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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W związku z rosnącym ogólnoświatowym popytem szybko wzrasta międzynarodowy handel 
drewnem i produktami z drewna. W konsekwencji w wielu krajach produkujących drewno 
znaczny udział w całkowitym handlu drewnem ma handel oparty na nielegalnym jego 
pozyskiwaniu. Działania takie wywołują znaczące szkodliwe skutki dla środowiska 
naturalnego, społeczeństwa i gospodarki, zwłaszcza w krajach rozwijających się. UE musi 
walczyć z nielegalnym pozyskiwaniem drewna oraz promować jego legalne formy.

W planie działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (FLEGT) zaproponowano pakiet środków służących wspieraniu 
międzynarodowych wysiłków w celu zajęcia się tym problemem. UE wynegocjowała 
z krajami będącymi producentami drewna dobrowolne umowy o partnerstwie (VPA), które 
nakładają na strony prawnie wiążące zobowiązanie do wdrożenia systemu zezwoleń oraz do 
uregulowania handlu drewnem i produktami z drewna. Unia Europejska ponadto inicjuje 
i wspiera inicjatywy międzynarodowe oraz uczestniczy w dwustronnych i wielostronnych 
dyskusjach prowadzonych z krajami trzecimi na Forum Leśnym ONZ i w Międzynarodowej 
Organizacji Drewna Tropikalnego, a także w dwustronnych rozmowach z krajami będącymi 
największymi konsumentami drewna, takimi jak USA, Chiny, Rosja i Japonia. Na tych 
arenach międzynarodowych UE musi położyć nacisk na zobowiązania podmiotów oraz 
potrzebę wykorzystania wszystkich dostępnych środków, w tym najnowszych technologii, 
w zakresie wykrywania, śledzenia, rejestrowania i zwalczania nielegalnego pozyskiwania 
drewna oraz promowania jego legalnych form.

Wraz z niniejszym rozporządzeniem UE robi wreszcie krok naprzód, podkreślając obowiązki 
podmiotów zaangażowanych we wprowadzanie drewna na rynek UE. Niniejszy wniosek 
Komisji Europejskiej, który określa restrykcyjne normy prawne dla drewna i produktów 
z drewna, jest niezbędny w celu walki z wylesianiem oraz nielegalnym pozyskiwaniem 
drewna, a także w celu ochrony lasów i różnorodności biologicznej, łagodzenia zmian klimatu 
i przestrzegania praw ludności, której egzystencja jest związana z lasem. 

Aby jednak wniosek był w pełni skuteczny, musi on zostać wzmocniony i udoskonalony. 
Ażeby osiągnąć faktyczny efekt odstraszający, w rozporządzeniu należy uwypuklić pojęcie 
naruszenia prawa, tak aby żaden podmiot importujący lub przechowujący nielegalne drewno 
na terytorium UE nie czuł się niezagrożony przez poważne kary. W tym sensie tekst nie 
powinien zawierać luk, które mogłyby być wykorzystywane przez podmioty do obchodzenia 
przepisów rozporządzenia. Ponadto należy zdefiniować w jaśniejszy i skuteczniejszy sposób 
należytą staranność, o której mowa w tekście, a w szczególności procedury zarządzania 
ryzykiem. Z myślą o zagwarantowaniu skuteczności rozporządzenie musi w lepszym stopniu 
określać praktyczną stronę wdrażania go przez podmioty. Co więcej, właściwym organom 
państw członkowskich należy przyznać wystarczające uprawnienia celne w zakresie kontroli 
międzynarodowego handlu produktami z drewna, włącznie z wstępem na pokład statków 
handlowych, w celu ścigania przestępstw i domniemanych naruszeń, alarmowania 
prokuratorów o przypadkach przestępstw i rejestrowania nielegalnych praktyk.  

Ponadto Unia Europejska powinna wziąć pod uwagę środki przyjęte przez rząd Stanów 
Zjednoczonych w ustawie Lacey Act, zakazującej handlu nielegalnie pozyskanymi roślinami 
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i ich produktami pochodnymi – w tym drewnem i produktami z drewna. Komisja powinna też 
zbadać możliwość nałożenia szczególnych zobowiązań na detalistów w uzupełnieniu 
obowiązków spoczywających na krajach partnerskich i importerach.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Rada i Parlament Europejski 
z zadowoleniem przyjęły ten komunikat, 
uznając potrzebę włączenia się Wspólnoty 
w światowe wysiłki mające na celu 
rozwiązanie problemu nielegalnego 
pozyskiwania drewna.

