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Pakeitimas 47
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Miškai teikia labai įvairią naudą 
aplinkai, ekonominei bei socialinei sritims, 
įskaitant medienos ir su mediena 
nesusijusius miško produktus bei 
aplinkosaugos paslaugas.

(1) Miškai teikia labai įvairią naudą 
aplinkai, ekonominei bei socialinei sritims; 
jie yra svarbi vandens apytakos dalis, 
užkerta kelią potvyniams ir dirvos erozijai, 
turi didelę įtaką vietos klimatui, mažina 
CO2 dujų kiekį atmosferoje; teikia
medienos ir su mediena nesusijusius miško 
produktus (pavyzdžiui, mėsą, sakus ir 
pan.), vykdo rekreacijos ir sveikatos 
stiprinimo funkcijas ir užtikrina 
aplinkosaugos paslaugas.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitime išsamiau nurodyta miškų teikiama nauda aplinkai, ekonominei ir socialinei sritims, 
pabrėžiant šio dokumento svarbą.

Pakeitimas 48
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Miškai teikia labai įvairią naudą 
aplinkai, ekonominei bei socialinei sritims, 
įskaitant medienos ir su mediena 
nesusijusius miško produktus bei 
aplinkosaugos paslaugas.

(1) Miškai teikia labai įvairią naudą 
aplinkai, ekonominei bei socialinei sritims, 
įskaitant medienos ir su mediena 
nesusijusius miško produktus, 
apl inkosaugos paslaugas ir vietos 
bendruomenių gyvenamąją aplinką.

Or. nl
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Pagrindimas

Žmonės taip pat susiję.

Pakeitimas 49
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Miškai – tai ekonominiai ištekliai, 
kurių auginimas užtikrina gerovę ir 
užimtumą. Miškų auginimas taip pat daro 
teigiamą poveikį klimatui, nes miško 
produktai gali pakeisti daugiau energijos 
vartojančius produktus. 

Or. sv

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad miškų ūkis taip pat atlieka teigiamas socialines ir ekonomines funkcijas.

Pakeitimas 50
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
1b konstatuojamoji dalis(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Labai svarbu, ypač klimato atžvilgiu, 
kad vidaus rinkoje veikiantys subrangovai 
teiktų rinkai tik teisėtai paruoštą medieną, 
nes tokie produktai užtikrina, kad 
nesutriktų svarbi miškų, kaip anglies 
dvideginio sugėrimo priemonių, funkcija. 
Be to, teisėtai paruoštos medienos 
naudojimas kaip statybinės medžiagos, 
pvz., mediniuose namuose, padeda ilgam 
laikui blokuoti anglies dvideginį.
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Or. sv

Pagrindimas

Miško, kaip anglies dvideginio sugėrimo priemonės, funkcijos ir miško produktų pajėgumo 
blokuoti anglies dvideginį reikšmės negalima pervertinti.

Pakeitimas 51
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
1c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) Miškams ir miško pramonei tenka 
labai didelė socialinės ir ekonominės 
plėtros besivystančiose šalyse dalis, ir 
tokiose šalyse tai yra pagrindinis 
daugybės žmonių pajamų šaltinis. Todėl 
svarbu neriboti tokios plėtros ir pajamų 
šaltinio, o sutelkti dėmesį į tai, kaip šiuose 
regionuose skatinti darnesnę miškų ūkio 
plėtrą. 

Or. sv

Pagrindimas

Nereikėtų pamiršti, kokia didelė pasaulio gyventojų dalis tiesiogiai priklauso nuo miškų kaip 
pajamų šaltinio. Netinkamo požiūrio į miškų ūkį taikymo skurdžiausiuose pasaulio regionuose 
padariniai jų gyventojams būtų sukrečiantys. Taigi būtina sutelkti dėmesį į darnią socialinę ir 
ekonominę miškų ūkio plėtrą.
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Pakeitimas 52
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Dėl didėjančios medienos ir medienos 
produktų paklausos visame pasaulyje ir 
institucinio pobūdžio bei valdymo 
trūkumų, būdingų kai kurių medieną 
gaminančių šalių miškų sektoriui, neteisėta 
medienos ruoša ir su ja susijusi prekyba 
kelia vis didesnį susirūpinimą.

(2) Dėl didėjančios medienos ir medienos 
produktų paklausos visame pasaulyje ir 
institucinio pobūdžio bei valdymo 
trūkumų, būdingų kai kurių medieną 
gaminančių šalių miškų sektoriui, neteisėta 
medienos ruoša ir su ja susijusi prekyba bei 
platinimas kelia vis didesnį susirūpinimą.

Or. pl

Pagrindimas

Reikia įtraukti ne tiktai medienos prekybą ir neteisėtą jos ruošą, bet ir platinimą, nes tai 
svarbi grandis tarp kirtimo ir neteisėtos prekybos.

Pakeitimas 53
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard ir Avril Doyle
</Members>

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Akivaizdu, kad našta gamtiniams 
miškų ištekliams ir medienos bei 
medienos produktų paklausa dažnai yra 
pernelyg didelė ir kad Bendrija turi
sumažinti jos poveikį miškų ekosistemoms 
nepriklausomai nuo jos pasireiškimo 
vietos.

Or. en
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Pakeitimas 54
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Neteisėta medienos ruoša yra plačiai 
paplitusi problema. Ji kelia didelį 
susirūpinimą tarptautiniu mastu, nes 
skatina miškų naikinimą, dėl kurio susidaro 
apie 20 % visų išmetamų CO2 dujų, kelia 
grėsmę biologinei įvairovei, žlugdo darnųjį
miškų ūkį ir plėtrą. Be to, tai turi ir 
socialinį, politinį bei ekonominį poveikį.

3) Neteisėta medienos ruoša yra plačiai 
paplitusi problema. Ji kelia didelį 
susirūpinimą tarptautiniu mastu, nes 
skatina miškų naikinimą, dėl kurio susidaro 
apie 20 % visų išmetamų CO2 dujų, kelia 
grėsmę biologinei įvairovei, kenkia 
vietinių tautų gyvenamajai aplinkai, 
žlugdo darnųjį miškų ūkį ir plėtrą. Be to, 
tai turi ir socialinį, politinį bei ekonominį 
poveikį ir kelia pavojų vietos 
bendruomenėms, kurioms miškai yra 
pajamų šaltinis, ir vietinių tautų teisėms.

Or. nl

Pagrindimas

Be pirmykščių miškų, miškingų plotų, biologinės įvairovės, ekosistemos, aplinkos ir 
sąžiningos prekybos apsaugos ir kovos su klimato kaita, ES įvairiose direktyvose taip pat 
įsipareigojo ginti žmogaus teises, puoselėti kultūrinį paveldą, darnią regionų plėtrą bei 
darnią kaimo plėtrą ir kovoti su skurdu. Taigi tai turėtų atsispindėti teisės aktuose ir turėtų 
būti atskirai pabrėžta.

Pakeitimas 55
Fiona Hall ir Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Neteisėta medienos ruoša yra plačiai 
paplitusi problema. Ji kelia didelį 
susirūpinimą tarptautiniu mastu, nes 
skatina miškų naikinimą, dėl kurio susidaro 
apie 20 % visų išmetamų CO2 dujų, kelia 
grėsmę biologinei įvairovei, žlugdo darnųjį 
miškų ūkį ir plėtrą. Be to, tai turi ir 

(3) Neteisėta medienos ruoša kartu su 
institucinio pobūdžio ir valdymo 
trūkumais daugelio medieną gaminančių 
šalių miškų sektoriuje yra plačiai paplitusi 
problema. Neteisėta medienos ruoša kelia 
didelį susirūpinimą tarptautiniu mastu, nes 
skatina miškų naikinimą ir alinimą, dėl 
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socialinį, politinį bei ekonominį poveikį. kurio susidaro apie 20 % visų išmetamų 
CO2 dujų, kelia grėsmę biologinei 
įvairovei, žlugdo darnųjį miškų ūkį ir 
plėtrą. Be to, tai turi ir socialinį, politinį bei 
ekonominį poveikį, kuris dažnai trukdo 
daryti pažangą siekiant gero valdymo 
tikslų. 

Or. en

Pagrindimas

Korupcija spartina gamtos išteklių eikvojimą, ypač pirmykščių miškų, kuriais daugelis 
bendruomenių pasikliauja siekdamos pragyventi. Pavyzdžiui, Indonezijos vyriausybė 
apytikriai apskaičiavo, kad negautos pajamos iš miško atsieina šaliai iki 4 mlrd. JAV dolerių 
per metus, arba apytikriai penkis kartus daugiau nei metinis sveikatos departamento 
biudžetas. 

</Amend>

Pakeitimas 56
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Neteisėta medienos ruoša yra plačiai 
paplitusi problema. Ji kelia didelį 
susirūpinimą tarptautiniu mastu, nes 
skatina miškų naikinimą, dėl kurio susidaro 
apie 20 % visų išmetamų CO2 dujų, kelia 
grėsmę biologinei įvairovei, žlugdo darnųjį 
miškų ūkį ir plėtrą. Be to, tai turi ir 
socialinį, politinį bei ekonominį poveikį.

(3) Neteisėta medienos ruoša yra plačiai 
paplitusi problema. Ji kelia didelį 
susirūpinimą tarptautiniu mastu, nes 
skatina miškų naikinimą, dėl kurio susidaro 
apie 20 % visų išmetamų CO2 dujų, 
skatina miškų plotų virtimą dykumomis ir 
stepėmis, didina dirvos eroziją ir stiprina 
ekstremalių klimato reiškinių ir po jų 
kylančių potvynių galią, kelia grėsmę 
biologinei įvairovei, žlugdo darnųjį miškų 
ūkį ir plėtrą. Be to, tai turi ir socialinį, 
politinį bei ekonominį poveikį.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitime nurodyti konkretūs procesai ir gamtos reiškinių pavojus, kurį sukelia miškų 
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iškirtimas.

Pakeitimas 57
Magor Imre Csibi ir Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Bendrija ir valstybės narės teisiškai ir 
politiškai įsipareigojo saugoti ir tausiai 
naudoti žemės išteklius, kovodamos su 
neteisėta miško ruoša ir su ja susijusia 
prekyba bei korupcija, o taip pat darniai 
valdyti mišką, mažinti skurdą ir saugoti 
vietinių tautų bei vietos ir nuo miškų 
priklausomų bendruomenių teises. 
Reglamentas turėtų padėti įvykdyti šiuos 
įsipareigojimus ir pažadus, įskaitant 
įtrauktus į šiuos dokumentus:
(a) 1992 m. Biologinės įvairovės 
konvenciją (BĮK);
(b) 1973 m. Nykstančių laukinės faunos ir 
floros rūšių tarptautinės prekybos 
konvenciją (CITES);
(c) 1983, 1994 ir 2006 m. Tarptautinius
susitarimus dėl atogrąžų padarinės 
medienos (ITTA);
(d) 2002 m. Jungtinių Tautų Bendrąją
klimato kaitos konvenciją (JTBKKK);
(e) 1994 m. Jungtinių Tautų organizacijos 
konvenciją dėl kovos su dykumėjimu;
(f) 1992 m. Rio de Žaneiro deklaraciją dėl 
aplinkos ir plėtros;
(g) Johanesburgo deklaraciją ir 
įgyvendinimo planą, kuris 2002 m. 
rugsėjo mėn. buvo priimtas Pasaulio 
aukščiausiojo lygio susitikime dėl tvaraus 
vystymosi;
(h) Tarpvyriausybinės miškų 
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komisijos/Tarpvyriausybinio miškų 
forumo pasiūlymus dėl veiksmų;
(i) 1992 m. JTAPK teisiškai neprivalomą 
autoritetingą Pasaulinio konsensuso dėl 
visų miško rūšių tvarkymo, apsaugos ir 
tvaraus vystymo principų išdėstymą;
(j) Darbotvarkę 21, priimta Jungtinių 
Tautų Aplinkos ir plėtros konferencijoje 
1992 m. birželio mėn.;
(k) 1997 m. Jungtinių Tautų Generalinės 
asamblėjos specialiosios sesijos (JTGASS) 
rezoliuciją „Darbotvarkės 21 tolimesnio 
įgyvendinimo programa“;
(l) 2000 m. tūkstantmečio deklaraciją;
(m) 1982 m. Pasaulinę gamtos chartiją;
(n) 1972 m. Jungtinių Tautų 
Konferencijos dėl žmonių aplinkos 
deklaraciją;
(o) 1972 m. Žmonių aplinkos veiksmų 
planą, Jungtinių Tautų generalinės 
asamblėjos 1997 m. specialiojoje sesijoje 
patvirtintus Tarpvyriausybinės miškų 
komisijos pasiūlymus;
(p) Jungtinių Tautų Miškų forumo
rezoliuciją 4/2;
(r) 1979 m. konvenciją dėl Europos 
laukinės gamtos ir aplinkos;
(s) JT konvenciją prieš korupciją 
(JTKPK), kurią 2005 m. ratifikavo EB ir 
dauguma ES valstybių narių. 

Or. en

Pagrindimas

Korupcija spartina gamtos išteklių eikvojimą, ypač pirmykščių miškų, kuriais daugelis 
bendruomenių pasikliauja siekdamos pragyventi. Pavyzdžiui, Indonezijos vyriausybė 
apytikriai apskaičiavo, kad negautos pajamos iš miško šaliai kainuoja iki 4 mlrd. JAV dolerių 
per metus, arba apytikriai penkis kartus daugiau nei metinis sveikatos departamento 
biudžetas. 
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Pakeitimas 58
Riitta Myller ir Åsa Westlund 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime, kuriame išdėstoma šeštoji 
aplinkosaugos veiksmų programa, kaip 
veiklos prioritetas nurodomas galimybių 
imtis aktyvių priemonių siekiant užkirsti 
kelią prekybai neteisėtai paruošta 
mediena ir kovoti su ja tyrimas bei 
tolimesnis aktyvus Bendrijos ir valstybių 
narių dalyvavimas įgyvendinant 
visuotines ir regioniniu lygiu priimtas
rezoliucijas ir susitarimus, susijusius su 
miškais.

