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NOTÍCIES

DESTACADES
EFI-FLEGT, 19/10/2018

El Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació posa en marxa el
Sistema estatal d’informació del
comerç de fusta a Espanya “Lignum”.

La Unió Europea i el
Vietnam signen un acord
d’associació voluntària
FLEGT per combatre i la
tala il·legal i promoure el
comerç de fusta legal

MAPA, 26/11/2018 - ENLLAÇ A NOTÍCIA

La Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural del
MAPA aprova del nou Pla Nacional
de control de la legalitat de la
fusta comercialitzada.
MAPA, 08/10/2018 - ENLLAÇ A NOTÍCIA

Espanya participa en la conferència mundial sobre delinqüència forestal.
MAPA, 10/09/2018 - ENLLAÇ A NOTÍCIA
INTERPOL, 10/09/2018 - ENLLAÇ A NOTÍCIA

ENLLAÇA NOTÍCIA
COM, 05/10/2018

La Comissió Europea
adopta l’Informe 2017
d’EUTR

ENLLAÇA NOTÍCIA

MAPA, 26/09/2018

Campanya 2019 de presentació de declaracions
responsables sobre la fusta comercialitzada
Des de l’1 de gener al 31 de març de 2019, els agents EUTR poden presentar la declaració
responsable 2018 a través de l’aplicació informàtica “EUTR”, gratuïta i en línia, que,
com l’any passat, facilita l’aplicació de la normativa espanyola i europea sobre la
legalitat de la comercialització de fusta i dels seus productes.
Els propietaris forestals, els rematants o les empreses importadores han de presentar,
abans del 31 de març, una declaració responsable amb la informació dels productes
de fusta que han comercialitzat l’any anterior davant de l’autoritat competent
autonòmica on tinguin el domicili o la seu social.
Per a aquesta presentació, està disponible l’aplicació informàtica en línia EUTR
https://servicio.mapama.gob.es/eutr/.
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Importacions de risc
Es manté el risc elevat d’importació de fusta il·legal de teca aprofitada a
Myanmar i de fusta d’ipé del Brasil.
A les reunions celebrades el 27 de setembre i el 7 de desembre de 2018, el Grup d’Experts FLEGT i EUTR de la Unió
Europea va mantenir la seva opinió sobre les importacions de fusta de teca de Myanmar aprofitades abans de 2017: No
és possible per part dels agents mitigar adequadament el risc de tala il·legal. Cap de les garanties, proves i evidències
rebudes per les autoritats competents dels Estats membres han sigut suficients per demostrar el compliment adequat
de les obligacions de diligència deguda del Reglament EUTR.
En aquest sentit, l’Autoritat Competent Alemanya, l’Oficina Federal d’Agricultura i Alimentació – BLE-, va publicar el
13 de juny de 2018 un comunicat de premsa sobre el risc elevat de les importacions de teca procedents de Myanmar.
Aquest comunicat ressalta que, a causa de la combinació d’una taxa elevada de desforestació i un nivell elevat de
corrupció en aquest país, el risc d’introduir fusta o productes fusters extrets il·legalment a la UE no és menyspreable
per part dels agents.
Així mateix, a la reunió del 7 de desembre de 2018, el Grup d’Experts FLEGT i EUTR de la Unión Europea va adoptar les
conclusions sobre el Brasil.
A la reunió va precisar-se que existeix una sobreestimació en els volums de fustes valuoses disponibles per a tala,
sobretot en fusta d’ipé (Tabebuia impetiginosa i T. serratifolia), però també d’altres fustes, com ara Massuranduba
i Angelim vermelho, que apareix, en particular, en concessions pròximes a àrees protegides. Això s’agreuja pel risc
elevat de corrupció i pels vincles amb els delictes que es cometen contra els drets dels indígenes i en situacions
treball de semiesclavitud.
Aquests casos es donen sobretot a la conca brasilera de l’Amazones, als estats de Rondônia, de Pará, de Mato Grosso
i de l’Amazones.
Per això, els agents que importin fusta de l’Amazònia brasilera han de prendre les mesures de mitigació de risc
apropiades, i no hauran de basar el resultat de les seves anàlisis de risc únicament en controls documentals, sinó en
verificacions factuals dutes a terme per terceres parts.

