El reglament EUTR i les
obligacions dels operadors
Jornada pràctica
Solsona, 15 de setembre de 2016

Juan Porras. Oficina Tècnica ENSCAT

Organitza:

Col·labora:

Reglament EUTR (European Timber Regulation) UE núm.: 995/2010

Objecte (art.1):
 Establir les obligacions dels agents que comercialitzen
per primera vegada en el mercat interior, fusta i
productes derivats de la fusta.
(Sistema de Diligència Deguda))
 I igualment l’obligació de traçabilitat per part dels
comerciants.
(Acreditació de transmissions i adquisicions de producte)

Fusta i productes de la fusta afectats per l’EUTR
NC
4401
4403
4406
4407
4408

4409

4410
4411
4412
4413 00 00
4414 00
4415

4416 00 00
4418
ex47 y ex48
9403 30
9403 40
9403 50 00
9403 60
9403 90 30
9406 00 20

Descripción del producto
Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, «pellets» o
formas similares.
Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada.
Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares.
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor
superior a 6 mm.
Hojas para chapado, incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada, para contrachapado o para maderas estratificadas similares
y demás maderas aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los
extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm.
Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados,
biselados, con juntas en V, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida
por los extremos.
Tableros de partículas, tableros llamados «oriented strand board» (OSB) y tableros similares (por ejemplo: los llamados «waferboard»), de
madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos.
Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos.
Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar.
Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles.
Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares.
Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas
para carga, de madera; collarines para paletas, de madera.
(Material no de embalaje utilizado exclusivamente como material de embalaje para sostener, proteger o transportar otro producto
comercializado).
Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, incluidas las duelas.
Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y
tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera.
Pasta y papel de los capítulos 47 y 48 de la nomenclatura combinada, excepto los productos a base de bambú y los productos para reciclar
(desperdicios y desechos).
Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas.
Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas.
Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios.
Los demás muebles de madera.
Partes de muebles, de madera.
Construcciones prefabricadas, de madera.

EXCEPCIONS
 Fusta i productes de la fusta que hagin esgotat el seu cicle de vida (residus) (art.2). Ex.:
Fusta recuperada d’edificis desmantellats. NO s’aplica.
Productes elaborats amb residus de fusta. NO s’aplica.
Serradures. SÍ s’aplica
Estella. SÍ s’aplica.
 Material que s’utilitza com embalatge, tal i com es classifica en el codi 4415, per sostenir, protegir i/o
transportar, NO li serà d’aplicació el Reglament.
 Llicències FLEGT- Forest Law Enforcement,Governance and Trade
Pla d’acció de la UE per a l’aplicació de les Lleis, Governança i comerç forestal (2005).
Acords voluntaris amb països no UE: Llicència per entrar al mercat amb un
sistema SAL (Sistema Acreditació legalitat).
Acords vigents: Ukraina, Rússia, Moldova, Azerbajan, Armènia, Georgia,
Bielorússia, Camerun, Indonèsia, República del Congo.
 CITES. Convenció sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestre:
Aquest conveni vincula als països a expedir permisos d’exportació d’espècies
regulades si ha estat aprofitada d’acord amb la legislació del país exportador.
Espècies annexos A, B, C Reglament (CE) 338/97 del Consell.
https://cites.org/esp/disc/parties/chronolo.php

Agents i comerciants
________________________________________________
Agent (art. 2):

Qualsevol persona, física o jurídica, que posa per primera vegada
fusta i/o derivats en el mercat interior, siguin produïts a la UE o
importats per a la seva comercialització o distribució posterior.
IMPORTADORS.
PROPIETARIS/ÀRIES (no venda en peu).
REMATANTS, ASSOCIACIONS I INDÚSTRIES (quan compren la fusta en peu).

Comerciant (art. 2):

Qualsevol persona, física o jurídica que, en el transcurs d’una
activitat comercial (finalitat lucrativa – NO consumidor final), vengui
o adquireixi en el mercat interior fusta o productes derivats de la
fusta prèviament comercialitzats.
1A i 2A TRANSFORMACIÓ,....