Or. en

Pakeitimas 59
Urszula Krupa

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 taip pat turi 
padėti tarptautiniu mastu spręsti neteisėtos
medienos ruošos, platinimo ir prekybos ja
problemą, palankiai įvertino tą 
komunikatą.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitime atsižvelgta į visas medienos nelegalios apyvartos grandis –  nuo kirtimo, gabenimo 
iki pardavimo. Siekti užkirsti kelią tiktai neteisėtai ruošai nėra prasmės. Reikia imtis ir 
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problemų, susijusių su pirkėjais, kurie įsigyja neteisėtą prekę (medieną) mažesnėmis kainomis 
ir nugabena, pavyzdžiui, į kitą pasaulio kraštą, kad nereikėtų gauti CITES konvencijoje 
numatytų leidimų.

Pakeitimas 60
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Atsižvelgdama į komunikato tikslą, t. y. 
užtikrinti, kad į Bendriją patektų tik pagal 
šalies gamintojos nacionalinius teisės aktus 
pagaminti medienos produktai, Bendrija 
derėjosi su medieną gaminančiomis šalimis 
(šalimis partnerėmis) dėl savanoriškų 
partnerystės susitarimų (SPS), kuriais tos 
šalys teisiškai įpareigojamos įgyvendinti 
licencijavimo schemą ir reglamentuoti 
susitarimuose nurodytos medienos ir 
medienos produktų prekybą.

6) Atsižvelgdama į komunikato tikslą, t. y. 
užtikrinti, kad į Bendriją patektų tik pagal 
šalies gamintojos nacionalinius teisės aktus 
pagaminti medienos produktai, Bendrija 
derėjosi su medieną gaminančiomis šalimis 
(šalimis partnerėmis) dėl savanoriškų 
partnerystės susitarimų (SPS), kuriais tos 
šalys teisiškai įpareigojamos įgyvendinti 
licencijavimo schemą ir reglamentuoti 
susitarimuose nurodytos medienos ir 
medienos produktų prekybą. SPS gali būti 
sudaryti su medieną gaminančiomis 
šalimis tik tuo atveju, jeigu, be  aplinkos, 
biologinės įvairovės ir ekosistemos 
apsaugos, pagal su medienos ruoša 
susijusius tų šalių nacionalinės teisės 
aktus taip pat saugoma vietos 
bendruomenių, kurioms miškai yra 
pajamų šaltinis,  gyvenamoji aplinka ir 
užtikrinamos vietinių tautų teisės.

Or. nl

Pagrindimas

Be pirmykščių miškų, miškingų plotų, biologinės įvairovės, ekosistemos, aplinkos ir 
sąžiningos prekybos apsaugos ir kovos su klimato kaita, ES įvairiose direktyvose taip pat 
įsipareigojo ginti žmogaus teises, puoselėti kultūrinį paveldą, darnią regionų plėtrą bei 
darnią kaimo plėtrą ir kovoti su skurdu. Taigi tai turėtų atsispindėti teisės aktuose ir turėtų 
būti atskirai pabrėžta.
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Pakeitimas 61
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Atsižvelgiant į problemos mastą bei jos 
sprendimo skubumą, būtina aktyviai remti 
kovą su neteisėta medienos ruoša ir su ja 
susijusia prekyba, papildyti ir sustiprinti 
SPS iniciatyvą bei pagerinti sąveiką tarp 
miškų išsaugojimo politikos ir politikos, 
kuria siekiama užtikrinti didelę aplinkos 
apsaugą, įskaitant kovos su klimato kaita ir 
biologinės įvairovės nykimu politiką.

(7) Atsižvelgiant į problemos mastą bei jos 
sprendimo skubumą, būtina aktyviai remti 
kovą su neteisėta medienos ruoša ir su ja 
susijusia prekyba bei platinimu, papildyti 
ir sustiprinti SPS iniciatyvą bei pagerinti 
sąveiką tarp miškų išsaugojimo politikos ir 
politikos, kuria siekiama užtikrinti didelę 
aplinkos apsaugą, įskaitant kovos su 
klimato kaita ir biologinės įvairovės 
nykimu politiką.

Or. pl

Pagrindimas

Reikia įtraukti ne tik medienos prekybą ir neteisėtą jos ruošą, bet ir platinimą, nes tai svarbi 
grandis tarp kirtimo ir neteisėtos prekybos. Pataisoje nurodyti konkretūs procesai ir gamtos 
reiškinių pavojus, kurį sukelia miškų iškirtimas, tai ES aplinkos apsaugos politikos dalis, 
svarstyta paskutinės kadencijos EP.

Pakeitimas 62
Magor Imre Csibi ir Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Atsižvelgiant į problemos mastą bei jos 
sprendimo skubumą, būtina aktyviai remti 
kovą su neteisėta medienos ruoša ir su ja 
susijusia prekyba, papildyti ir sustiprinti 
SPS iniciatyvą bei pagerinti sąveiką tarp 
miškų išsaugojimo politikos ir politikos, 
kuria siekiama užtikrinti didelę aplinkos 
apsaugą, įskaitant kovos su klimato kaita ir 

(7) Atsižvelgiant į problemos mastą bei jos 
sprendimo skubumą, būtina aktyviai remti 
kovą su neteisėta medienos ruoša ir su ja 
susijusia prekyba, sumažinti Bendrijos 
poveikį miškų ekosistemoms, papildyti ir 
sustiprinti SPS iniciatyvą bei pagerinti 
sąveiką tarp skurdo mažinimo, miškų 
išsaugojimo politikos ir politikos, kuria 
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biologinės įvairovės nykimu politiką. siekiama užtikrinti didelę aplinkos 
apsaugą, įskaitant kovos su klimato kaita ir 
biologinės įvairovės nykimu politiką.

Or. en

Pakeitimas 63
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Reikėtų atsižvelgti į šalių, su Bendrija 
sudariusių FLEGT SPS, pastangas ir šiuose 
susitarimuose nustatytus principus, ypač į 
teisėtai paruoštos medienos apibrėžimą. Be 
to, būtina atsižvelgti į tai, kad pagal 
FLEGT licencijavimo schemą  į Bendriją 
eksportuojama tik pagal atitinkamus 
nacionalinės teisės aktus ruošiama mediena 
ir medienos produktai. Todėl turėtų būti 
laikoma, kad 2005 m. gruodžio 20 d. 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 2173/2005 
dėl FLEGT licencijavimo schemos 
medienos importui į Europos bendriją 
sukūrimo1 II ir III prieduose išvardyti 
medienos produktai,  kurių kilmės šalys –
Tarybos reglamento (EB) Nr. 2173/2005 I 
priede išvardytos šalys, yra ruošiami 
teisėtai, su sąlyga, kad jie atitinka tą 
reglamentą ir jo įgyvendinimo nuostatas.

8) Reikėtų atsižvelgti į šalių, su Bendrija 
sudariusių FLEGT SPS, pastangas ir šiuose 
susitarimuose nustatytus principus, ypač į 
teisėtai paruoštos medienos apibrėžimą. Be 
to, būtina atsižvelgti į tai, kad pagal 
FLEGT licencijavimo schemą  į Bendriją 
eksportuojama tik pagal atitinkamus 
nacionalinės teisės aktus ruošiama mediena 
ir medienos produktai. Todėl turėtų būti 
laikoma, kad 2005 m. gruodžio 20 d. 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 2173/2005 
dėl FLEGT licencijavimo schemos 
medienos importui į Europos bendriją 
sukūrimo2 II ir III prieduose išvardyti 
medienos produktai,  kurių kilmės šalys –
Tarybos reglamento (EB) Nr. 2173/2005 I 
priede išvardytos šalys, yra ruošiami 
teisėtai, su sąlyga, kad jie atitinka tą 
reglamentą ir jo įgyvendinimo nuostatas.
SPS nustatyti principai, ypač susiję su 
„teisėtai paruoštos medienos“ apibrėžtimi, 
turi apimti ir garantuoti darnią 
miškotvarką, biologinės įvairovės 
palaikymą, vietos bendruomenių, kurioms 
miškai yra pajamų šaltinis, apsaugą ir jų 
teisių užtikrinimą, vietinių tautų apsaugą 
ir jų teisių užtikrinimą.

                                               
1 OJ L 347, 30.12.2005, p. 1
2 OJ L 347, 30.12.2005, p. 1
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Or. nl

Pagrindimas

Be pirmykščių miškų, miškingų plotų, biologinės įvairovės, ekosistemos, aplinkos ir 
sąžiningos prekybos apsaugos ir kovos su klimato kaita, ES įvairiose direktyvose taip pat 
įsipareigojo ginti žmogaus teises, puoselėti kultūrinį paveldą, darnią regionų plėtrą bei 
darnią kaimo plėtrą ir kovoti su skurdu. Taigi tai turėtų atsispindėti teisės aktuose ir turėtų 
būti atskirai pabrėžta.

Pakeitimas 64
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Kadangi nėra tarptautiniu mastu 
sutarto apibrėžimo, šalies, kurioje paruošta 
mediena, teisės aktais turėtų būti 
remiamasi apibrėžiant tai, kas laikytina 
neteisėta medienos ruoša.

(11) Kadangi nėra tarptautiniu mastu 
sutarto apibrėžimo, šalies, kurioje paruošta 
mediena, teisės aktais turėtų būti 
pirmiausia remiamasi apibrėžiant tai, kas 
laikytina neteisėta medienos ruoša. 
Teisėtumo standartų taikymas turėtų 
apimti tolesnį tarptautinių standartų, 
įskaitant, inter alia, Afrikos medienos 
organizacijos ir Tarptautinės atogrąžų 
medienos organizacijos tarptautinių 
standartų bei Monrealio proceso 
temperatūros ir šiaurės miškų 
išsaugojimo bei darnaus miškų valdymo 
kriterijų ir rodiklių, svarstymą. Tai turėtų 
padėti įgyvendinti tarptautinius 
įsipareigojimus, principus ir 
rekomendacijas, įskaitant susijusias su 
klimato kaitos mažinimu, biologinės 
įvairovės mažėjimo stabdymu, skurdo 
mažinimu, dykumėjimo mažinimu ir 
vietinių tautų bei nuo miškų priklausomų 
bendruomenių teisių apsauga ir rėmimu.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeičiamas pranešimo projekto 5 pakeitimas. 

</Amend>

Pakeitimas 65
Magor Imre Csibi ir Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Kadangi nėra tarptautiniu mastu 
sutarto apibrėžimo, šalies, kurioje paruošta 
mediena, teisės aktais turėtų būti 
remiamasi apibrėžiant tai, kas laikytina 
neteisėta medienos ruoša.

(11) Kadangi nėra tarptautiniu mastu 
sutarto apibrėžimo, šalies, kurioje paruošta 
mediena, teisės aktais turėtų būti 
pirmiausia remiamasi apibrėžiant tai, kas 
laikytina neteisėta medienos ruoša. 
Teisėtumo standartų taikymas turėtų 
apimti tolesnį tarptautinių standartų 
svarstymą ir padėti įgyvendinti 
tarptautinius įsipareigojimus, principus ir 
rekomendacijas, įskaitant susijusias su 
klimato kaitos mažinimu, biologinės 
įvairovės mažėjimo stabdymu, skurdo 
mažinimu, gero valdymo skatinimu, 
susidorojimu su gamtos ištekliais siejama 
korupcija, dykumėjimo mažinimu ir 
vietinių tautų bei nuo miškų priklausomų 
bendruomenių teisių apsauga ir rėmimu.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas turi padėti siekti visapusiškesnio tvarios plėtros ir gero valdymo tikslo, kaip 
neteisėtos medienos ruošos problemos sprendimo priemonė. Tai pasiekti padės reglamento 
taikymas siekiant padėti įgyvendinti tarptautinių ir regioninių susitarimų, kurių šalimis yra 
Europos ir kitos šalys, nuostatas.

</Amend>
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Pakeitimas 66
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Kadangi nėra tarptautiniu mastu 
sutarto apibrėžimo, šalies, kurioje paruošta 
mediena, teisės aktais turėtų būti 
remiamasi apibrėžiant tai, kas laikytina 
neteisėta medienos ruoša.

(11) Kadangi nėra tarptautiniu mastu 
sutarto apibrėžimo, šalies, kurioje paruošta 
mediena, teisės aktais turėtų būti 
remiamasi apibrėžiant tai, kas laikytina 
neteisėta medienos ruoša. Medieną 
ruošianti šalis turėtų pasirūpinti visos 
medienos ruošos inventorizacija, įskaitant 
išsamią informaciją apie medžių rūšis ir 
maksimalią medienos gamybą.

Or. en

Pagrindimas

Žinoti tikslią teisėtos medienos ruošos apimtį turėtų būti minimalus reikalavimas kiekvienoje 
šalyje.

</Amend>

Pakeitimas 67
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Kadangi nėra tarptautiniu mastu sutarto 
apibrėžimo, šalies, kurioje paruošta 
mediena, teisės aktai turėtų būti 
remiamasi apibrėžiant tai, kas laikytina 
neteisėta medienos ruoša. 

11) Kadangi nėra tarptautiniu mastu sutarto 
neteisėtos medienos ruošos apibrėžimo,
mediena ir medienos produktai iš tų 
medieną gaminančių šalių turi būti 
pašalinta iš rinkos.

Or. nl
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Pagrindimas

Netinkami gaminančių šalių medienos ruošos teisės aktai negali būti tuo pagrindu, kuriuo 
remiantis taikant neatsakingus medienos ruošos būdus pagaminta mediena ir medienos 
produktai patektų į ES rinką, ir (arba) neturi sudaryti toms šalims galimybės nesąžiningai 
konkuruoti su medieną gaminančiomis šalimis, kurios laikosi gerovės ir aplinkos apsaugos 
standartų.

Pakeitimas 68
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Daugelis medienos produktų yra daug 
kartų apdorojami prieš tai ir po to, kai jie 
pirmą kartą pateikiami rinkai. Siekiant 
užtikrinti, kad nebūtų užkraunama 
perteklinė administracinė našta, šiame 
reglamente išdėstyti reikalavimai turėtų 
būti taikomi ne visiems platinimo 
grandinėje veikiantiems ūkio subjektams, o 
tik tiems iš jų, kurie medieną ir medienos 
produktus rinkai pateikia pirmą kartą.

