
O scurgere de documente expune eșecul UE  
de a respecta standardele de transparență și mediu 

 
 
După controversele publice intense din jurul negocierilor în privința acordurilor de liber 
schimb ale UE cu SUA și Canada, Comisia Europeană și guvernele europene au promis să 
îmbunătățească transparența și să respecte standardele de mediu în politicile de liber 
schimb. O scurgere de documente referitoare la un acord comercial cu Japonia aflat în 
pregătire (JEFTA) arată eșecul UE de a respecta aceste promisiuni. 
 
Documentele scurse publicate pe trade-leaks.org – reprezintă 205 de pagini din multe 
capitole din acord, nedivulgate până acum. Acestea arată eșecul UE de a promova 
standarde înalte de mediu prin politici de liber schimb. Documentele datează în mare parte 
de la finalul lui 2016, la începutul lui 2017, chiar înainte de ce-a de-a 18-a rundă de negocieri.  
 
Negociatorii speră să încheie noul acord în vara aceasta. Dacă va fi încheiat, acordul cu 
Japonia ar putea fi cel mai mare acord comercial încheiat vreodată de UE, acoperind un 
volum de schimb de două ori mai mare decât cel dintre UE și Canda (cunoscut drept CETA). 
Asemenea CETA, JEFTA aduce îngrijorări importante privind protecția mediului.  
Comisia și Consiliul (care este organismul care reprezintă guvernele naționale în UE) au fost 
mult mai puțin transparente decât în timpul discuțiilor cu acum eșuatul acord comercial între 
UE și Statele Unite (cunoscut drept TTIP).  
  
Un pas înapoi în privința transparenței 
 
La fel ca în cazul altor acorduri comerciale, precum CETA, aprecierea publică a negocierilor 
este practic inexistentă. În timp ce Comisia a pregătit camere speciale de lectură pentru 
politicienii aleși, oferindu-le un acces foarte strict la documentele TTIP, pentru JEFTA acest 
lucru nu s-a întâmplat.  
Comisia a dat înapoi și în privința politicii sale de a publica pozițiile de negociere ale UE: în 
timpul discuțiilor despre TTIP, a publicat poziția sa de negociere față de 24 de articole din 
acrodul comercial. Doar două capitole din JEFTA au fost publicate.  
 
Risc de lemn ilegal 
  
Unul dintre exemplele de inerție a Comisiei în ceea ce privește protecția mediului este legat 
de comerțul cu lemn tăiat ilegal. Prevederile din JEFTA asupra comerțului cu cherestea sunt 
mai slabe decât cele cu care Japonia a fost de acord în controversatul acord de Parteneriat 
Trans-Pacific (TPP), acum împotmolit. 
  
În TPP, Japonia a fost de acord să „adopte, să mențină și să implementeze legi…” și să 
înreprindă o gamă extensivă de activități pentru a combate comerțul ilegal cu floră și faună 
sălbatică, tăierile ilegale de arbori și comerțul ilegal asociat. Textul JEFTA obținut susține 
doar că solicită Japoniei să „recunoască importanța” problemei, cu vagi îndemnuri pentru a 
„încuraja conservarea”, „a contribui la combaterea tăierilor ilegale de arbori” și a „face schimb 
de informații și a împărtăși experiențe”.  
Japonia este cel mai mare importator de lemn și placaje din lemn din lume și o piață 
importantă pentru lemn obținut ilegal din Malaezia, Indonezia, China, Rusia și chiar din UE 
(din România). Este singura țară G7 care nu are o reglementare în toate sectoarele pentru a 
interzice importurile de lemn ilegal și care se bazează numai pe măsuri voluntare slabe. 
 
Dată fiind scara de importuri de lemn ilegal în Japonia, limbajul slab din JEFTA amenință să 
exacerbeze tăierile ilegale de arbori în multe țări unde pădurile nu sunt protejate eficient. Se 
contrazice și cu eforturile UE de a mobiliza țări precum Japonia de a implementa o legislație 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/
http://www.trade-leaks.org/
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națională pentru a combate tăierile ilegale de arbori și comerțul asociat și poate pune în 
pericol planurile de încheiere a acordurilor de protejare a pădurilor cu alte țări, mai ales în 
Asia.  
 
Evaluarea impactului asupra sustenabilității pentru JEFTA avertizează că „principalele 
impacturi de mediu [...] atât pentru UE cât și pentru Japonia vor fi resimțite în țările de unde 
acestea importă lemnul.” Se arată și că „Eșecul Japoniei de până acum de a controla cu 
eficiență importurile de lemn ilegal a avut un impact inhibator asupra negocierilor dintre UE și 
Malaezia în privința unui Acord Voluntar de Parteneriat”.  
 
Potrivit unui raport recent UNEP-Interpol, tăierile ilegale de arbori sunt în topul crimelor de 
mediu, cu o valoare estimată anual de 50-152 de miliarde de dolari. Interpol estimează că 
tăierile ilegale de arbori reprezintă între 50 și 90 la sută din toate activitățile silvice din zonele 
tropicale, unde se află pădurile de unde se exploatează cel mai mult.  
 
Vânătoarea de balene 
 
Documentele publicate arată și că apelurile din partea Parlamentului European au fost 
ignorate de către Comisie, în privința includerii problemei vânătorii de balene în discuțiile 
despre acordul comercial. Japonia este una dintre cele trei țări din lume care mai practică 
vânătoarea de balene și singura țară care încă vânează balene în afara apelor sale 
teritoriale.  
 