(5) Rada i Parlament Europejski 
z zadowoleniem przyjęły ten komunikat, 
uznając potrzebę włączenia się Wspólnoty 
w światowe wysiłki mające na celu 
rozwiązanie problemu nielegalnego 
pozyskiwania drewna oraz wspieranie 
zrównoważonego legalnego pozyskiwania 
drewna w kontekście zrównoważonego 
rozwoju, zrównoważonej gospodarki 
leśnej, zmniejszenia ubóstwa, a także 
równości społecznej i suwerenności 
państw.

Uzasadnienie

Unia Europejska ma obowiązek ochrony i wspierania odpowiedzialnych producentów, którzy 
przestrzegają kryteriów legalności i zrównoważonego rozwoju. Stanowi to uzupełnienie 
działań na rzecz powstrzymania handlu z nielegalnymi producentami na całym świecie.

Dodany tekst nawiązuje do pierwotnego sformułowania zawartego w konkluzjach Rady ds. 
Rolnictwa z października 2003 r.



AD\763581PL.doc 5/11 PE416.656v02-00

PL

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W ramach rozmów dwustronnych 
z krajami będącymi największymi 
konsumentami drewna, takimi jak Stany 
Zjednoczone, Chiny, Rosja i Japonia, 
Wspólnota powinna również naciskać na 
przedyskutowanie problemu, dążenie do 
odpowiednich i zharmonizowanych 
zobowiązań podmiotów na ich własnych 
rynkach drewna oraz utworzenie 
niezależnego globalnego systemu 
ostrzegania z rejestrem nielegalnego
pozyskiwania drewna, obejmującego np. 
Interpol i stosowny organ Narodów 
Zjednoczonych oraz wykorzystującego 
najnowsze technologie detekcji 
satelitarnej.

Uzasadnienie

Kraje będące największymi importerami i producentami drewna mają obowiązek współpracy 
oraz wykorzystania wszelkich środków politycznych, prawnych i technicznych do walki 
z nielegalnym pozyskiwaniem drewna. Na zasadzie dobrowolności i bez międzynarodowej 
koordynacji niewiele krajów ma wolę ograniczenia swoich możliwości eksportu lub importu 
drewna.

Poprawka3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Podmioty z krajów posiadających lasy
o międzynarodowym znaczeniu 
ekologicznym powinny ponosić szczególną 
odpowiedzialność za zrównoważone 
pozyskiwanie drewna.
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Uzasadnienie

Obowiązki w zakresie właściwego postępowania należy nałożyć w pierwszej kolejności na 
podmioty z krajów posiadających rozległe obszary leśne, które stanowią „zielone płuca” 
świata i przyczyniają się znacząco do walki z globalnym ociepleniem.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Biorąc pod uwagę złożoność 
czynników leżących u podstawy problemu 
nielegalnego pozyskiwania drewna oraz 
jego skutki, należy ograniczyć zachęty do 
nielegalnego postępowania poprzez 
oddziaływanie na postępowanie 
podmiotów.

(10) Biorąc pod uwagę złożoność 
czynników leżących u podstawy problemu 
nielegalnego pozyskiwania drewna oraz 
jego skutki, należy ograniczyć zachęty do 
nielegalnego postępowania poprzez 
oddziaływanie na postępowanie 
podmiotów. Wzmocnienie wymogów 
i obowiązków oraz udoskonalenie 
środków prawnych w zakresie karania 
podmiotów za posiadanie i sprzedaż 
nielegalnego drewna i produktów 
z drewna na rynek UE to 
najskuteczniejsze rozwiązania 
odstraszające podmioty od handlu 
z nielegalnymi dostawcami.

Uzasadnienie

Strategia rozporządzenia musi być jaśniejsza i bardziej szczegółowa, jeżeli chodzi o środki 
realizacji celu ograniczenia wprowadzania do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna 
i handlu nim. Jedynie połączenie zachęt i środków odstraszających może faktycznie 
powstrzymać podmiot od wyboru nielegalnego dostawcy w państwie trzecim.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Kwestią priorytetową dla Wspólnoty 
pozostaje ogólny cel, jakim jest 
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju 
poprzez wspieranie kryteriów 

skreślony
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zrównoważonego rozwoju. W świetle tego 
celu oraz mając na względzie ograniczenie 
obciążenia podmiotów, które wprowadzają 
na rynek drewno i produkty z drewna 
podlegające obowiązkowym kryteriom 
zrównoważonego rozwoju ustanowionym 
dyrektywą (WE) nr XX/XX Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych, niniejsze rozporządzenie 
nie powinno stosować się do takich 
produktów.