(12) Daugelis medienos produktų yra daug 
kartų apdorojami prieš tai ir po to, kai jie 
pirmą kartą pateikiami rinkai. Siekiant 
užtikrinti, kad nebūtų užkraunama 
perteklinė administracinė našta, 
reikalavimai, kuriais siekiama įvesti visą 
priemonių ir procedūrų sistemą (deramo 
patikrinimo sistemą) siekiant sumažinti 
neteisėtai paruoštos medienos ir medienos 
produktų tiekimo rinkai pavojų, turėtų 
būti taikomi ne visiems platinimo 
grandinėje veikiantiems ūkio subjektams, o 
tik tiems iš jų, kurie medieną ir medienos 
produktus rinkai pateikia pirmą kartą. 
Tačiau visus tiekimo grandinėje 
veikiančius ūkio subjektus turėtų 
įpareigoti svarbiausias draudimas 
sudaryti galimybes gauti rinkoje neteisėtai 
įsigytos medienos arba medienos 
produktų, ir tuo tikslu jie privalo imtis 
atitinkamų atsargumo priemonių. 

Or. nl

Pagrindimas

Pakeičiamas pranešimo projekto 6 pakeitimas. Išaiškinimas.

</Amend>
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Pakeitimas 69
Samuli Pohjamo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Daugelis medienos produktų yra daug 
kartų apdorojami prieš tai ir po to, kai jie 
pirmą kartą pateikiami rinkai. Siekiant 
užtikrinti, kad nebūtų užkraunama 
perteklinė administracinė našta, šiame 
reglamente išdėstyti reikalavimai turėtų 
būti taikomi ne visiems platinimo 
grandinėje veikiantiems ūkio subjektams, o 
tik tiems iš jų, kurie medieną ir medienos 
produktus rinkai pateikia pirmą kartą.

(12) Daugelis medienos produktų yra daug 
kartų apdorojami prieš tai ir po to, kai jie 
pirmą kartą įsigyjami rinkoje. Siekiant 
užtikrinti, kad nebūtų užkraunama 
perteklinė administracinė našta, šiame 
reglamente išdėstyti reikalavimai turėtų 
būti taikomi ne visiems platinimo 
grandinėje veikiantiems ūkio subjektams, o 
tik tiems iš jų, kurie medieną ir medienos 
produktus rinkoje įsigyja pirmą kartą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad reglamentas būtų veiksmingesnis ir ekonomiškesnis, siūloma įvesti deramo 
patikrinimo įpareigojimą ūkio subjektams, kurie pirmą kartą įsigyja medienos ir medienos 
produktų. Šio apibrėžimo pakeitimas turėtų sumažinti ūkio subjektų, kurie turėtų sukurti 
deramo patikrinimo sistemą, skaičių nuo apytikriai 16 mln. miškų savininkų iki apytikriai 
apskaičiuotų 50 000 pirkėjų. Pirkėjai veikia rinkoje nuolatos ir dauguma iš jų jau turi 
sukurtas sistemas, kurios galėtų užtikrinti deramą patikrinimą.

</Amend>

Pakeitimas 70
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a. Visi medienos ir medienos produktų 
platinimo grandinėse Europos rinkoje 
veikiantys ūkio subjektai (prekiautojai ir 
gamintojai) ant siūlomų produktų turi 
aiškiai nurodyti  teisėtą šaltinį arba
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tiekėją, iš kurio gauta mediena.

Or. nl

Pagrindimas

Visi tiekimo grandinės ūkio subjektai įpareigoti paisyti draudimo netiekti rinkai neteisėtai ir 
(arba) neatsakingai paruoštos medienos. Kalbant apie atsekamumą, turi būti aišku, kas yra 
medienos tiekėjas, kad visada būtų galima nustatyti, ar medienos šaltinis yra jų medienos 
produktai  .

Tačiau pirmą kartą produktus rinkai teikiantys ūkio subjektai turi laikytis išsamesnių 
taisyklių, nes nuo jų priklauso, kokia mediena patenka į Europos rinką.

Pakeitimas 71
Véronique Mathieu

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.

Or. fr

Pagrindimas

Šis reglamentas turėtų būti taikomas visai medienai ir medienos produktams, neatsižvelgiant į 
jų galutinį panaudojimą.
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Pakeitimas 72
Kartika Tamara Liotard

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 n e t u r ė t ų  būti 
taikomas3.

Išbraukta.

3 pastaba OL: priėmus teisės aktą, turėtų būti 
pateikta nuoroda

Or. nl

Pagrindimas

Produktų, kurie neturi atitikti teisėtumo ir (arba) darnumo sąlygų, išimtis nesąžininga ir 
kenkia šio reglamento tikslui.

Pakeitimas 73
Samuli Pohjamo

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 

(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 rinkoje įsigyja medieną 
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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.

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.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad reglamentas būtų veiksmingesnis ir ekonomiškesnis, siūloma įvesti deramo 
patikrinimo įpareigojimą ūkio subjektams, kurie pirmą kartą įsigyja medienos ir medienos 
produktų. Šio apibrėžimo pakeitimas turėtų sumažinti ūkio subjektų, kurie turėtų sukurti 
deramo patikrinimo sistemą, skaičių nuo apytikriai 16 mln. miškų savininkų iki apytikriai 
apskaičiuotų 50 000 pirkėjų. Pirkėjai veikia rinkoje nuolatos ir dauguma iš jų jau turi 
sukurtas sistemas, kurios galėtų užtikrinti deramą patikrinimą.

</Amend>

Pakeitimas 74
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) Medieną ir medienos produktus 
Bendrijos rinkai pirmą kartą tiekiantys ūkio 
subjektai, siekiantys sumažinti neteisėtai 
paruoštos medienos ir medienos produktų 
tiekimo pavojų, taikydami priemonių ir 
procedūrų sistemą (deramo patikrinimo 
sistemą) turėtų atlikti deramą patikrinimą. 

14) Medieną ir medienos produktus 
Bendrijos rinkai pirmą kartą tiekiantys ūkio 
subjektai, siekiantys pašalinti neteisėtai 
paruoštos medienos ir medienos produktų 
tiekimo pavojų, taikydami priemonių ir 
procedūrų sistemą (deramo patikrinimo 
sistemą) turėtų atlikti deramą patikrinimą.

Or. nl

Pagrindimas

Šios direktyvos tikslas – ne tik kuo labiau sumažinti neteisėtai ir neatsakingai ruošiamos 
medienos kiekį, bet ir pašalinti tokią medieną iš rinkos. Sąvoka „sumažinti“ pernelyg lanksti 
ir neaiški ir gali būti įvairiai aiškinama.
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Pakeitimas 75
Samuli Pohjamo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Medieną ir medienos produktus 
Bendrijos rinkai pirmą kartą tiekiantys
ūkio subjektai, siekiantys sumažinti 
neteisėtai paruoštos medienos ir medienos 
produktų tiekimo pavojų, taikydami 
priemonių ir procedūrų sistemą (deramo 
patikrinimo sistemą) turėtų atlikti deramą 
patikrinimą. 

(14) Medieną ir medienos produktus 
Bendrijos rinkoje pirmą kartą įsigyjantys
ūkio subjektai, siekiantys sumažinti 
neteisėtai paruoštos medienos ir medienos 
produktų tiekimo pavojų, taikydami 
priemonių ir procedūrų sistemą (deramo 
patikrinimo sistemą) turėtų atlikti deramą 
patikrinimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad reglamentas būtų veiksmingesnis ir ekonomiškesnis, siūloma įvesti deramo 
patikrinimo įpareigojimą ūkio subjektams, kurie pirmą kartą įsigyja medienos ir medienos 
produktų. Šio apibrėžimo pakeitimas turėtų sumažinti ūkio subjektų, kurie turėtų sukurti 
deramo patikrinimo sistemą, skaičių nuo apytikriai 16 mln. miškų savininkų iki apytikriai 
apskaičiuotų 50 000 pirkėjų. Pirkėjai veikia rinkoje nuolatos ir dauguma iš jų jau turi 
sukurtas sistemas, kurios galėtų užtikrinti deramą patikrinimą.

</Amend>

Pakeitimas 76
Samuli Pohjamo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Deramo patikrinimo sistema turėtų 
suteikti galimybę sužinoti apie Bendrijos 
rinkoje tiekiamų medienos ir medienos 
produktų šaltinius bei tiekėjus ir gauti 
informaciją, susijusią su taikomų teisės 
aktų reikalavimų vykdymu.

(15) Deramo patikrinimo sistema turėtų 
suteikti galimybę sužinoti apie Bendrijos 
rinkoje įsigyjamos medienos ir medienos 
produktų šaltinius bei tiekėjus ir gauti 
informaciją, susijusią su taikomų teisės 
aktų reikalavimų vykdymu. 

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant, kad reglamentas būtų veiksmingesnis ir ekonomiškesnis, siūloma įvesti deramo 
patikrinimo įpareigojimą ūkio subjektams, kurie pirmą kartą įsigyja medienos ir medienos 
produktų. Šio apibrėžimo pakeitimas turėtų sumažinti ūkio subjektų, kurie turėtų sukurti 
deramo patikrinimo sistemą, skaičių nuo apytikriai 16 mln. miškų savininkų iki apytikriai 
apskaičiuotų 50 000 pirkėjų. Pirkėjai veikia rinkoje nuolatos ir dauguma iš jų jau turi 
sukurtas sistemas, kurios galėtų užtikrinti deramą patikrinimą.

</Amend>

Pakeitimas 77
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
15a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Įgyvendinant šį reglamentą, 
Komisija ir valstybės narės turėtų ypač 
atsižvelgti į ypatingą mažųjų ir vidutinių 
įmonių pažeidžiamumą ir išteklių 
ribotumą. Itin svarbu neapkrauti tokių 
įmonių sudėtingomis taisyklėmis, kurios 
trukdytų jų plėtrai. Todėl Komisija, kiek 
tik  įmanoma, remdamasi būsimajame 
Smulkaus verslo akte nustatytais 
mechanizmais ir principais, turėtų 
parengti supaprastintas sistemas dėl 
mažųjų ir vidutinių įmonių įpareigojimų 
pagal šį reglamentą, nekeliant pavojaus jo 
tikslui ir paskirčiai, ir pasiūlyti toms 
įmonėms veiksmingas alternatyvas veikti 
laikantis Bendrijos teisės aktų. 

Or. sv

Pagrindimas

Komisijai rengiant ir patvirtinant deramo patikrinimo sistemos įgyvendinimo priemones, 
būtina atsižvelgti į mažųjų ir vidutinių įmonių išteklių ribotumą ir gebėjimą dalyvauti 
išsamiuose dažnai sudėtinguose stebėsenos mechanizmuose. Taigi Komisija, kiek tik 
įmanoma, kad nekiltų pavojus pakenkti reglamento tikslui ir paskirčiai, turėtų atkreipti 
ypatingą dėmesį į specialią šių įmonių padėtį ir atitinkamai taip pat pasiūlyti supaprastintas, 
bet tiek pat veiksmingas alternatyvas
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Pakeitimas 78
Magor Imre Csibi ir Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Medienos sektorius yra labai svarbus 
Bendrijos ekonomikai. Ūkio subjektų 
organizacijos yra svarbi sektoriaus dalis, 
nes jos atstovauja šio sektoriaus 
interesams plačiu mastu ir palaiko ryšius 
su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis. 
Organizacijos taip pat turi patirties ir 
galimybių analizuoti susijusius teisės 
aktus ir padėti nariams jų laikytis, jei šios 
kompetencijos jos nenaudoja siekdamos 
dominuoti rinkoje. Siekiant palengvinti šio 
reglamento įgyvendinamą ir prisidėti prie 
gerosios patirties plėtojimo, tikslinga 
pripažinti organizacijas, nustačiusias 
deramo patikrinimo sistemų įgyvendinimo 
reikalavimus. Tokių pripažintų 
organizacijų sąrašas bus paskelbtas viešai –
taip bus sudaryta galimybė pripažinti 
monitoringo organizacijas visų valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms.

Siekiant palengvinti šio reglamento 
įgyvendinamą ir prisidėti prie gerosios 
patirties plėtojimo, tikslinga pripažinti 
organizacijas, nustačiusias tinkamus ir 
veiksmingus deramo patikrinimo sistemų 
įgyvendinimo reikalavimus. Tokių 
pripažintų organizacijų sąrašas bus 
paskelbtas viešai.

Or. en

Pagrindimas

Supaprastinimas (pirmoji dalis). Turėtų būti pripažįstamos organizacijų, kurios ėmėsi visų 
priemonių siekdamos užtikrinti deramo patikrinimo sistemos veiksmingumą ir patikimumą, 
pastangos.

</Amend>

Pakeitimas 79
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Medienos sektorius yra labai svarbus 16) Siekiant palengvinti šio reglamento 
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Bendrijos ekonomikai. Ūkio subjektų 
organizacijos yra svarbi sektoriaus dalis, 
nes jos atstovauja šio sektoriaus 
interesams plačiu mastu ir palaiko ryšius 
su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis. 
Organizacijos taip pat turi patirties ir 
galimybių analizuoti susijusius teisės 
aktus ir padėti nariams jų laikytis, jei šios 
kompetencijos jos nenaudoja siekdamos 
dominuoti rinkoje. Siekiant palengvinti šio 
reglamento įgyvendinimą ir prisidėti prie 
gerosios patirties plėtojimo, tikslinga 
pripažinti organizacijas, nustačiusias 
deramo patikrinimo sistemų įgyvendinimo 
reikalavimus. Tokių pripažintų 
organizacijų sąrašas bus paskelbtas viešai –
taip bus sudaryta galimybė pripažinti 
monitoringo organizacijas visų valstybių 
narių kompetentingomis institucijomis.

įgyvendinimą ir prisidėti prie gerosios 
patirties plėtojimo, tikslinga pripažinti 
organizacijas, nustačiusias deramo 
patikrinimo sistemų įgyvendinimo 
reikalavimus. Tokių pripažintų 
organizacijų sąrašas bus paskelbtas viešai.