UE a condamnat în repetate rânduri Japonia pentru practicile sale, dar Comisia nu a făcut 
decât să își reprezinte poziția asupra vânătorii de balene în negocierile comerciale cu 
Japonia, adică o declarație în mare parte fără însemnătate. Declarația se referă la capitolul 
despre Comerț și Dezvoltare Sustenabilă drept „o platformă adițională care să găzduiască 
dialogul și colaborarea [...] în privința problemelor de mediu.” Cu toate astea, capitolul nu 
include nici măcar un angajament pentru ca UE și Japonia să coopereze, cu atât mai puțin 
este menționată vânătoarea de balene.  
 
Capitolul susține doar că „fiecare parte recunoaște importanța asigurării conservării și folosirii 
sustenabile a diversității biologice potrivit acordurilor internaționale relevante la care Partea 
este parte, mai ales la Convenția despre Diversitate Biologică (CBD) și protocoalele sale și 
Convenția asupra Comerțului Internațional cu Specii Amenințate de Faună și Floră Sălbatică 
(CITES),” și că ele vor „face schimb de informații și se va consulta cu cealaltă Parte” în 
privința aspectelor relevante. 
CITES interzice comerțul cu carne de balenă și recunoaște statutul de protecție al balenelor 
drept specie amenințată. Cu toate acestea, nu reglementează vânătoarea de balene. 
Comisia Internațională pentru Vânătoarea de Balene (IWC) este recunoscută pe larg, inclusiv 
de câtre CITES, drept organismul responsabil pentru conservarea și gestionarea balenelor și 
reglementarea vânătorii lor.  Cu toate acestea, capitolul despre Comerț și Dezvoltare 
Sustenabilă a JEFTA nu face nicio referire la IWC.  
 
 
Tribunalul de investiții 
  
 Prevederile din acordul UE- Japonia care permit corporațiilor să dea în judecată guvernele 
suverane pentru a-și proteja investițiile sunt și ele mai slabe decât standardele deja joase ale 
CETA.  
Documentul publicat despre investiții susține că „dreptul unui stat de a reglementa” se 
limitează la adoptarea unor „măsuri necesare pentru a atinge obiectivele legitime de politici”, 
ceea ce ridică întrebarea – ce anume este considerat „legitim” și cine decide. Această 
formulare lărgește aria pentru investitorii străini să dea în judecată guvernele pentru 
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reglementări care le pot afecta profiturile. În contrast, prevederile CETA, care sunt și ele 
problematice, susțin că „Părțile își reafirmă dreptul de a reglementa în teritoriile lor pentru a 
atinge obiective legitime de politici.” Adăugarea cuvântului „necesare” slăbește dreptul de a 
reglementa în interesul public.  
Limbajul din draftul JEFTA publicat ar permite și oricărei corporații să înregistreze o 
reprezentanță în Japonia și să se folosească de asta pentru a da în judecată UE sau un 
guvern național.  
 
Alte puncte slabe 
 
Atât CETA cât și JEFTA nu au angajamente concrete, cu caracter obligatoriu, în privința 
mediului, a dezvoltării sustenabile și a problemelor legate de forța de muncă.  
Nu există penalități pentru încălcarea prevederilor legate de dezvoltarea sustenabilă, dincolo 
de un raport de la „experți” care se referă la nerespectare. În timp ce UE și Japonia susțin că 
recunosc importanța cooperării în privința aspectelor legate de comerț și investiții a politicilor 
de mediu și de forță de muncă, ele nu se încadrează în privința angajamentelor pentru a 
coopera (textul spune doar „ele pot coopera”). 
În mare parte din capitolul care se referă la dezvoltarea sustenabilă, limbajul este vag și sunt 
atât de multe calificări față de declarațiile despre dreptul statelor de a acționa sub acorduri de 
mediu multilaterale, precum acordul în privința schimbărilor climatice, de la Paris, încât 
angajamentele sunt practic fără impact. Acest lucru creează o incertitudine legală serioasă 
despre impactul acordului asupra măsurilor luate sub acordurile multilaterale. 
  
Reafirmarea angajamentelor dintre UE și Japonia pentru combaterea schimbărilor climatice 
sunt de asemenea, în mare parte fără rost, pentru că sunt prevăzute în capitolul despre 
comerț și dezvoltare sustenabilă a acordului, care nu are nici un mecanism de aplicare.  
Japonia, ca și UE, nu a reușit să invoce principiul precauției [1] în disputele cu WTO. Este 
surprinzător că părțile care au puncte de vedere aparent comune nu au treansformat acest 
principiu în măsuri legate de sănătate și hrană.  
  
 
  
Note: 
[1] Principiul precauției se aplică acolo unde dovezile științifice nu sunt suficiente, nu sunt 
concludente sau sunt nesigure, iar evaluarea științifică preliminară indică faptul că există 
motive rezonabile de îngrijorare că potențialele efecte periculoase asupra mediului, sănătății 
umane, animale sau a plantelor nu ar putea fi contracarate de niveluri înalte de protecție. 
  
Contact: 
Kees Kodde - Greenpeace trade policy campaigner: +31 (0)6 53623818, 
kees.kodde@greenpeace.org 
Milo Laureij - Greenpeace communications: +31 (0)6 29001159, 
milo.laureij@greenpeace.org 
  
Acest briefing media este disponibil și pe: www.trade-leaks.org 
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