Obligacions dels Agents (Art. 4 EUTR)
________________________________________

 Compliment de la legalitat: Prohibició de comercialitzar
fusta il·legal.
 Establir un SISTEMA DE DILIGÈNCIA DEGUDA (SDD).

 Sistema individual i propi de l’Agent.
 Adscripció a un sistema col·lectiu, mitjançant una
entitat de supervisió (art. 8).
 Manteniment i avaluació periòdica del SDD

Criteri de legalitat Art. 2 EUTR

Compliment de la legalitat: La base per constituir si una tala és
legal, o no, ha de venir donada per la legislació del país d’origen de
l’aprofitament.
Segons l’Informe Transparency International, el grau de compliment
de les lleis, la seguretat jurídica i la transparència a Espanya és
acceptable, del que resulta un risc de tala il·legal molt baix a nivell
espanyol (Font: AEIM).
El grau de compliment de la legalitat s’ha de justificar mitjançant el
nivell de informació que ens requereix el Sistema de Diligència
Deguda.

Sistema de Diligència Deguda SDD (Art. 6 EUTR)
Reglament d’Execució (UE) 607/2012

Un SDD és una eina que ens ha de permetre el poder assegurar que la
fusta comercialitzada prové d’un origen legal.

Tres parts diferenciades, inherents a la gestió del risc:
1.- Accés a la informació.

2.- Avaluació del risc.
3.- Reducció del risc detectat.
NOTA: Cada Agent, dins de la pròpia organització, haurà d’establir els
documents i persones responsables de tramitar i gestionar els
procediments necessaris establerts en el SDD.

Sistema de Diligència Deguda SDD (Art. 6 EUTR)
Reglament d’Execució (UE) 607/2012

Accés a la informació:
Establiment de mesures i procediments que facilitin l’accés a la informació en
relació a la fusta comercialitzada:







Descripció (nom comú -i científic- de les espècies i tipus de producte)
País -i regió- d’aprofitament.
Quantitat (expressada en volum, pes o número d’unitats).
Nom i adreça del proveïdor de l’agent.
Nom i adreça del comerciant a qui s’ha subministrat el producte.
Documentació que demostri que la fusta compleix la legislació aplicable,
disponible en paper o en format electrònic:



Documentació sobre els drets d’aprofitament: Títol de propietat o dret d’us,
contracte o factura de compra i permís d’aprofitament.
Acreditació existència IOF.
Acreditació existència de sistema de certificació forestal (PEFC, FSC,...).




Sistema de Diligència Deguda SDD (Art. 6 EUTR)
Reglament d’Execució (UE) 607/2012

Avaluació del risc:
Establiment de procediments d’avaluació del risc que permetin a l’Agent avaluar el risc
de fusta o productes derivats, que es puguin comercialitzar il·legalment, tenint en compte
la informació.
Observar i vigilar:






Les garanties de compliment de legalitat.
Aprofitaments il·legals de determinades espècies.
Pràctiques il·legals en el país o regió d’origen.
Sancions imposades.
Complexitat de la cadena de subministrament.

Es tenen en compte els sistemes de certificació forestal o de verificació, realitzats per
part de tercers independents, han d’incloure el següent (Art. 4 RE (UE) 607/2012):
-Posar a disposició dels tercers un sistema de requisits accessible al públic, que inclogui
els requisits de la legislació aplicable.
-Controls dels tercers, almenys cada 12 mesos.

RISC MENSPREABLE
Manca d’indicis d’il·legalitat / Manca de preocupació

Sistema de Diligència Deguda SDD (Art. 6 EUTR)
Reglament d’Execució (UE) 607/2012

Reducció del risc:
Un cop avaluat el risc, si aquest resulta menyspreable, no caldrà prendre
mesures de reducció.
Si del resultat de l’avaluació resulta un risc d’introduir fusta il·legal en el
mercat, s’han de prendre mesures i procediments adequats i proporcionats
amb la finalitat de minimitzar el risc.
Mesures:

Aportació de documentació addicional.
Verificació per una tercera part independent.

Sistema de Diligència Deguda SDD (Art. 6 EUTR)
Reglament d’Execució (UE) 607/2012

Tipus de
productes:

Estella Forestal

Període:

01-2015/6-2015

Volum:

500 tones

Descripció:

Espècie

País-regió
d’aprofitament

Concessió
aprofitament

Proves de
legalitat

Possibilitat de
comercialització

Fusta comprada
en peu a la
propietat, amb
identificació.