Or. nl

Pagrindimas

Siekiant, kad šio reglamento ir gerosios patirties reikalavimų būtų patikimai laikomasi, 
pirmiau minėtose monitoringo organizacijose turi dalyvauti ir atitinkamos nekomercinės 
NVO (aplinkos apsaugos ir žmogaus teisių organizacijos).

Pakeitimas 80
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Medienos sektorius yra labai svarbus 
Bendrijos ekonomikai. Ūkio subjektų 
organizacijos yra svarbi sektoriaus dalis, 
nes jos atstovauja šio sektoriaus interesams 
plačiu mastu ir palaiko ryšius su įvairiomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Organizacijos 
taip pat turi patirties ir galimybių analizuoti 
susijusius teisės aktus ir padėti nariams jų 
laikytis, jei šios kompetencijos jos 

(16) Medienos sektorius yra labai svarbus 
Bendrijos ekonomikai. Ūkio subjektų 
organizacijos yra svarbi sektoriaus dalis, 
nes jos atstovauja šio sektoriaus interesams 
plačiu mastu ir palaiko ryšius su įvairiomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Organizacijos 
taip pat turi patirties ir galimybių analizuoti 
susijusius teisės aktus ir padėti nariams jų 
laikytis, jei šios kompetencijos jos 
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nenaudoja siekdamos dominuoti rinkoje. 
Siekiant palengvinti šio reglamento 
įgyvendinamą ir prisidėti prie gerosios 
patirties plėtojimo, tikslinga pripažinti 
organizacijas, nustačiusias deramo 
patikrinimo sistemų įgyvendinimo 
reikalavimus. Tokių pripažintų 
organizacijų sąrašas bus paskelbtas viešai –
taip bus sudaryta galimybė pripažinti 
monitoringo organizacijas visų valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms.

nenaudoja siekdamos dominuoti rinkoje. 
Siekiant palengvinti šio reglamento 
įgyvendinamą ir prisidėti prie gerosios 
patirties plėtojimo, tikslinga pripažinti 
organizacijas, nustačiusias deramo 
patikrinimo sistemų įgyvendinimo 
reikalavimus. Tokiomis organizacijomis 
gali tapti ūkio subjektų organizacijos, nes 
jos turi patirties ir galimybių analizuoti 
taikomus teisės aktus ir padėti savo 
nariams jų laikytis. Tokių pripažintų 
organizacijų sąrašas bus paskelbtas viešai –
taip bus sudaryta galimybė pripažinti 
monitoringo organizacijas visų valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms.

Or. fr

Pagrindimas

Ūkio subjektų organizacijos turi tam tikrų žinių ir patirties. Joms turėtų būti leista savo 
nariams nustatyti deramo patikrinimo sistemas.

Pakeitimas 81
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
16a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) Siekiant palengvinti šio reglamento 
įgyvendinimą ir prisidėti prie gerosios 
patirties plėtojimo, Europos Sąjunga 
skatina pirmiau minėtas organizacijas 
bendradarbiauti su aplinkos apsaugos ir 
žmogaus teisių organizacijomis 
patikrinimo sistemoms ir jų stebėsenai 
remti.

Or. nl

Pagrindimas

Siekiant, kad šio reglamento ir gerosios patirties reikalavimų būtų patikimai laikomasi, 
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pirmiau minėtose monitoringo organizacijose turi dalyvauti ir atitinkamos nekomercinės 
NVO (aplinkos apsaugos ir žmogaus teisių organizacijos).

Pakeitimas 82
Magor Imre Csibi ir Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kompetentingos institucijos turėtų 
stebėti, ar ūkio subjektai laikosi 
įsipareigojimų, išdėstytų šiame reglamente. 
Šiuo tikslu kompetentingos institucijos 
turėtų atlikti oficialias patikras ir reikalauti, 
kad ūkio subjektai prireikus imtųsi 
taisomųjų priemonių. 

(17) ES inspektoriai ir valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų stebėti, 
ar ūkio subjektai laikosi įsipareigojimų, 
išdėstytų šiame reglamente. Šiuo tikslu ES 
inspektoriai ir valstybių narių
kompetentingos institucijos turėtų atlikti 
oficialias patikras, įskaitant auditą vietoje,
ir reikalauti, kad ūkio subjektai prireikus 
imtųsi taisomųjų priemonių.

Or. en

Pagrindimas

ES inspektoriai padės valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kad užtikrintų 
reglamento vykdymo tikslumą ir suderinimą.

</Amend>

Pakeitimas 83
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kompetentingos institucijos turėtų 
stebėti, ar ūkio subjektai laikosi 
įsipareigojimų, išdėstytų šiame reglamente. 
Šiuo tikslu kompetentingos institucijos 
turėtų atlikti oficialias patikras ir reikalauti, 
kad ūkio subjektai prireikus imtųsi 
taisomųjų priemonių.

(17) Kompetentingos institucijos turėtų 
stebėti, ar ūkio subjektai laikosi 
įsipareigojimų, išdėstytų šiame reglamente.
Šiuo tikslu kompetentingos institucijos 
turėtų atlikti oficialias patikras, įskaitant 
muitinės patikras, ir reikalauti, kad ūkio 
subjektai prireikus imtųsi taisomųjų 
priemonių.
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Or. pl

Pagrindimas

Pabrėžiama tai, kad ši problema peržengia valstybių sienas. Jau prie ES sienų galima užkirsti 
kelią nelegaliai iškirstos medienos įvežimui į Europos Sąjungos vidaus rinką.

Pakeitimas 84
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Kompetentingos institucijos turėtų 
saugoti patikrų įrašus ir jų santraukas 
viešai skelbti pagal 2003 m. sausio 28 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/4/EB dėl visuomenės galimybės 
susipažinti su informacija apie aplinką.

(18) ES inspektoriai ir kompetentingos
institucijos turėtų saugoti patikrų įrašus ir 
jų santraukas viešai skelbti pagal 2003 m. 
sausio 28 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2003/4/EB dėl 
visuomenės galimybės susipažinti su 
informacija apie aplinką.

Or. en

Pagrindimas

ES inspektoriai padės valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kad užtikrintų 
reglamento vykdymo tikslumą ir suderinimą.

Pakeitimas 85
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) Atsižvelgiant į tai, kad neteisėta 
medienos ruoša ir su ja susijusi prekyba 
vykdoma tarptautiniu lygmeniu, 
kompetentingos institucijos turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir su trečiųjų 

19) Atsižvelgiant į tai, kad neteisėta 
medienos ruoša ir su ja susijusi prekyba 
vykdoma tarptautiniu lygmeniu, 
kompetentingos institucijos turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje, su aplinkos 
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šalių administracinėmis institucijomis ir 
(arba) Komisija.

apsaugos organizacijomis, žmogaus teisių 
organizacijomis ir trečiųjų šalių 
administracinėmis institucijomis ir (arba) 
Komisija.

Or. nl

Pagrindimas

Siekiant, kad šio reglamento ir gerosios patirties reikalavimų būtų patikimai laikomasi, 
pirmiau minėtose monitoringo organizacijose turi dalyvauti ir atitinkamos nekomercinės 
NVO (aplinkos apsaugos ir žmogaus teisių organizacijos); be to, yra ir daugiau 
suinteresuotųjų šalių, ne tik ūkio subjektai.

Pakeitimas 86
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Atsižvelgiant į tai, kad neteisėta 
medienos ruoša ir su ja susijusi prekyba 
vykdoma tarptautiniu lygmeniu, 
kompetentingos institucijos turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir su trečiųjų 
šalių administracinėmis institucijomis ir 
(arba) Komisija.

(19) Atsižvelgiant į tai, kad neteisėta 
medienos ruoša ir su ja susijusi prekyba bei 
platinimas vykdomas tarptautiniu 
lygmeniu, kompetentingos institucijos 
turėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir su 
trečiųjų šalių administracinėmis 
institucijomis ir (arba) Komisija.

Or. pl

Pagrindimas

Reikia įtraukti ne tik medienos prekybą ir neteisėtą jos ruošą, bet ir platinimą, nes tai svarbi 
grandis tarp kirtimo ir neteisėtos prekybos.
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Pakeitimas 87
Anders Wijkman, Péter Olajos ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Kad ūkio subjektai ir kompetentingos 
institucijos galėtų pasirengti laikytis šio 
reglamento reikalavimų, šis reglamentas 
pradedamas taikyti praėjus dvejiems 
metams po jo įsigaliojimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neteisėtos medienos ruošos reguliavimo klausimu buvo diskutuojama daug metų. Šis 
reglamentas turi įsigalioti skubiai, siekiant neužvilkinti visų kitų skubiai reikalingų miškų, 
kuriems kyla grėsmė, apsaugos priemonių. 

</Amend>

Pakeitimas 88
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
23a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a) Darnaus miškų ūkio plėtra –
nuolatinis procesas, todėl šis reglamentas 
turėtų būti reguliariai vertinamas, 
atnaujinamas ir keičiamas atsižvelgiant į 
naujausių mokslinių tyrimų rezultatus. 
Todėl Komisija turėtų reguliariai 
nagrinėti naujausią turimą informaciją 
apie mokslinius tyrimus ir plėtrą ir 
pateikti savo analizės išvadas ir siūlomus 
pakeitimus ataskaitoje Europos 
Parlamentui.

Or. sv
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Pagrindimas

Siekiant, kad šis reglamentas liktų veiksmingas ir toliau atitiktų darnųjį miškų ūkį, jį būtina 
nuolat vertinti ir atnaujinti. 

Pakeitimas 89
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
23b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23b) Siekiant užtikrinti sklandų vidaus 
miško produktų rinkos veikimą, Komisija 
turėtų nuolat nagrinėti šio reglamento 
poveikį. Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti 
į reglamento poveikį Bendrijos vidaus 
rinkoje veikiančioms mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms. Todėl Komisija 
turėtų atitinkamai ir reguliariai atlikti 
reglamento poveikio vidaus rinkoje tyrimą 
ir poveikio analizę, skiriant ypatingą 
dėmesį mažosioms ir vidutinėms įmonėms. 
Vėliau Komisija turėtų pateikti Europos 
Parlamentui ataskaitą apie savo analizę, 
išvadas ir siūlomas priemones.

Or. sv

Pagrindimas

Siekiant, kad šis reglamentas liktų veiksmingas ir toliau atitiktų darnųjį miškų ūkį, jį būtina 
nuolat vertinti ir atnaujinti.

Pakeitimas 90
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Kadangi valstybės narės negali (24) Kadangi valstybės narės negali 
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deramai pasiekti šio reglamento tikslo, t. y. 
papildyti ir sustiprinti esamą politikos 
sistemą ir padėti kovoti su neteisėta 
medienos ruoša ir su ja susijusia prekyba, 
ir kadangi dėl problemos masto šio tikslo 
būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, 
laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Bendrija 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
pačiame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiame reglamente 
nenumatoma daugiau priemonių nei būtina 
šiems tikslams pasiekti,

deramai pasiekti šio reglamento tikslo, t. y. 
papildyti ir sustiprinti esamą politikos 
sistemą ir padėti kovoti su neteisėta 
medienos ruoša ir su ja susijusia prekyba 
bei platinimu, ir kadangi dėl problemos 
masto šio tikslo būtų geriau siekti 
Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo Bendrija gali patvirtinti 
priemones. Pagal tame pačiame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiame 
reglamente nenumatoma daugiau 
priemonių nei būtina šiems tikslams 
pasiekti,

Or. pl

Pagrindimas

Reikia įtraukti ne tik medienos prekybą ir neteisėtą jos ruošą, bet ir platinimą, nes tai svarbi 
grandis tarp kirtimo ir neteisėtos prekybos.

Pakeitimas 91
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis, pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas Dalykas ir tikslas

Or. nl

Pagrindimas

Šis reglamentas negali būti svarstomas atskirai; jo tikslas taip pat yra pirmykščių miškų, 
biologinės įvairovės, aplinkos ir sąžiningos prekybos apsauga ir kova su klimato kaita. ES 
įvairiose direktyvose taip pat įsipareigojo ginti žmogaus teises, puoselėti kultūrinį paveldą, 
darnią regionų plėtrą bei darnią kaimo plėtrą, kovoti su skurdu ir spręsti trečiojo pasaulio 
problemas. Taigi tai turėtų atsispindėti teisės aktuose ir turėtų būti atskirai pabrėžta.
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Pakeitimas 92
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas Dalykas ir tikslai
Šiuo reglamentu nustatomi ūkio subjektų, 
tiekiančių medieną ir medienos produktus 
rinkai, įsipareigojimai.

Šiuo reglamentu nustatomi ūkio subjektų, 
tiekiančių medieną ir medienos produktus 
rinkai arba juos teikiančių rinkoje,
įsipareigojimai.

Ūkio subjektai užtikrina, kad rinkoje būtų 
gaunama tik teisėtai paruošta mediena ir 
medienos produktai.
Ūkio subjektai, tiekiantys medieną ir 
medienos produktus rinkai, taiko deramo 
patikrinimo sistemą.
Įgyvendindamos reglamentą valstybės 
narės laiko pažeidimu bet kokios 
medienos arba medienos produktų, kurie 
buvo paruošti, paimti, parduoti, 
naudojami prekyboje arba valdomi 
pažeidžiant taikomus teisės aktus, tiekimą 
rinkai ir dalyvavimą, kad jie būtų 
gaunami rinkoje, jeigu bandoma tai daryti 
arba daroma turint kėslų, neapgalvotai 
arba dėl didelio aplaidumo.
Šio reglamento nuostatomis siekiama:
a) remti ir skatinti darniojo miškų 
valdymo įgyvendinimą ir sukurti griežtas 
atgrasymo nuo neteisėtos medienos ir 
medienos produktų ruošos priemones;
b) padėti įgyvendinti taikomus teisės 
aktus, esamus ir planuojamus 
tarptautinius standartus bei tarptautinius 
įsipareigojimus, principus ir 
rekomendacijas, įskaitant susijusias su 
klimato kaitos mažinimu, biologinės 
įvairovės mažėjimo stabdymu, skurdo 
mažinimu, dykumėjimo mažinimu ir 
vietinių tautų bei vietos ir nuo miškų 
priklausomų bendruomenių teisių 
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rėmimu.