Difícil situació a Ucraïna
Dos estudis independents han evidenciat la magnitud de la corrupció i la il·legalitat en el sector forestal d’Ucraïna,
que va ser exposat per primera vegada en un informe de Earthsight al juliol de 2018.
El país ha estat reforçant la lluita contra la tala il·legal al llarg de 2017 i 2018, i la Unió Europea està cooperant-hi
en el marc de la reforma del seu sector forestal. No obstant això, fins que s’aconsegueixi millorar aquesta situació,
es recomana als agents millorar les anàlisis de risc i la corresponent mitigació en les comercialitzacions amb fusta
provinent d’aquest país.
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Treballant
per
complir
amb
la la
#maderalegal
Trabajando
para
cumplir
con
#maderalegal
El MAPA treballa en nivells diferents amb la finalitat d’optimitzar l’efectivitat de la norma i de garantir el respecte de
les normes forestals, comercials i socials associades al consum de fusta.
Coordinació internacional
>>

Grup d’experts de FLEGT/EUTR de la Comissió Europea. Brussel·les, 27 de setembre i 7 de desembre de 2018.
Reunions de la Comissió amb els 28 Estats membres amb la finalitat d’unificar criteris d’aplicació del reglament
FLEGT i EUTR en el si de la UE. (Vegeu informació sobre les reunions del grup)

>>

Seminari tècnic UE-Indonèsia sobre la implementació de l’Acord d’Associació Voluntària FLEGT. Brussel·les, 13
de novembre de 2018. Intercanvi d’experiències en la implementació del sistema de llicències FLEGT d’Indonèsia
i la seva recepció a Europa.

>>

Procés internacional TREE (Timber Regulation Enforcement Exchange). Hamburg (Alemanya), 11-12 d’octubre
de 2018. Analitzant l’evolució dels darrers 5 anys des del llançament del Reglament EUTR de la Unió Europea.

>>

Conferència mundial sobre delinqüència forestal. Lió, 10 de setembre de 2018. Explorant formes d’impulsar la
seguretat forestal mundial mitjançant la innovació tecnològica i una major cooperació policial internacional.

Coordinació nacional
>>

Conferencia Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural del MAPA. Madrid, 8 d’octubre de 2018. Aprovació
del nou Pla Nacional de control de la legalitat de la fusta comercialitzada.

Comunicant per complir amb la #maderalegal
Participem i impulsem diferents cursos per comunicar les obligacions en el EUTR

>>

Legislació, control i inspecció fitosanitària: harmonització de procediments. En línia, el 21 de novembre de
2018 va presentar-se el Sistema de Llicències FLEGT: Activitats de Control i Principis de la Identificació de fustes
en enviaments comercials.

>>

Jornada d’Implementació del Reglament EUTR a Espanya per al SEPRONA. MAPA i Guàrdia Civil. Madrid, 26 de
setembre de 2018. Formació per a la Guàrdia Civil per a la campanya d’inspeccions EUTR que es durà a terme
a principis de 2019.

>>

Curs de sostenibilitat i legalitat dels productes forestals, Reglament EUTR. La certificació forestal PFFC
en els Objectius de Desenvolupament Sostenible. PEFC España dins del projecte Innova Verde. Madrid, 12
de desembre de 2018. Participació MAPA. Conèixer la normativa EUTR i el paper de la certificació forestal per
garantir la legalitat, sostenibilitat i traçabilitat de la fusta.
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>> Notes informatives de la Unió Europea
Juni Agosto 2018 – Vegeu butlletí
Setembre 2018 - Octubre 2018 - Vegeu butlletí

>> Notícies EUTR
Client Earth, Juny-Octubre 2018 – Vegeu butlletí

Teniu dubtes sobre la implementació dels reglaments #FLEGT o #EUTR?
El @mapagob pone en marcha #LIGNUM, el sistema estatal d’informació del comerç de
la fusta a #España #maderalegal
https://twitter.com/mapagob/status/1068865811442540545

Més informació

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/
politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/

“Si us voleu subscriure al Butlletí Notícies Fusta Legal i rebre informació del MAPA sobre la implementació de la normativa
sobre el comerç de la fusta a Espanya, podeu sol·licitar-ho fent clic aquí: ALTA BUTLLETÍ. Si no us funciona l’enllaç, podeu enviar
un correu amb les vostres dades de contacte a maderalegal@mapama.es amb l’assumpte: ‘Alta butlletí de la fusta’.
Informació sobre la política de protecció de dades personals aquí”
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