Pi blanc

Catalunya
(àmbit UE)

Múltiples
propietaris/àries

IOF
PEFC
Permís de
tallada

SÍ. (risc
menyspreable)
Identificació del
comerciant/s.

Sistema de Diligència Deguda SDD (Art. 6 EUTR)
Reglament d’Execució (UE) 607/2012

Manteniment i avaluació periòdica del SDD
Obligació de mantenir, el registre de documents que justifiquen el total de la informació,
en el que es suporta el SDD, durant un període 5 anys.
L’agent que utilitzi un SDD individual propi, l’ha d’autoavaluar periòdicament (1any).
L’autoavaluació la pot efectuar qualsevol persona de la pròpia organització o bé una
entitat externa.
L’avaluació ha d’identificar els punts febles i les possibles errades i s’han de fixar terminis
de resolució, per part de la direcció de l’organització.
Comprovar:
-L’efectivitat dels procediments de recollida i registre de informació.
-L’efectivitat dels procediments d’avaluació i reducció del risc.
-El grau de compliment i aplicació del SDD per part dels responsables.

Sistema de Diligència Deguda SDD (Art. 6 EUTR)
Reglament d’Execució (UE) 607/2012
Entitat de supervisió: és una persona jurídica establerta a la UE que facilita a
l’agent l’exercici del Sistema de Diligència deguda (Art. 8 EUTR), i prèviament
reconeguda (REGLAMENT DELEGAT (UE) 363/2012 DE LA COMISSIÓ de 23 de febrer de 2012).

Entitats reconegudes a l’UE i amb capacitat per operar a l’Estat Espanyol

Obligacions dels comerciants (Art. 5 EUTR)



Han de poder assegurar la traçabilitat del producte amb el que
comercialitzen.



Han de portar un registre, en el que han d’identificar:
1.- Agents i/o comerciants que els hi ha subministrat el producte.
2.- Comerciant/s als que ha subministrat producte.



Mantenir els registres durant un període de 5 anys, des de la data de
transmissió o adquisició.

Incompliment EUTR
•

Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de
novembre, de Monts.
«r) L’incompliment de les obligacions imposades pel Reglament (UE) n.º 995/2010 del Parlament
Europeu i del Consell, de 20 d’octubre de 2010, en virtut del qual s’estableixen les obligacions dels
agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta, en quant a:
1.º La comercialització de fusta no aprofitada legalment i els seus productes derivats.
2.º L’absència de manteniment i avaluació d’un sistema de diligència deguda, ja sigui de
manera individual o mitjançant una entitat de supervisió.
3.º L’absència de col·laboració amb l’Administració competent en els controls realitzats per
aquesta.
4.º La no adopció de mesures correctores expedides, donat el cas, per l’autoritat competent
després de la realització del corresponent control.
5.º L’incompliment de l’obligació de traçabilitat i conservació d’aquesta informació a la que estan
subjectes els comerciants.»
Infraccions molt greus: Valor fusta objecte incompliment > 200.000 €
Infraccions greus: Valor fusta objecte incompliment >50.000€ i <200.000€
Infraccions lleus: Valor fusta objecte incompliment <50.000€
En tots els supòsits es decomissaran els béns i subhasta a favor de l’Administració.

CONCLUSIONS

– Cal considerar:
• El mateix Reglament esmenta que els sistemes de certificació forestal
ens aporten garanties de compliment de les obligacions imposades als
agents, i garanteixen igualment la traçabilitat del producte en relació a les
obligacions imposades als comerciants.
• Per a la propietat (Catalunya) l'aplicació del reglament no ha de ser
complexa, només caldrà establir un protocol d’actuació i mantenir tota la
documentació, ordenada d’acord amb el propi protocol (SDD).
• Cal considerar que Espanya representa un risc molt baix de tala il·legal.
• Aquestes mesures han de fer augmentar la competitivitat de la fusta legal
a Catalunya.

Gràcies per la vostra atenció
Resto a la vostra disposició
jporras@enscat.org