Or. en

Pagrindimas

Pridedamas tekstas, įtrauktas į persvarstytą JAV Lacey įstatymą. Be to, teigiama, kad 
reglamento nuostatomis turėtų būti siekiama remti darniojo miškų valdymo įgyvendinimą ir 
padėti įgyvendinti taikomus teisės aktus ir principus, susijusius su klimato kaitos mažinimu, 
biologine įvairove, skurdu, dykumėjimu ir vietinių tautų teisėmis. 

</Amend>

Pakeitimas 93
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomi ūkio subjektų, 
tiekiančių medieną ir medienos produktus 
rinkai, įsipareigojimai.

1. Šiuo reglamentu nustatomi ūkio 
subjektų, tiekiančių medieną ir medienos 
produktus rinkai arba juos teikiančių 
rinkoje, įsipareigojimai. 
Ūkio subjektai užtikrina, kad rinkoje būtų 
gaunama tik teisėtai paruošta mediena ir 
medienos produktai.
Ūkio subjektai, tiekiantys medieną ir 
medienos produktus rinkai, taiko deramo 
patikrinimo sistemą.
2. Šiuo reglamentu nustatomi šie 
principai:
(a) imamasi prevencinių veiksmų;
(b) į šį reglamentą įtrauktomis 
priemonėmis prisidedama prie tvariosios 
plėtros;
(c) mediena ruošiama teisėtai; 
(d) pagal 2 straipsnio nuostatas visi 
tiekimo grandinės subjektai bendrai 
įsipareigoja neleisti kilti pavojui, kad 
konkretus produktas būtų gaminamas iš 
neteisėtai paruoštos medienos.
3. Šiuo reglamentu siekiama sustabdyti 
prekybą neteisėtai paruošta mediena ir iš 
tokios medienos pagamintais produktais 
ES ir padėti sustabdyti miškų naikinimą ir 
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alinimą bei su tuo susijusį anglies 
dvideginio išmetimą bei biologinės  
įvairovės mažėjimą pasaulio mastu, tuo 
pačiu metu skatinant tvarų ekonominį 
augimą, darnų žmonių vystymąsi ir 
pagarbą vietinėms tautoms bei žmonėms.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento tikslą reikia plačiau apibrėžti pagal 1 straipsnį, kad atitiktų ES įsipareigojimus 
spręsti neteisėtos medienos ruošos problemą ir prisidėti prie darniojo miškų valdymo tikslo.

</Amend>

Pakeitimas 94
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomi ūkio subjektų, 
tiekiančių medieną ir medienos produktus 
rinkai, įsipareigojimai. 

Šiuo reglamentu nustatomi ūkio subjektų, 
tiekiančių medieną ir medienos produktus 
rinkai, įsipareigojimai, siekiant saugoti ir 
tausoti pirmykščius miškus ir miškingus 
plotus, visų pirma siekiant išsaugoti 
biologinę įvairovę ir ekosistemą, saugoti 
klimatą, vietines tautas ir vietos 
bendruomenes, kurioms miškai yra 
pajamų šaltinis, bei užtikrinti jų teises.
Ūkio subjektai užtikrina, kad rinkai būtų 
tiekiama tik teisėtai paruošta mediena ir 
medienos produktai. 
Ūkio subjektai, kurie pateikia medieną ir 
medienos produktus rinkai, taiko deramo 
patikrinimo sistemą. 
Medienos ir medienos produktų tiekėjas ir 
pirkėjas abu atsakingi užtikrinti, kad jų 
siūlomi ar perkami produktai atitiktų 
šiame reglamente nustatytus 
reikalavimus.

Or. nl
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Pagrindimas

Šis reglamentas negali būti svarstomas atskirai; jo tikslas taip pat yra pirmykščių miškų, 
biologinės įvairovės, aplinkos ir sąžiningos prekybos apsauga ir kova su klimato kaita. ES 
įvairiose direktyvose taip pat įsipareigojo ginti žmogaus teises, puoselėti kultūrinį paveldą, 
darnią regionų plėtrą bei darnią kaimo plėtrą, kovoti su skurdu ir spręsti trečiojo pasaulio 
problemas. Taigi tai turėtų atsispindėti teisės aktuose ir turėtų būti atskirai pabrėžta. 

Pakeitimas 95
Riitta Myller ir Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomi ūkio subjektų, 
tiekiančių medieną ir medienos produktus 
rinkai, įsipareigojimai.

1. Šiuo reglamentu nustatomi ūkio 
subjektų, tiekiančių medieną ir medienos 
produktus rinkai arba juos teikiančius 
rinkoje, įsipareigojimai.
2. Šiuo reglamentu nustatomi šie 
principai:
(a) imamasi prevencinių veiksmų;
(b) į šį reglamentą įtrauktomis
priemonėmis prisidedama prie tvariosios 
plėtros;
(c) mediena ruošiama teisėtai;
(d) pagal 2 straipsnio nuostatas visi 
tiekimo grandinės subjektai bendrai 
įsipareigoja neleisti kilti pavojui, kad 
konkretus produktas būtų gaminamas iš 
neteisėtai paruoštos medienos.

Or. en

Pakeitimas 96
Samuli Pohjamo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomi ūkio subjektų, 
tiekiančių medieną ir medienos produktus 

Šiuo reglamentu nustatomi ūkio subjektų, 
įsigyjančių medieną ir medienos produktus 
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rinkai, įsipareigojimai. rinkoje, įsipareigojimai. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad reglamentas būtų veiksmingesnis ir ekonomiškesnis, siūloma įvesti deramo 
patikrinimo įpareigojimą ūkio subjektams, kurie pirmą kartą įsigyja medienos ir medienos 
produktų. Šio apibrėžimo pakeitimas turėtų sumažinti ūkio subjektų, kurie turėtų sukurti 
deramo patikrinimo sistemą, skaičių nuo apytikriai 16 mln. miškų savininkų iki apytikriai 
apskaičiuotų 50 000 pirkėjų. Pirkėjai veikia rinkoje nuolatos ir dauguma iš jų jau turi 
sukurtas sistemas, kurios galėtų užtikrinti deramą patikrinimą.

</Amend>

Pakeitimas 97
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mediena ir medienos produktai – priede 
nurodyti mediena ir medienos produktai,  
išskyrus medieną ir medienos produktus, 
kuriems taikomi Direktyva (EB) Nr. 
XX/XX nustatyti privalomi darnumo 
kriterijai;

a) mediena ir medienos produktai – priede 
nurodyti mediena ir medienos produktai; 

Or. nl

Pagrindimas

Produktų, kurie neturi atitikti teisėtumo ir (arba) darnumo sąlygų, išimtis nesąžininga ir 
kenkia šio reglamento tikslui. 
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Pakeitimas 98
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mediena ir medienos produktai – priede 
nurodyti mediena ir medienos produktai, 
išskyrus medieną ir medienos produktus, 
kuriems taikomi Direktyva (EB) 
Nr. XX/XX nustatyti privalomi darnumo 
kriterijai;

a) mediena ir medienos produktai – priede 
nurodyti mediena ir medienos produktai;

Or. fr

Pagrindimas

Šis reglamentas turėtų būti taikomas visai medienai ir medienos produktams, neatsižvelgiant į 
jų galutinį panaudojimą.

Pakeitimas 99
Samuli Pohjamo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mediena ir medienos produktai – priede 
nurodyti mediena ir medienos produktai, 
išskyrus medieną ir medienos produktus, 
kuriems taikomi Direktyva (EB) Nr. 
XX/XX nustatyti privalomi darnumo 
kriterijai;

a) mediena ir medienos produktai – priede 
nurodyti mediena ir medienos produktai; 

Or. en

Pagrindimas

Dabar iš reglamento turėtų būti išbraukiami produktai, numatyti kituose reglamentuose, nes 
tai lemtų trūkumus ir neužtikrintumą tarp ūkio subjektų.
</Amend>
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Pakeitimas 100
Riitta Myller ir Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mediena ir medienos produktai – priede 
nurodyti mediena ir medienos produktai, 
išskyrus medieną ir medienos produktus, 
kuriems taikomi Direktyva (EB) Nr. 
XX/XX nustatyti privalomi darnumo 
kriterijai;

a) mediena ir medienos produktai – priede 
nurodyti mediena ir medienos produktai be 
išimties;

Or. en

Pagrindimas

Į šį reglamentą turėtų būti įtraukti visi produktai, kuriuose galėtų būti neteisėtai gautos 
medienos.

</Amend>

Pakeitimas 101
Samuli Pohjamo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tiekimas rinkai – medienos ir medienos 
produktų tiekimas pirmą kartą Bendrijos 
rinkai platinti ir naudoti vykdant 
komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

b) įsigijimas – medienos ir medienos 
produktų įsigijimas pirmą kartą Bendrijos 
rinkai turint tikslą parduoti, perdirbti ir 
naudoti vykdant komercinę veiklą už 
atlygį arba be jo;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad reglamentas būtų veiksmingesnis ir ekonomiškesnis, siūloma įvesti deramo 
patikrinimo įpareigojimą ūkio subjektams, kurie pirmą kartą įsigyja medienos ir medienos 
produktų. Tai sumažintų ūkio subjektų, kurie turėtų sukurti deramo patikrinimo sistemą, 
skaičių nuo apytikriai 16 mln. miškų savininkų iki apytikriai apskaičiuotų 50 000 pirkėjų.
</Amend>
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Pakeitimas 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tiekimas rinkai – medienos ir medienos 
produktų tiekimas pirmą kartą Bendrijos 
rinkai platinti ir naudoti vykdant komercinę 
veiklą už atlygį arba be jo;

b) tiekimas rinkai – medienos ir medienos 
produktų tiekimas pirmą kartą Bendrijos 
rinkai platinti ir naudoti vykdant komercinę 
veiklą už atlygį arba be jo; vėlesnis 
medienos perdirbimas ir platinimas 
nelaikomi tiekimu rinkai.

Or. en

Pagrindimas

Kai mediena patenka į pakankamai patikimą rinką, kurioje neteisėto naudojimo pavojus yra 
labai nedidelis, nebebūtina reikalauti didesnių užtikrinimo priemonių nei reikalaujama 
sektoriuje.

Pakeitimas 103
Samuli Pohjamo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ūkio subjektas – fizinis ar juridinis 
asmuo, tiekiantis medieną ar medienos 
produktus rinkai;

c) ūkio subjektas – fizinis ar juridinis 
asmuo, įsigyjantis medieną ar medienos 
produktus rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad reglamentas būtų veiksmingesnis ir ekonomiškesnis, siūloma įvesti deramo 
patikrinimo įpareigojimą ūkio subjektams, kurie pirmą kartą įsigyja medienos ir medienos 
produktų. Tai sumažintų ūkio subjektų, kurie turėtų sukurti deramo patikrinimo sistemą, 
skaičių nuo apytikriai 16 mln. miškų savininkų iki apytikriai apskaičiuotų 50 000 pirkėjų.
</Amend>

Adlib Express Watermark



PE418.388 42/107 AM\764461LT.doc

LT

Pakeitimas 104
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) teisėtai paruošta – paruošta pagal 
taikomus ruošos šalies teisės aktus; 

d) teisėtai paruošta – paruošta pagal 
taikomus ruošos šalies teisės aktus, tiek, 
kiek tos šalies medienos ir medienos 
produktų ruošos ir prekybos teisės aktais
taip pat darniai reglamentuojamas miškų 
išsaugojimas ir miškotvarka, apsaugomos 
vietinės tautos ir vietos bendruomenės, 
kurioms miškai yra pajamų šaltinis, 
saugoma jų gyvenamoji aplinka ir 
užtikrinamos jų teisės; 

Or. nl

Pagrindimas

Netinkami medieną gaminančios šalies medienos ruošos teisės aktai negali būti tuo pagrindu, 
kuriuo remiantis taikant neatsakingus medienos ruošos būdus pagaminta mediena ir
medienos produktai patektų į ES rinką, ir (arba) neturi sudaryti toms šalims galimybės 
nesąžiningai konkuruoti su medieną gaminančiomis šalimis, kurios laikosi gerovės ir aplinkos 
apsaugos standartų.

Pakeitimas 105
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) rizika – tikimybė, kad įvyks tam tikras 
įvykis, susijęs su į Bendrijos teritoriją 
importuojama arba iš jos eksportuojama 
mediena arba medienos produktais, kuris 
kliudytų teisingai taikyti šį reglamentą;

Or. en
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Pagrindimas

Tokiame pasiūlyme, koks yra, neapibrėžiama, kas sudaro riziką, kuriai būtų reikalingas 
rizikos įvertinimas. Jei rizikos nebus galima tinkamai apibrėžti, bus sunku tinkamai 
įgyvendinti šį reglamentą.

</Amend>

Pakeitimas 106
Riitta Myller ir Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – db punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) didelė rizika – padėtis, kurioje
reikalingi papildomi deramo patikrinimo 
įpareigojimai dėl šių rizikos veiksnių:
1) medienos produktas;
2) medienos šaltinis: manoma, kad yra 
didelė rizika, kai yra pastovios ir 
patikimos informacijos apie pastebimą 
prastą miškų valdymą atitinkamoje kilmės 
šalyje, kuri norėtų leisti eksportuoti 
neteisėtą medieną iš šalies;
3) produkto tiekimo grandinės 
sudėtingumas: manoma, kad neteisėto 
turinio produkte rizika didesnė, kai 
tiekimo grandinė sudėtingesnė. 

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti apibrėžiama didelė ir maža rizika siekiant užtikrinti, kad jokia 
nereikalinga našta nebūtų užkraunama ūkio subjektams, kurie naudoja medieną, kai tikimybė, 
kad ji yra neteisėta, yra maža. Didelės rizikos apibrėžimas turėtų padėti ūkio subjektams 
nustatyti konkrečias šalis arba tiekėjus, kurie kelia ypač didelį neteisėtos medienos tiekimo 
pavojų.

