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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Visame pasaulyje augant medienos poreikiui, greitai auga ir tarptautinė prekyba mediena bei 
jos produktais. Taigi, daugelyje medieną gaminančių šalių neteisėta medienos ruoša paremta 
prekyba mediena sudaro didelę bendros prekybos mediena dalį. Tokie veiksmai itin 
kenksmingi aplinkai, visuomenei ir ekonomikai, ypač besivystančiose šalyse. ES privalo 
kovoti su nelegalia medienos ruoša ir skatinti teisėtą medienos ruošą.

ES miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) veiksmų plane 
siūlomas priemonių rinkinys, skirtas tarptautinėms pastangoms sprendžiant šią problemą 
remti. ES susitarė dėl savanoriškų partnerystės susitarimų (SPS) su medieną ruošiančiomis 
šalimis, pagal kuriuos šalys teisiškai privalo įsipareigoti taikyti licencijavimo sistemą ir 
reguliuoti prekybą mediena ir jos produktais. Be to, siekdama aptarti šią problemą, ji 
dalyvauja dvišalėse bei daugiašalėse diskusijose su trečiosiomis šalimis bei daugiašaliuose 
forumuose, pvz., JT Miškų forume ir Tarptautinėje tropikų medienos organizacijoje, taip pat 
dvišalėse derybose su didžiosiomis medienos vartotojomis, tokiomis kaip JAV, Kinija, Rusija 
ir Japonija. ES privalo tarptautiniu mastu pabrėžti operatorių įsipareigojimus ir būtinybę 
panaudoti visas turimas priemones, įskaitant naujausias technologijas, nelegaliai medienos 
ruošai nustatyti, stebėti, registruoti ir su ja kovoti, taip pat skatinti teisėtą medienos ruošą.

Pagal šį reglamentą ES toliau tęsia veiksmus šioje srityje ir pabrėžia operatorių, dalyvaujančių 
tiekiant medieną ES rinkai, atsakomybę. Šis Europos Komisijos pasiūlymas būtinas norint 
kovoti su miškų naikinimu ir neteisėta medienos ruoša, nustatant griežtus teisinius standartus, 
taikomus medienai ir iš jos pagamintiems produktams, padėti apsaugoti miškus ir biologinę 
įvairovę, sušvelninti klimato kaitą ir paisyti nuo miškų priklausomų gyventojų grupių teisių.

Tačiau, norint, kad šis pasiūlymas būtų veiksmingas, jį būtina sustiprinti ir patobulinti. 
Siekiant atgrasomojo poveikio, reglamente būtina pabrėžti teisės pažeidimo sąvoką, kad nė 
vienas į ES teritoriją nelegaliai medieną importuojantis arba šioje teritorijoje ją nelegaliai 
laikantis operatorius nesijaustų nebaudžiamas. Todėl tekste negalima palikti spragų, kuriomis 
galėtų pasinaudoti operatoriai, norėdami apeiti šį reglamentą. Be to, reikalingas kruopštumas, 
o ypač šiame dokumente numatytos rizikos valdymo procedūros turėtų būti apibrėžtos aiškiau 
ir veiksmingiau. Norint užtikrinti veiksmingumą, reglamente būtina geriau numatyti, ar 
operatoriai galės jį praktiškai įgyvendinti. Be to, kompetentingoms valstybių narių
institucijoms reikėtų suteikti pakankamus įgaliojimus muitinėje kontroliuojant tarptautinę 
prekybą medienos gaminiais, netgi atliekant laivais gabenamų krovinių patikrinimą vietoje, 
nagrinėjant įtarimus, įspėjant kaltintojus apie pažeidimo atvejus bei registruojant neteisėtus 
veiksmus.

Taip pat Europos Sąjunga turėtų atsižvelgti į priemones, kurių ėmėsi JAV vyriausybė, o ypač 
į JAV J. F. Lacey įstatymą, pagal kurį prekyba neteisėtos kilmės augalais ir jų produktais, 
įskaitant medieną ir jos produktus, draudžiama pagal įstatymus. Be šalims partnerėms ir 
importuotojams taikomų įpareigojimų, Komisija turėtų išnagrinėti galimybę nustatyti 
specialius įpareigojimus mažmenininkams.
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PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Taryba ir Europos Parlamentas, 
pripažindami, kad Bendrija taip pat turi 
padėti tarptautiniu mastu spręsti neteisėtos 
medienos ruošos problemą, palankiai 
įvertino tą komunikatą.

