das matéria(s)-prima(s) (madeira ou produtos da madeira) do
informação de diligência produto a colocar no mercado
devida
Documentos comprovativos da legalidade da matéria-prima
Certificação da gestão florestal sustentável ou da cadeia de custódia da
matéria-prima

Verificação dos
procedimentos de
avaliação de risco de
extração ilegal

Outros sistemas de verificação por terceiro do cumprimento da legislação
aplicável à matéria-prima
Prevalência da extração ilegal nas espécies de árvores específicas produtoras
da matéria-prima
Prevalência da extração madeireira ilegal ou de práticas madeireiras ilegais
no país de extração da madeira(s) da matéria-prima
Sanções impostas à importação e exportação da matéria-prima
Complexidade da cadeia de abastecimento da matéria-prima

Avaliação do risco de extração ilegal das matéria(s)-prima(s) (madeira ou produtos da madeira) do
produto a colocar no mercado: risco desprezível; risco reduzido; risco elevado.
Avaliação do risco de extração ilegal da madeira ou produto da madeira a colocar no mercado = ao da

matéria-prima com maior risco de extração ilegal
Quando na presença de risco elevado verificação das medidas de atenuação.

Índice de percepção da corrupção (CPI) no
páis de extração

III – Fiscalização
Risco reduzido a elevado

IV – Estado de arte

V– Regime de licenciamento FLEGT

FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE (FLEGT)
(Reg. (CE) n.º 2173/2005 e Reg. (CE) n.º 1024/200 - Importação de madeira para a Comunidade Europeia)
(URL: http://www.euflegt.efi.int/vpa-countries/)

V– Regime de licenciamento FLEGT

FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE (FLEGT)
(Reg. (CE) n.º 2173/2005 e Reg. (CE) n.º 1024/200 - Importação de madeira para a Comunidade Europeia)
(URL: http://www.euflegt.efi.int/vpa-countries/)

VI – Notas Finais

Decorre entre 15 abril e 3 de julho de 2015 a consulta pública sobre o Regulamento
(UE) n.º995/2010 (RUEM) para a avaliação da sua aplicação nos Estados Membros e
futura revisão.
O procedimento de submissão dos contributos e respetivo questionário da consulta
pública está disponível em http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

VI – Notas Finais

Portugal apresentou à
Comissão em abril de
2015, o 1.º relatório de
aplicação do RUEM

Mais informação
Links oficiais:
http://www.icnf.pt/portal/florestas/fileiras/comerc-mad-derivad
http://ec.europa.eu/environment/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm

