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COMPANIE AUSTRIACA EXPUSA RECOMPENSAND LEMN
ROMANESC TAIAT ILEGAL
BUCURESTI - Environmental Investigation Agency (EIA), o organizatie de mediu
cu birouri in Washington D.C. si Londra a dat publicitatii filmari care expun
conducerea companiei Holzindustrie Schweighofer Romania, cel mai mare
procesator de rasinoase din tara, acceptand cu buna stiinta si recompensand
lemnul taiat ilegal printr-un system de bonificatie.
Aceste dovezi vin in vreme ce Schweighofer a fost identificata in Romania drept
jucand un rol central in eforturile de a stopa noul cod silvic. Acest cod se afla in
dezbaterile finale din parlament.

In timpul filmarilor, investigatorii EIA au jucat rolul unor investitori straini care au
castigat drepturile de punere in valoare a unei cantitati anume de lemn din
padurile unei asociatii de proprietari din Romania. In discutiile pe care acestia leau purtat cu oficialii romani si austrieci ai companiei Schweighofer, investigatorii
au mentionat de mai multe ori intentia de a taia mai mult decat este permis
conform contractului cu asociatia de proprietary. Investigatorii au cerut companiei
asigurari ca lemnul illegal va fi cumparat. In toate ocaziile, oficialiii Schweighofer
au confirmat ca vor cumpara lemnul. Mai mult decat atat aceastia au aratat
bonsurile pe care le ofera pentru cantitati suplimentare de lemn.
Pe 23 martie Presedintele Romaniei a retrimis noul cod silvic inapoi in Parlament
pentru amendamente si dezbateri. La scurt timp, a fost data publicitatii scrisoarea
trimisa de CEO-ul Schweighofer catre prim ministrul Romaniei cerand sa
schimbe codul silvic, in caz contrar amenintand cu efecte negative asupra
comertului dintre Austria si Romania in general.
Un al doilea document de la Ambasada Austriei la Bucuresti prezinta indemnul
catre Guvernul Romaniei de a se intalni cu Schweighofer pentru a ajunge la o
intelegere in legatura cu noul cod silvic. Elementul din codul silvic care face
obiectul dezbaterilor este limita de 30% impusa oricarei companii in procesarea
unei specii sau sortiment din Romania.

“Romania se afla in mijlocul unui effort critic de a combate taierile ilegale ale
padurilor sale de o frumusete si valoare unica”, a spus Alexander von Bismarck,
Director Executiv al EIA SUA. “Aceasta lupta impotriva taierilor ilegale nu poate fi
castigate daca o companie puternica precum Schweighofer cumpara cu
bunastiinta si recompenseaza lemnul illegal”
Holzindustrie Schweighofer este o companie austriaca care proceseaza vasta
majoritate a lemnului de rasinoase in produse semi-finite in principal pentru
export in UE, Japonia si America de Nord.
Taierile ilegale ameninta ultimele paduri seculare ale Europei. Peste 60% dintre
acestea sunt inca adapostite in Romania. Padurile Romaniei sunt casa ursilor,
lupilor si a rasilor care se afla aici in numar mai mare decat toata Europa la un
loc, cu exceptia Rusiei.

The video is available at www.eia-global.org and www.eia-international.org.
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