</Amend>
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Pakeitimas 107
Magor Imre Csibi ir Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) rizikos valdymas – visuma priemonių ir 
procedūrų, kurias ūkio subjektai 
įgyvendina, siekdami kuo labiau 
sumažinti neteisėtai paruoštos medienos ir 
medienos produktų tiekimo rinkai pavojų;

e) rizikos valdymas – sistemingas rizikos 
nustatymas ir visų tokiai rizikai riboti 
būtinų priemonių įgyvendinimas. Tai 
apima įvairią veiklą, pavyzdžiui, duomenų 
ir informacijos rinkimą, rizikos analizę ir 
vertinimą, nurodymą, kokių veiksmų 
reikia imtis, ir jų vykdymą, taip pat 
reguliarią procesų bei jų rezultatų 
stebėseną ir peržiūrą remiantis 
tarptautiniais, Bendrijos ar nacionaliniais 
šaltiniais ar strategijomis.

Or. en

Pagrindimas

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1005/2008, nustatančiu Bendrijos sistemą, kuria siekiama
atgrasinti nuo neteisėtos, nedeklaruotos ir nereguliuojamos žvejybos ir ją panaikinti, 
nustatoma aiškesnė rizikos valdymo sistema, kurioje ūkio subjektams nubrėžiamos gairės 
priemonėms, kurių reikia imtis siekiant sumažinti medienos pristatymo tiekimo grandinei arba 
jos pateikimo grandinėje riziką.

</Amend>

Pakeitimas 108
Riitta Myller ir Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) rizikos valdymas – visuma priemonių ir 
procedūrų, kurias ūkio subjektai 
įgyvendina, siekdami kuo labiau 
sumažinti neteisėtai paruoštos medienos ir 
medienos produktų tiekimo rinkai pavojų;

e) rizikos valdymas – sistemingas rizikos 
nustatymas ir visų tokiai rizikai riboti 
būtinų priemonių įgyvendinimas. Tai 
apima įvairią veiklą, pavyzdžiui, duomenų 
ir informacijos rinkimą, rizikos analizę ir 
vertinimą, nurodymą, kokių veiksmų 
reikia imtis, ir jų vykdymą, taip pat 
reguliarią procesų bei jų rezultatų 
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stebėseną ir peržiūrą remiantis 
tarptautiniais, Bendrijos ar nacionaliniais 
šaltiniais ar strategijomis.

Or. en

Pagrindimas

Šiame siūlomame teisės akto projekte pateikiame rizikos valdymo apibrėžime nepateikiama 
jokių nuorodų apie veiklą, kurios galėtų imtis operatorius, kad sumažintų neteisėtos medienos 
buvimo tiekimo grandinėje riziką. Tačiau siekiant užtikrinti aiškumą ūkio subjektui apie jo 
veiklą ir jam sumažinti administracinę naštą plėtojant rizikos valdymą, reikia aiškesnių 
gairių. Tiksli rizikos valdymo apibrėžimo formuluotė pateikiama Neteisėtos žūklės reglamente 
(EB) Nr. 1005/2008.

</Amend>

Pakeitimas 109
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) rizikos valdymas – visuma priemonių ir 
procedūrų, kurias ūkio subjektai 
įgyvendina, siekdami kuo labiau sumažinti
neteisėtai paruoštos medienos ir medienos 
produktų tiekimo rinkai pavojų; 

e) rizikos valdymas – visuma priemonių ir 
procedūrų, kurias ūkio subjektai 
įgyvendina, siekdami pašalinti neteisėtai 
paruoštos medienos ir medienos produktų 
tiekimo rinkai pavojų; 

Or. nl

Pagrindimas

Šio reglamento tikslas – ne tik kuo labiau sumažinti neteisėtai ir neatsakingai ruošiamos 
medienos kiekį, bet ir pašalinti tokią medieną iš Europos rinkos. Sąvoka „sumažinti“ 
pernelyg lanksti ir neaiški ir gali būti įvairiai aiškinama.
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Pakeitimas 110
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) taikomi teisės aktai – medienos ruošos 
šalies teisės aktai, kuriais reglamentuojami 
miškų išsaugojimas, miškotvarka bei 
medienos ruoša, ir su miškų išsaugojimu 
bei miškotvarka susijusiai prekybai 
mediena ar medienos produktais taikomi 
teisės aktai;

(f) taikomi teisės aktai – nacionaliniai, 
regioniniai ar tarptautiniai teisės aktai, 
kuriais reglamentuojami miškų 
išsaugojimas,  miškotvarka bei medienos 
ruoša, ir kurie susiję su biologinės 
įvairovės išsaugojimu, darnia 
miškotvarka, išteklių naudojimo teisėmis 
ir nepalankaus poveikio aplinkai 
mažinimu; šiuo atžvilgiu taip pat taikomi 
reglamentai, susiję su prekyba, turto 
valdymo teise, vietinių tautų ir (arba) 
vietos bendruomenių, kurioms miškai yra 
pajamų šaltinis, apsauga ir jų teisėmis, jų 
gyvenamosios ap l i n k o s  apsauga ir 
pripažinimu, darbo teisės aktai, gerovės 
teisės aktai bei reglamentai dėl mokesčių, 
importo ir eksporto muitų, autoriaus 
atlyginimų ar mokesčių, susijusių su 
ruoša, vežimu ir prekyba;

Or. nl

Justification

Niet alleen de eisen die het houtproducerende land stelt dienen van toepassing te zijn, maar 
ook de eisen die de importerende landen stellen zijn van toepassing. Naast de bescherming 
van het oerwoud, bosgebieden, biodiversiteit, het ecosysteem, milieu, eerlijke handel en het 
tegengaan van klimaatsverandering, heeft de EU zich in haar diverse richtlijnen tevens 
gecommitteerd aan de bescherming van mensenrechten, de bescherming van cultureel 
erfgoed, duurzame regionale ontwikkeling, duurzame plattelandsontwikkeling en armoede 
bestrijding. Dit moet dan ook consequent in haar regelgeving worden doorgevoerd en daaruit 
blijken.
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Pakeitimas 111
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) taikomi teisės aktai – medienos ruošos 
šalies teisės aktai, kuriais reglamentuojami 
miškų išsaugojimas, miškotvarka bei 
medienos ruoša, ir su miškų išsaugojimu 
bei miškotvarka susijusiai prekybai 
mediena ar medienos produktais taikomi 
teisės aktai;

f) taikomi teisės aktai – medienos ruošos 
šalies teisės aktai, kuriais 
reglamentuojama miškų apsauga, 
miškotvarka bei medienos ruoša, ir su 
miškų apsauga bei miškotvarka susijusiai 
prekybai mediena ar medienos produktais 
taikomi teisės aktai;

Or. fr

Pagrindimas

Miško apsauga ir miškotvarka turėtų būti pabrėžiama labiau nei jo išsaugojimas, kuriuo 
neproporcingai didelis dėmesys sutelkiamas į miško kaip biologinės įvairovės saugotojo 
paskirtį. Be to, sąvoka „apsauga“ atitinka įsipareigojimus, kuriuos Europos Komisija 
prisiėmė ministrų konferencijoje dėl Europos miškų apsaugos.

Pakeitimas 112
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) monitoringo organizacija – juridinis 
asmuo arba naryste pagrįsta asociacija ar 
federacija, turinti juridinio asmens galias 
stebėti, ar ūkio subjektai, patvirtinti kaip 
taikantys deramo patikrinimo sistemas, 
taiko tokias sistemas, ir užtikrinti jų 
taikymą.

h) monitoringo organizacija – juridinis 
asmuo arba naryste pagrįsta asociacija ar 
federacija, turinti juridinio asmens galias 
stebėti, ar ūkio subjektai, patvirtinti kaip 
taikantys deramo patikrinimo sistemas, 
taiko tokias sistemas, ir užtikrinti jų 
taikymą.
Monitoringo organizacija turi turėti 
reikalingą patirtį ir turi būti
nepriklausoma.
Turi būti įmanoma stebėti monitoringo 
organizacijos valdymą ir jos veiklą 
stebėjimo srityje. 
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Or. nl

Pagrindimas

Skaidrumo didinimas.

Pakeitimas 113
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) monitoringo organizacija – juridinis 
asmuo arba naryste pagrįsta asociacija ar 
federacija, turinti juridinio asmens galias 
stebėti, ar ūkio subjektai, patvirtinti kaip 
taikantys deramo patikrinimo sistemas, 
taiko tokias sistemas, ir užtikrinti jų 
taikymą.

h) monitoringo organizacija – juridinis 
asmuo arba naryste pagrįsta asociacija, 
turinti atitinkamą kompetenciją, teisiškai
ir finansiškai nepriklausoma nuo pačios 
patvirtinamų ūkio subjektų ir turinti
juridinio asmens galias stebėti, ar ūkio 
subjektai, patvirtinti kaip taikantys deramo 
patikrinimo sistemas, taiko tokias sistemas, 
ir užtikrinti jų taikymą.

Or. en

Pagrindimas

Monitoringo mechanizmai turi būti patikimi ir nepriklausomi, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintos deramo patikrinimo sistemos.

</Amend>

Pakeitimas 114
Samuli Pohjamo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) monitoringo organizacija – juridinis 
asmuo arba naryste pagrįsta asociacija ar 
federacija, turinti juridinio asmens galias 
stebėti, ar ūkio subjektai, patvirtinti kaip 

h) monitoringo organizacija – juridinis 
asmuo arba naryste pagrįsta asociacija ar 
federacija, turinti juridinio asmens galias ir 
atitinkamą kompetenciją stebėti, ar ūkio 
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taikantys deramo patikrinimo sistemas, 
taiko tokias sistemas, ir užtikrinti jų 
taikymą.

subjektai, patvirtinti kaip taikantys deramo 
patikrinimo sistemas, taiko tokias sistemas, 
ir užtikrinti jų taikymą.

Or. en

Pagrindimas

Monitoringo organizacija privalo įrodyti, kad ji turi pakankamą kompetencijos lygį.

Pakeitimas 115
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) monitoringo organizacija – juridinis 
asmuo arba naryste pagrįsta asociacija ar 
federacija, turinti juridinio asmens galias 
stebėti, ar ūkio subjektai, patvirtinti kaip 
taikantys deramo patikrinimo sistemas, 
taiko tokias sistemas, ir užtikrinti jų 
taikymą.

h) monitoringo organizacija – juridinis 
asmuo arba naryste pagrįsta asociacija ar 
federacija, turinti juridinio asmens galias ir 
patirtį stebėti, ar ūkio subjektai, patvirtinti 
kaip taikantys deramo patikrinimo 
sistemas, taiko tokias sistemas, ir užtikrinti
jų taikymą.

Or. fr

Pagrindimas

Ūkio subjektų organizacijos turi tam tikrų žinių ir patirties. Joms turėtų būti leista savo 
nariams nustatyti deramo patikrinimo sistemas.

Pakeitimas 116
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis – ia punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) Tvarus miškų valdymas:
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miškų ir miškingų teritorijų tvarkymas ir 
naudojimas tokiu būdu ir tokiu mastu, 
kad būtų išlaikoma  jų biologinė įvairovė, 
produktyvumas, sugebėjimas atsinaujinti, 
gyvybingumas bei jų gebėjimas šiuo metu 
ir ateityje užtikrinti svarbias ekologines, 
ekonomines ir socialines funkcijas 
vietiniu, nacionaliniu ir pasauliniu lygiu, 
nedarant žalos kitoms ekosistemoms.

Or. de

Pagrindimas

Apibrėžtis pagal Ministrų konferencijos dėl Europos miškų apsaugos  procedūros rezoliuciją 
H1. Dėl šios apibrėžties visapusiškai susitarta ir ji visuotinai priimta.

Pakeitimas 117
Anders Wijkman ir Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
2a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Tvarumo reikalavimų parengimas

Europos Parlamentas ir Taryba, arba 
atitinkamais atvejais Taryba, priima 
Bendrijos standartą, taikomą visai 
medienai ir medienos produktams, 
gaunamiems iš natūralių miškų, kurio 
tikslas – siekti aukščiausių tvarumo 
standartų.
Tokios priemonės tvirtinamos 
vadovaujantis Komisijos pasiūlymais, 
pateiktais 3 metų laikotarpiu nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos, ir 
laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Ateityje teisės aktais turėtų būti užtikrinamas ne tik teisėtumas, bet ir ES rinkai tiekiamos ir 
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rinkoje pateikiamos medienos bei medienos produktų tvarumas. Teisėtumas turėtų būti 
suvokiamas tik kaip pirmas žingsnis reikiama linkme. ES miškų politika galiausiai turi atitikti 
ir aktyviai remti visus su tvariu vystymusi susijusius tikslus.

Pakeitimas 118
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis – 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkio subjektai imasi deramo 
patikrinimo priemonių, kad iki minimumo 
sumažintų neteisėtai paruoštos medienos 
ir medienos produktų tiekimo rinkai 
pavojų. Šiam tikslui jie taiko procedūrų ir 
priemonių sistemą (toliau – deramo 
patikrinimo sistema).

1. Ūkio subjektai užtikrina, kad jie tiekia 
rinkai ir rinkoje būtų gaunama tik teisėtai 
paruošta mediena ir medienos produktai. 

Or. en

Justification

Clarification - replaces Pakeitimas 20 in original Report, which the Rapporteur withdraws to 
avoid possible misinterpretation that the requirement to exercise due diligence (as opposed to 
implement a due diligence system) applies only to operators place timber and timber products 
on the market. All operators must exercise general diligence (if not put in place a system) in 
order to fulfil the general obligations of Article 1 (first subparagraph) - namely to ensure that 
only legally harvested timber and timber products are made available on the market. Article 
3(1) is superfluous since Article 3(2) (as amended) clearly sets out the requirements of 
operators who place timber and timber products on the market, and Article 3(2a)(new) sets 
out those of operators who make timber and timber products available.

Pakeitimas 119
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis – 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkio subjektai imasi deramo patikrinimo 
priemonių, kad iki minimumo sumažintų 
neteisėtai paruoštos medienos ir medienos 

1. Ūkio subjektai imasi deramo patikrinimo 
priemonių, kad galėtų užtikrinti, jog rinkai 
būtų tiekiama tik teisėtai paruošta 
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produktų tiekimo rinkai pavojų. Šiam 
tikslui jie taiko procedūrų ir priemonių 
sistemą (toliau – deramo patikrinimo 
sistema).

mediena ir medienos produktai. Šiam 
tikslui jie taiko procedūrų ir priemonių 
sistemą (toliau – deramo patikrinimo 
sistema).