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie powinno zawierać luk, które mogłyby zostać wykorzystane do 
wprowadzania nielegalnie pozyskanego drewna.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) dba o to, aby na rynek wprowadzano 
jedynie drewno i produkty z drewna 
legalnego pochodzenia, za pomocą 
systemu identyfikowalności i weryfikacji 
przez strony trzecie;

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obejmuje procedurę zarządzania 
ryzykiem oraz

b) obejmuje skuteczną i jasną procedurę 
zarządzania ryzykiem, która skupia 
kontrole i środki finansowe podmiotów na 
przypadkach wysokiego ryzyka oraz
obejmuje następujące elementy:
(i) systematyczna identyfikacja ryzyka;
(ii) wdrożenie wszelkich niezbędnych 
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środków celem ograniczenia narażenia na 
ryzyko;
(iii) ustanowienie procedur i zapisów, 
które mają być regularnie 
przeprowadzane w celu potwierdzenia, że 
środki opisane w punktach (i) i (ii) są 
skuteczne, oraz dokonania ich przeglądu 
w razie konieczności;

Uzasadnienie

Rozporządzenie musi precyzować, czego oczekuje się od podmiotów w zakresie procedur 
zarządzania ryzykiem, oraz uwzględniać – zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw 
prowadzących działalność za granicą – koszty kontroli, czy ich dostawcy przestrzegają 
dobrych praktyk.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje środki dla celów 
wdrażania niniejszego artykułu. W 
szczególności Komisja ustala kryteria 
służące do oceny, czy istnieje ryzyko 
wprowadzenia na rynek nielegalnie 
pozyskanego drewna i produktów 
z drewna.

2. Komisja przyjmuje środki dla celów 
wdrażania niniejszego artykułu, tak aby 
zapewnić jednolitość interpretacji 
przepisów i skuteczne ich stosowanie przez 
podmioty. W szczególności Komisja ustala 
kryteria służące do oceny, czy istnieje 
ryzyko wprowadzenia na rynek nielegalnie 
pozyskanego drewna i produktów 
z drewna.

Uzasadnienie

Należyta staranność, której muszą przestrzegać podmioty, może być skutecznie wdrażana 
jedynie wówczas, gdy podmioty – zwłaszcza prowadzące handel z odległymi dostawcami za 
granicą – jasno zrozumieją swoje obowiązki i mogą ich faktycznie przestrzegać w terminowy 
sposób. 
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie przyjmują 
stosowne środki zapewniające nałożenie 
sankcji w przypadku naruszeń niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Właściwe organy dysponują 
wiarygodnym systemem identyfikacji 
w celu śledzenia produktów z drewna 
w handlu międzynarodowym oraz 
publicznymi systemami monitoringu 
pozwalającymi na ocenę skuteczności 
podmiotów w wypełnianiu ich 
obowiązków oraz wspomagającymi 
podmioty w identyfikacji dostawców 
drewna i produktów drewnopochodnych 
wysokiego ryzyka.

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie przewiduje kryteriów skutecznie umożliwiających wyznaczonym organom 
krajowym zaspokojenie potrzeb w zakresie kontroli każdego z podmiotów. Należy wzmocnić 
dostępne im środki kontroli i monitorowania handlu drewnem.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
organ lub organy właściwe dla 

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
organ lub organy właściwe dla 
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zapewnienia stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

zapewnienia stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Organy te muszą 
dysponować uprawnieniami niezbędnymi 
do egzekwowania niniejszego 
rozporządzenia poprzez monitorowanie 
jego stosowania, ściganie domniemanych 
naruszeń we współpracy ze służbami 
celnymi oraz terminowe zgłaszanie 
przestępstw organom ścigania.

Uzasadnienie

Aby wdrażać wszystkie aspekty niniejszego rozporządzenia, organy krajowe muszą posiadać 
uprawnienia do nadzorowania całego procesu związanego z powstrzymaniem dostępu 
nielegalnie pozyskanego drewna do rynku UE. Obejmuje to współpracę z krajowymi 
organami celnymi, policją i wymiarem sprawiedliwości.
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