(5) Taryba ir Europos Parlamentas, 
pripažindami, kad Bendrija, vykdydama 
tvarios plėtros, darnios miškotvarkos ir 
skurdo mažinimo, taip pat socialinio 
teisingumo ir nacionalinio suverenumo 
programą, taip pat turi padėti tarptautiniu 
mastu spręsti neteisėtos medienos ruošos 
problemą ir remti tvarią teisėtą medienos 
ruošą, palankiai įvertino tą komunikatą.

Pagrindimas

Europos Sąjunga privalo ginti atsakingus gamintojus, kurie laikosi teisėtumo ir tvarumo 
kriterijų, ir jiems padėti. Tai papildomi veiksmai, kuriais visame pasaulyje siekiama 
sustabdyti prekybą su nelegaliais gamintojais.

Papildant atsižvelgiama į pirminę 2003 m. spalio mėn. Žemės ūkio tarybos išvadų formuluotę.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Vesdama dvišales derybas su 
daugiausia medienos sunaudojančiomis 
šalimis, būtent JAV, Kinija, Rusija ir 
Japonija, Bendrija taip pat turėtų siekti 
aptarti šią problemą, suderinti 
atitinkamus įpareigojimus, taikomus 
operatoriams jų prekybos mediena 
rinkose, ir sukurti nepriklausomą ir 
visuotinę perspėjimo sistemą bei 
neteisėtos medienos ruošos registrą, kurį, 
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pvz., sudarytų Interpolas ir atitinkamas 
Jungtinių Tautų (JT) organas, 
pasinaudodami naujausiomis palydovinio 
stebėjimo technologijomis.

Pagrindimas

Pagrindinės medieną importuojančios ir gaminančios šalys įsipareigotos bendradarbiauti ir 
panaudoti visus politinius, teisinius ir technologinius metodus, skirtus kovai su neteisėta 
medienos ruoša. Priešingu atveju, remiantis savanorišku pagrindu ir nesant tarptautinio 
masto koordinavimo, vos kelios šalys sutinka apriboti savo galimybes eksportuoti arba 
importuoti medieną.

Pakeitimas3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Šalių, kuriose yra tarptautinės 
ekologinės svarbos miškų, operatoriams 
turėtų būti taikomi ypatingi įpareigojimai 
tvariai naudoti medieną. 

Pagrindimas

Tinkamo elgesio reikalavimai visų pirma turėtų būti taikomi šalių, kuriose yra didelių miškų 
zonų – vadinamųjų pasaulio plaučių, kurios itin prisideda prie kovos su visuotiniu atšilimu, 
operatoriams.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Atsižvelgiant į neteisėtos medienos 
ruošos problemos sudėtingumą, susijusį su 
ją lemiančiais veiksniais ir poveikiu, ir 
siekiant atgrasinti ūkio subjektus vykdyti 
neteisėtą veiklą, reikėtų numatyti 
priemones, reguliuojančias ūkio subjektų 
veiklą. 

(10) Atsižvelgiant į neteisėtos medienos 
ruošos problemos sudėtingumą, susijusį su 
ją lemiančiais veiksniais ir poveikiu, ir 
siekiant atgrasinti ūkio subjektus vykdyti 
neteisėtą veiklą, reikėtų numatyti 
priemones, reguliuojančias ūkio subjektų 
veiklą. Reikalavimų ir pareigų didinimas 
bei teisinių priemonių, skirtų bausti 
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operatoriams, kurie yra nelegalios 
medienos ir medienos produktų 
savininkai ir juos tiekia ES rinkai, 
stiprinimas – tai viena veiksmingiausių 
priemonių siekiant atgrasinti operatorius 
nuo prekybos su nelegaliais tiekėjais.