Or. nl

Pagrindimas

Šio reglamento tikslas – ne tik kuo labiau sumažinti neteisėtai ir neatsakingai ruošiamos 
medienos kiekį, bet ir pašalinti tokią medieną iš Europos rinkos. Sąvoka „sumažinti“ 
pernelyg lanksti ir neaiški ir gali būti įvairiai aiškinama. Ūkio subjektai turi gebėti užtikrinti 
ir įrodyti, kad jų produktai yra teisėti ir atsakingai paruošti.

Pakeitimas 120
Samuli Pohjamo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis – 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkio subjektai imasi deramo patikrinimo 
priemonių, kad iki minimumo sumažintų 
neteisėtai paruoštos medienos ir medienos 
produktų tiekimo rinkai pavojų. Šiam 
tikslui jie taiko procedūrų ir priemonių 
sistemą (toliau – deramo patikrinimo 
sistema).

1. Ūkio subjektai imasi deramo patikrinimo 
priemonių, kad iki minimumo sumažintų 
neteisėtai paruoštos medienos ir medienos 
produktų įsigijimo rinkoje pavojų. Šiam 
tikslui jie taiko procedūrų ir priemonių 
sistemą (toliau – deramo patikrinimo 
sistema).

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad reglamentas būtų veiksmingesnis ir ekonomiškesnis, siūloma įvesti deramo 
patikrinimo įpareigojimą ūkio subjektams, kurie pirmą kartą įsigyja medienos ir medienos 
produktų. Šio apibrėžimo pakeitimas turėtų sumažinti ūkio subjektų, kurie turėtų sukurti 
deramo patikrinimo sistemą, skaičių nuo apytikriai 16 mln. miškų savininkų iki apytikriai 
apskaičiuotų 50 000 pirkėjų. Pirkėjai veikia rinkoje nuolatos ir dauguma iš jų jau turi 
sukurtas sistemas, kurios galėtų užtikrinti deramą patikrinimą.
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Pakeitimas 121
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis – 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkio subjektai nustato deramo 
patikrinimo sistemą, į kurią įtraukti 4 
straipsnio 1 dalyje nurodyti elementai, arba 
taiko 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
pripažintos monitoringo organizacijos 
deramo patikrinimo sistemą.

2. Ūkio subjektai, kurie tiekia medieną ir 
medienos produktus rinkai, nustato 
deramo patikrinimo sistemą, į kurią įtraukti 
4 straipsnio 1 dalyje nurodyti elementai, 
arba taiko 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
pripažintos monitoringo organizacijos 
deramo patikrinimo sistemą.
Esama nacionalinė teisėkūros priežiūra ir 
bet kokia savanoriška medieną 
importuojančių įmonių sukurto 
saugojimo mechanizmo grandinė gali būti 
naudojama kaip deramo patikrinimo 
sistemos pagrindas.

Or. en

Pakeitimas 122
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis – 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ūkio subjektai, pateikiantys medieną 
ir medienos produktus rinkoje per tiekimo 
grandinę gali:
i) pateikti informaciją apie rūšių 
pavadinimus, medienos ruošos šalį ir, kai 
įmanoma, kilmės mišką;
ii) nustatyti ūkio subjektą, kuris tiekia 
medieną ir medienos produktus bei ūkio 
subjektą, kuriam tiekiama mediena ir 
medienos produktai;

Or. en
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Pakeitimas

Pakeičia 22 pakeitimą pirminiame pranešime siekiant sumažinti administracinę naštą ūkio 
subjektams, pateikiantiems medieną ir medienos produktus rinkoje. 

Pakeitimas 123
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis – 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ūkio subjektai, pateikiantys medieną 
ir medienos produktus rinkoje per tiekimo 
grandinę:
a) gali nustatyti ūkio subjektą, kuris tiekia 
medieną ir medienos produktus bei ūkio 
subjektą, kuriam tiekiama mediena ir 
medienos produktai;
b) paprašius ūkio subjektui, kuriam 
tiekiama mediena ir medienos produktai, 
pateikia informaciją, tiksliai apibrėžiančią 
medienos ruošos šalį (šalis), medienos 
ruošos mišką ir medienos rūšis, esančias 
medienoje ir medienos produktuose;

Or. en

Pagrindimas

Tokiu būdu būtų nustatytas veiksmingas atsekamumas per tiekimo grandinę padedant 
bendrovėms užtikrinti teisėtumą.

Pakeitimas 124
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis – 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ūkio subjektai, pateikiantys medieną 
ir medienos produktus rinkoje per tiekimo 
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grandinę: 
i) žymi medieną ir medienos produktus 
siekiant pateikti informaciją apie rūšių 
pavadinimus, kilmės šalį ir mišką bei, kai 
įmanoma, kilmės pripažinimą; 
ii) gali nustatyti ūkio subjektą, kuris tiekia 
medieną ir medienos produktus bei ūkio 
subjektą, kuriam tiekiama mediena ir 
medienos produktai;

Or. en

Pagrindimas

Visus tiekimo grandinėje veikiančius ūkio subjektus turėtų įpareigoti svarbiausias draudimas 
sudaryti galimybes gauti rinkoje neteisėtai įsigytos medienos arba medienos produktų, ir tuo 
tikslu jie privalo imtis atitinkamų atsargumo priemonių. Siekiant didinti atsekamumą, visi 
operatoriai privalo pateikti svarbiausią informaciją apie produktus, jų šaltinį ir kam jie juos 
tiekia.

Pakeitimas 125
Anders Wijkman, Péter Olajos ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis – 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ūkio subjektai, pateikiantys medieną 
ir medienos produktus rinkoje per tiekimo 
grandinę gali:
i) nustatyti ūkio subjektą, kuris tiekia 
medieną ir medienos produktus bei ūkio 
subjektą, kuriam tiekiama mediena ir 
medienos produktai;
ii) pateikti informaciją apie medienos ir 
medienos produktų kilmės šalį ir sritį;
iii) prireikus patikrinti, ar ūkio subjektas, 
kuris pirmas pateikė medieną ir medienos 
produktus rinkai, įvykdė šiame 
reglamente nurodytus įpareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Medieną ir medienos produktus rinkoje pateikiantiems ūkio subjektams svarbu išsaugoti 
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informacijos teikimo grandinę ir prireikus taip pat sugebėti patikrinti, ar ši informacija, kurią 
pateikė ūkio subjektas, kuris pirmiausia pateikė medieną rinkai, buvo teisingai gauta pagal 
deramą patikrą.

Pakeitimas 126
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis – 1 dalis – -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) atsekamumo sistemos priemonėmis 
užtikrinti, kad tik teisėtai paruošta 
mediena ir medienos produktai būtų 
tiekiami rinkai,

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisėtumą visoje tiekimo grandinėje turėtų būti įdiegta atsekamumo sistema.

Pakeitimas 127
Samuli Pohjamo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis – 1 dalis – a punktas – įžanginė dalis ir i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) suteikia galimybę gauti tokią 
informaciją apie medieną ir medienos 
produktus, kuriuos rinkai pateikė ūkio 
subjektas:

(a) suteikia galimybę gauti tokią 
informaciją apie medieną ir medienos 
produktus, kuriuos rinkoje įsigijo ūkio 
subjektas:

(i) aprašas; (i) aprašas; rūšių pavadinimai

Or. en

Pagrindimas

1a) Įpareigojus pirkėją atlikti deramą patikrą reglamentas taptų daug veiksmingesnis.
1ai) Siekiant pakelti informacijos lygį, turėtų būti įtraukiami produkte esančių rūšių 
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pavadinimai.
2) Neteisėtumo rizikos įvertinimo kriterijai jau sukurti ir dėl to reglamente turėtų būti 
pateikiamos nuorodos į juos.
3) Reglamente turi būti nustatomos esamos sistemos, kurios būtų laikomos atitinkančiomis 
deramo patikrinimo reikalavimus. Visos reglamente išvardytos sistemos garantuotų teisėtumą 
ir dėl to nebereikėtų diegti naujų deramo patikrinimo sistemų.

Pakeitimas 128
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis – 1 dalis – a punktas – iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) tūris ir (arba) svoris; Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Reikalavimas numatomoje deramo patikrinimo sistemoje pateikti informaciją apie tūrį ir 
(arba) svorį gali apsunkinti esamas miškotvarkos sertifikavimo sistemas. Šios sistemos, 
apimdamos kontrolės grandinės procedūras, leidžia nuolat sekti, koks tūris ir svoris patenka 
iš sklypų, kurių savininkai prisijungė prie sertifikavimo sistemos.

Pakeitimas 129
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis – 1 dalis – a punktas – iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) tūris ir (arba) svoris; Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Informacija apie medienos tūrį ir (arba) svorį sukurs pernelyg didelę biurokratiją, kenkiančią 
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esančioms miškotvarkos sertifikavimo sistemoms. Šios sertifikavimo sistemos iš tikrųjų leidžia 
atsekti medienos sklypus, be to, jose jau nurodytas tūris ir svoris.

Pakeitimas 130
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis – 1 dalis – b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

.b) įtraukti rizikos valdymo procedūrą ir b) įtraukti rizikos valdymo procedūrą pagal 
5a straipsnį 

Or. en

Pakeitimas 131
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis – 1 dalis – b punktas – 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šį reglamentą operatoriai turėtų 
laikyti didele rizika medienos ir medienos 
produktų tiekimą rinkai iš konflikto zonų 
ir jų pateikimą rinkai. 

Or. en

Pagrindimas

Mediena ir medienos produktai iš konflikto zonų didina neteisėtai paruoštos medienos riziką.
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Pakeitimas 132
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis – 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Draudžiama tiekti rinkai ir pateikti 
rinkai medieną bei medienos produktus, 
paruoštus pažeidžiant žemėvaldos teises ir 
vietinių tautų vartotojų teises į išteklius. 
Kai teisminiai procesai nebaigti, ūkio 
subjektai nutraukia medienos ir medienos 
produktų gavybą iš šių teritorijų. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apsaugoti vietines tautas šalyse, kai aišku, kad pažeidžiamos 
žemėvaldos arba miškų vartotojų teisės.

Pakeitimas 133
Samuli Pohjamo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis – 2 dalis – 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija patvirtina 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. Ūkio subjektas naudoja kriterijus, pagal 
kuriuos būtų vertinama, ar esama neteisėtai 
paruoštos medienos ir medienos produktų 
tiekimo Bendrijos rinkai pavojaus, ir kurie 
apibrėžiami XX priede.

Or. en

Pagrindimas

1a) Įpareigojus pirkėją atlikti deramą patikrą reglamentas taptų daug veiksmingesnis.
1ai) Siekiant pakelti informacijos lygį, turėtų būti įtraukiami produkte esančių rūšių 
pavadinimai.
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2) Neteisėtumo rizikos įvertinimo kriterijai jau sukurti ir dėl to reglamente turėtų būti 
pateikiamos nuorodos į juos.
3) Reglamente turi būti nustatomos esamos sistemos, kurios būtų laikomos atitinkančiomis 
deramo patikrinimo reikalavimus. Visos reglamente išvardintos sistemos garantuotų 
teisėtumą ir dėl to nebereikėtų diegti naujų deramo patikrinimo sistemų.

Pakeitimas 134
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis – 2 dalis – 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija patvirtina 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. Ūkio subjektas naudoja kriterijus, pagal 
kuriuos būtų vertinama, ar esama neteisėtai 
paruoštos medienos ir medienos produktų 
tiekimo Bendrijos rinkai pavojaus, ir kurie 
apibrėžiami XX priede.

Or. en

Pagrindimas

xxx

Pakeitimas 135
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis – 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija patvirtina 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. Kriterijai, kuriuos ūkio subjektas taiko 
norėdamas įvertinti, ar esama medienos 
ar medienos produktų iš neteisėtų ūkių 
tiekimo rinkai pavojaus, nustatyti XX 
priede.

Priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, priimamos laikantis 11 
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straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. fr

Pagrindimas

Miškų sektoriuje jau išplėtoti ir įgyvendinti mechanizmai ir kriterijai pavojui išnagrinėti, 
kurie turėtų būti taikomi šiomis aplinkybėmis.

Pakeitimas 136
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis – 2 dalis – pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija patvirtina šio straipsnio 
įgyvendinimo priemones. Konkrečiai 
Komisija nustato kriterijus, pagal kuriuos 
būtų vertinama, ar esama neteisėtai 
paruoštos medienos ir medienos produktų 
tiekimo rinkai pavojaus. Nustatydama 
tokius kriterijus, Komisija ypač atsižvelgia 
į specialiąją mažųjų ir vidutinių įmonių 
padėtį ir pajėgumą ir, kiek įmanoma, 
pasiūlo toms įmonėms pritaikytas ir 
supaprastintas ataskaitų teikimo ir 
kontrolės sistemų alternatyvas, kad tos 
sistemos netaptų pernelyg didele našta.

Or. sv

Pagrindimas

Komisijai rengiant ir patvirtinant deramo patikrinimo sistemos įgyvendinimo priemones, 
būtina atsižvelgti į mažųjų ir vidutinių įmonių išteklių ribotumą ir gebėjimą dalyvauti 
išsamiuose dažnai sudėtinguose stebėsenos mechanizmuose. Taigi Komisija, kiek tik 
įmanoma, kad nekiltų pavojus pakenkti reglamento tikslui ir paskirčiai, turėtų atkreipti 
ypatingą dėmesį į specialią šių įmonių padėtį ir atitinkamai taip pat pasiūlyti supaprastintas, 
bet tiek pat veiksmingas alternatyvas. 
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Pakeitimas 137
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis – 2 dalis – pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija patvirtina 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 patvirtina šio straipsnio 
įgyvendinimo priemones. Konkrečiai 
Komisija nustato kriterijus, pagal kuriuos 
būtų vertinama, ar esama neteisėtai 
paruoštos medienos ir medienos produktų 
tiekimo Bendrijos rinkai pavojaus, ir 
sudaro galimybes pasinaudoti didelės 
rizikos medienos ir medienos produktų 
išteklių registru.