Pagrindimas

Reglamente turi būti išreiškiamas aiškesnis požiūris ir išdėstomos konkretesnės priemonės, 
kuriomis siekiama apriboti neteisėtai rinkai tiekiamą ir joje prekiaujamą medieną. Tik taikant 
skatinamąsias ir atgrasomąsias priemones iš tiesų galima sustabdyti operatorius, 
nusprendusius bendradarbiauti su neteisėtais trečiosios šalies tiekėjais.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Bendras tikslas – skatinti darnumo 
kriterijų diegimą ir taip užtikrinti 
darnumą – toliau lieka vienu iš Bendrijos 
prioritetų. Atsižvelgiant į šį tikslą ir 
siekiant sumažinti naštą, tenkančią ūkio 
subjektams, kurie rinkai tiekia medieną ir 
medienos produktus, kuriems taikomi 
privalomi darnumo kriterijai, nustatyti 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
(EB) Nr. XX/XX dėl energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimo skatinimo, šis reglamentas 
tokiems produktams neturėtų būti 
taikomas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Reglamente neturi būti spragų, kuriomis būtų galima pasinaudoti siekiant rinkai pateikti 
neteisėtai paruoštos medienos.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) užtikrina, kad rinkai pateikiama tik 
teisėtai paruošta mediena ir medienos 
produktai, taikant atsekamumo sistemą ir 
trečiajai šaliai pateikus patvirtinimą;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įtraukti rizikos valdymo procedūrą ir (b) įtraukti veiksmingą ir aiškią rizikos 
valdymo procedūrą, kurią taikant  būtų 
sujungiama kontrolė bei lėšos didelės 
rizikos atvejais ir kurią sudaro:
i) sistemingas rizikos nustatymas;
ii) visų priemonių, kurios būtinos siekiant 
apriboti rizikos tikimybę, įgyvendinimas;
iii) procedūrų ir įrašų, kurie reguliariai 
atliekami siekiant patikrinti, ar i ir ii 
punktuose nurodytos priemonės 
veiksmingos, ir prireikus juos peržiūrėti, 
parengimas;

Pagrindimas

Reglamente būtina aiškiai nurodyti, ko tikimasi iš operatorių vykdant rizikos valdymo 
procedūras, ir atsižvelgti į išlaidas, ypač užsienyje prekiaujančių bendrovių, siekiant 
patikrinti pažangiąją jų tiekėjų patirtį.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima šio straipsnio 
įgyvendinimo priemones. Konkrečiai 
Komisija nustato kriterijus, pagal kuriuos 
būtų vertinama, ar esama neteisėtai 
paruoštos medienos ir medienos produktų 
tiekimo Bendrijos rinkai pavojaus.

2. Komisija priima šio straipsnio 
įgyvendinimo priemones, siekdama 
užtikrinti, kad taisyklės būtų aiškinamos 
vienodai ir operatoriai jų veiksmingai 
laikytųsi. Konkrečiai Komisija nustato 
kriterijus, pagal kuriuos būtų vertinama, ar 
esama neteisėtai paruoštos medienos ir 
medienos produktų tiekimo Bendrijos 
rinkai pavojaus.

Pagrindimas

Deramas patikrinimas, kurio turi laikytis operatoriai, gali būti atliekamas veiksmingai, tik jei 
operatoriai, ypač prekiaujantys su tolimais užsienyje esančiais tiekėjais, aiškiai supras savo 
įsipareigojimus ir pajėgs jų laikytis iš tiesų ir laiku.  

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi atitinkamų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad už šio 
reglamento pažeidimus būtų taikomos 
sankcijos.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Atsakingos institucijos privalo turėti 
patikimą stebėjimo sistemą, skirtą 
tarptautiniu mastu parduodamiems 
medienos produktams stebėti, bei viešojo 
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stebėjimo sistemas, skirtas operatorių 
įsipareigojimų vykdymui vertinti bei 
padėti jiems nustatyti didelės rizikos 
medienos ir iš jos pagamintų produktų 
tiekėjus.

Pagrindimas

Reglamente nenumatoma kriterijų, pagal kuriuos paskirtosios nacionalinės institucijos galėtų 
veiksmingai nuspręsti dėl kiekvieno operatoriaus patikrinimo poreikio. Būtina sustiprinti jų 
galimybes kontroliuoti ir stebėti prekybą mediena.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria už šio 
reglamento taikymą atsakingą 
kompetentingą instituciją arba institucijas.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria už šio 
reglamento taikymą atsakingą 
kompetentingą instituciją arba institucijas. 
Šioms institucijoms būtina suteikti 
pakankamus įgaliojimus šiam 
reglamentui įgyvendinti ir stebėti jo 
taikymą, kai nagrinėjami įtarimai dėl 
pažeidimų vykdant bendradarbiavimą su 
muitinėmis bei laiku pranešant valstybės 
kaltintojams apie pažeidimus.

Pagrindimas

Norint, kad nacionalinės institucijos įgyvendintų visus šio reglamento aspektus, joms turi būti 
suteikti pakankami įgaliojimai stebėti visą procesą, susijusį su neteisėtos medienos ruošos ir 
jos patekimo į ES rinką stabdymu. Tai taip pat apima bendradarbiavimą su nacionalinėmis 
muitinės, policijos institucijomis ir teismais.
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