Or. en

Pakeitimas 138
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis – 2 dalis – pirma a (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija taip pat nustato kriterijus, pagal 
kuriuos būtų vertinama, ar esama 
pavojaus, kad rinkai pateikta mediena ir 
medienos produktai būtų kilę iš medienos, 
kuri paruošta neatsižvelgiant arba 
nepakankamai atsižvelgiant į aplinkos 
apsaugą, biologinės įvairovės ir 
ekosistemos išsaugojimą, vietos 
bendruomenių gyvenamosios aplinkos 
apsaugą, vietos bendruomenių, kurioms 
miškai yra pajamų šaltinis, apsaugą ir 
vietinių tautų apsaugą bei jų teises.

Or. nl

Pagrindimas

Be pirmykščių miškų, miškingų plotų, biologinės įvairovės, ekosistemos, aplinkos ir 
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sąžiningos prekybos apsaugos ir kovos su klimato kaita, ES įvairiose direktyvose taip pat 
įsipareigojo ginti žmogaus teises, puoselėti kultūrinį paveldą, darnią regionų plėtrą bei 
darnią kaimo plėtrą ir kovoti su skurdu. Taigi tai turėtų atsispindėti teisės aktuose ir turėtų 
būti atskirai pabrėžta.

Pakeitimas 139
Riitta Myller ir Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis – 2 dalis – antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos suinteresuotosios šalys 
konsultuojasi prieš priimdamos 
papildomas įgyvendinimo priemones. 

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis pridėta siekiant užtikrinti, kad suinteresuotosios šalys konsultuotųsi bet kokiame 
sprendimų priėmimo procese.

Pakeitimas 140
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis – 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Galimybės patekti į medienos ir 
medienos produktų rinką atžvilgiu 
atskiroms valstybėms narėms negali būti 
draudžiama nustatyti griežtesnius nei 
nustatytieji šiame reglamente medienos 
ruošos ir kilmės reikalavimus dėl 
darnumo, aplinkos apsaugos, biologinės 
įvairovės ir ekosistemos išsaugojimo, 
vietos bendruomenių gyvenamosios 
a p l i n k o s  apsaugos, bendruomenių, 
kurioms miškai yra pajamų šaltinis, 
apsaugos, vietinių tautų apsaugos ir jų 
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teisių bei žmogaus teisių.

Or. nl

Pagrindimas

Be pirmykščių miškų, miškingų plotų, biologinės įvairovės, ekosistemos, aplinkos ir 
sąžiningos prekybos apsaugos ir kovos su klimato kaita, ES įvairiose direktyvose taip pat 
įsipareigojo ginti žmogaus teises, puoselėti kultūrinį paveldą, darnią regionų plėtrą bei 
darnią kaimo plėtrą ir kovoti su skurdu. Taigi tai turėtų atsispindėti teisės aktuose ir turėtų 
būti atskirai pabrėžta.

Pakeitimas 141
Samuli Pohjamo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis – 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šios sistemos laikomos faktiškai 
atitinkančiomis 4 straipsnio 1 dalies 
reikalavimus:
- valdžios institucijų teikiamos miško 
kirtimo leidimų arba panašios sistemos;
- sankcionuoti miškotvarkos planai; 
- sertifikatai iš pripažįstamų sertifikavimo 
programų;
- teisėtos licencijos, pripažintos 
savanoriškos partnerystės susitarimo 
sistemoje, kaip numatyta Reglamente 
(EB) Nr. 2173/2005;
- sertifikatai pagal EPS (ISO, AVAS ir 
lygiavertę);
- CITES leidimas;
- patikrintos arba atestuotos sekimo 
sistemos;
Kai mediena ir medienos produktai yra 
kilę iš didelės rizikos teritorijų, kaip 
apibrėžta 4 straipsnio 2 dalyje, šioje dalyje 
nustatytų sistemų nepakanka ir turi būti 
vykdomas deramas patikrinimas, kaip 
aprašyta 4 straipsnio 1 dalyje.

Or. en
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Pakeitimas

1a) Įpareigojus pirkėją atlikti deramą patikrą reglamentas taptų daug veiksmingesnis.
1ai) Siekiant pakelti informacijos lygį, turėtų būti įtraukiami produkte esančių rūšių 
pavadinimai.
2) Neteisėtumo rizikos įvertinimo kriterijai jau sukurti ir dėl to reglamente turėtų būti 
pateikiamos nuorodos į juos.
3) Reglamente turi būti nustatomos esamos sistemos, kurios būtų laikomos atitinkančiomis 
deramo patikrinimo reikalavimus. Visos reglamente išvardintos sistemos garantuotų 
teisėtumą ir dėl to nebereikėtų diegti naujų deramo patikrinimo sistemų.

Pakeitimas 142
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis – 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Toliau nustatytos sistemos laikomos 
atitinkančiomis 1 dalyje nustatytas 
deramo patikrinimo sąlygas, todėl joms 
nereikalingas papildomas deramas 
patikrinimas:
- a) pripažintų miško sertifikavimo 
sistemų išduoti sertifikatai;
- b) FLEGT licencijos, išduotos remiantis 
savanoriškais partnerystės susitarimais, 
nustatytais 2005 m. gruodžio 20 d. 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 2173/2005 
dėl FLEGT licencijavimo schemos 
medienos importui į Europos bendriją 
sukūrimo1;
- c) leidimai kirsti arba ekvivalentiškos 
sistemos, išduodami kompetentingų 
nacionalinių arba regioninių valdžios 
institucijų;
-d ) miškotvarkos planai, patvirtinti 
kompetentingų nacionalinių arba 
regioninių valdžios institucijų;
- e) sertifikatai, išduoti pagal 
aplinkosaugos valdymo normas (ISO, 
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EMAS ir jų ekvivalentus);
- f) CITES leidimai;
- g) patikrintos arba patvirtintos atsekimo 
sistemos;
Jei mediena ar medienos  produktai 
patenka iš didelės rizikos teritorijos, 
nurodytos 2 dalyje, šioje dalyje nustatytų 
sistemų nepakanka ir turi būti 
įgyvendintas papildomas deramas 
patikrinimas, nustatytas 1 dalyje.
1 OL L 347, 2005 12 30, p. 1.

Or. fr

Pagrindimas

Miškų sektoriuje jau įgyvendintos įvairios priemonės, sėkmingai prisidėjusios mažinant 
importą ir prekybą mediena iš neteisėtų ūkių. Tokios sistemos turėtų būti pripažintos ir de 
facto laikomos ekvivalentiškomis deramam patikrinimui.

Pakeitimas 143
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Ženklinimas

Valstybės narės užtikrina, kad dviejų metų 
laikotarpiu nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, visa mediena ir visi medienos 
produktai, tiekiami rinkai arba gaunami 
rinkoje, būtų ženklinami pagal 3 
straipsnio nuostatas.

Or. en
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Pagrindimas

Ūkio subjektai, esantys dar žemiau tiekimo grandinėje, o taip pat visuomenė turėtų turėti teisę 
žinoti, ar produktas paruoštas teisėtai ar ne. 

Pakeitimas 144
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b straipsnis
Tvarumo reikalavimų parengimas

Vienerių metų laikotarpiu nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija pateikia 
siūlomą teisės akto projektą Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl Bendrijos 
standarto visai medienai ir medienos 
produktams, gaunamiems iš natūralių 
miškų, kurio tikslas – siekti aukščiausių 
tvarumo standartų.

Or. en

Justification

The EU FLEGT Action Plan states that it is the aim of the EU to: “support international 
efforts to tackle the global problem of illegal logging and associated trade and contribute to 
the wider objective of sustainable forest management”. Moroever: “Illegal logging thus 
undermines many essential elements of the EC’s development objectives: public sector 
financing for development targeted at the poor, peace, security, good governance, the fight 
against corruption, and sustainable environmental management.”. Therefore legislation 
should ensure that trade in illegal timber and timber products on the EU market is halted and 
that the broader perspective of sustainable development is supported by this legislation.
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Pakeitimas 145
Anders Wijkman, Péter Olajos ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos pripažįsta 
monitoringo organizacijas, kurios pateikė 
paraišką dėl tokio pripažinimo, jeigu 
monitoringo organizacija:

1. Komisija, laikydamasi 3b dalyje 
nustatytos tvarkos, pripažįsta monitoringo 
organizacijas, kurios pateikė paraišką dėl 
tokio pripažinimo, jeigu monitoringo 
organizacija:

Or. en

Pagrindimas

Svarbu išsaugoti (privačios) monitoringo organizacijos ir kompetentingos institucijos, kuri 
atsako už monitoringo organizacijų ir deramo patikrinimo sistemos kontrolės priemones, 
kompetencijų skirtumą.

Pakeitimas 146
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos pripažįsta 
monitoringo organizacijas, kurios pateikė 
paraišką dėl tokio pripažinimo, jeigu 
monitoringo organizacija:

1. Komisija 11 straipsnio 2a dalyje 
nustatyta reguliavimo procedūra,
pripažįsta monitoringo organizacija 
privatų arba viešąjį subjektą, parengusį 
deramo patikrinimo sistemą, kurioje yra 4 
straipsnio 1 dalyje išdėstyti elementai.
1a. Viešasis subjektas, prašantis 1 dalyje 
numatyto pripažinimo, atitinka šiuos 
reikalavimus: 

a) yra juridinis asmuo; a) yra juridinis asmuo;

aa) yra reglamentuojamas viešosios 
teisės;

b) parengė deramo patikrinimo sistemą, į 
kurią įtraukti 4 straipsnio 1 dalyje nustatyti 

b) buvo įsteigtas atlikti tam tikras su 
miškų sektoriumi susijusias funkcijas, o 
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elementai: ne siekiant administruoti arba vykdyti 
nacionalinius reikalavimus, susijusius su 
miško ruošos veikla;
ba) didžiąja dalimi yra finansuojamas iš 
valstybės, regionų ar vietos valdžios 
institucijų ar kitų įstaigų, kurių veiklą 
reglamentuoja viešoji teisė, lėšų;

c) reikalauja, kad jos patvirtinti ūkio 
subjektai taikytų jos parengtas deramo 
patikrinimo sistemas;

c) reikalauja, kad jo patvirtinti ūkio 
subjektai taikytų jo parengtas deramo 
patikrinimo sistemas;

d) taiko monitoringo sistemą, kuri padeda 
užtikrinti, kad ūkio subjektai, kuriuos ji 
patvirtino kaip taikančius jos deramo 
patikrinimo sistemą, tokią sistemą taikytų;

d) taiko monitoringo sistemą, kuri padeda 
užtikrinti, kad ūkio subjektai, kuriuos jis
patvirtino kaip taikančius jo deramo 
patikrinimo sistemą, tokią sistemą taikytų;

e) patvirtintam ūkio subjektui, kuris 
nesilaiko monitoringo organizacijos
deramo patikrinimo sistemos, taiko 
reikiamas drausminimo priemones

e) patvirtintam ūkio subjektui, kuris 
nesilaiko jo deramo patikrinimo sistemos, 
taiko reikiamas drausminimo priemones; 
disciplinarinės priemonės gali apimti 
pranešimą apie reikalą atitinkamai 
nacionalinei kompetentingai institucijai.

ea) neturi interesų prieštaravimo su 
kompetentingomis institucijomis.

Or. en

Pagrindimas

Kartu su nauju X pakeitimu (kuriuo įtraukiama 5 straipsnio 1b dalis (nauja)), jis pakeičia 
pranešimo projekto 28 pakeitimą - siekiant išaiškinti, kad viešieji subjektai gali būti 
kvalifikuojami kaip monitoringo organizacijos, ir nustatyti tinkamus reikalavimų atitikimo 
kriterijus viešiesiems ir privatiems subjektams.

</Amend>

Pakeitimas 147
Magor Imre Csibi ir Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos pripažįsta 
monitoringo organizacijas, kurios pateikė 
paraišką dėl tokio pripažinimo, jeigu 

1. Komisija, laikydamasi 11 straipsnio 2a 
dalyje nustatytos reguliavimo tvarkos,
pripažįsta monitoringo organizacijas, 
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monitoringo organizacija: kurios pateikė paraišką dėl tokio 
pripažinimo, jeigu monitoringo 
organizacija:

Or. en

Pagrindimas

ES lygmens monitoringo mechanizmų akreditavimas leis išvengti skirtingų standartų kūrimo 
ir rinkos iškraipymo. Patikimiems monitoringo mechanizmams reikia aiškių akreditavimo 
kriterijų ir minimalių reikalavimų šių organizacijų veiklai.

Pakeitimas 148
Anders Wijkman, Péter Olajos ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 1 dalis – a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) turi atitinkamą kompetenciją;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu išsaugoti (privačios) monitoringo organizacijos ir kompetentingos institucijos, kuri 
atsako už monitoringo organizacijų ir deramo patikrinimo sistemos kontrolės priemones, 
kompetencijų skirtumą.

Pakeitimas 149
Magor Imre Csibi ir Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 1 dalis – a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) turi atitinkamą kompetenciją;

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\764461LT.doc 71/107 PE418.388

LT

Pagrindimas

ES lygmens monitoringo mechanizmų akreditavimas leis išvengti skirtingų standartų kūrimo 
ir rinkos iškraipymo. Patikimiems monitoringo mechanizmams reikia aiškių akreditavimo
kriterijų ir minimalių reikalavimų šių organizacijų veiklai.

Pakeitimas 150
Samuli Pohjamo

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 1 dalis – a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) turi atitinkamą kompetenciją;

Or. en

Pagrindimas

Monitoringo organizacija turi įrodyti, kad turi tinkamą kompetenciją vykdyti deramo 
patikrinimo sistemos monitoringą.

Pakeitimas 151
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 1 dalis – a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) turi atitinkamą kompetenciją;

Or. en
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Pakeitimas 152
Anders Wijkman, Péter Olajos ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
5 punktas – 1 dalis – a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) finansiškai nepriklauso nuo jos 
patvirtintų ūkio subjektų;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu išsaugoti (privačios) monitoringo organizacijos ir kompetentingos institucijos, kuri 
atsako už monitoringo organizacijų ir deramo patikrinimo sistemos kontrolės priemones, 
kompetencijų skirtumą.

Pakeitimas 153
Magor Imre Csibi ir Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
5 skyrius – 1 dalis – a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) teisiškai ir finansiškai nepriklauso 
nuo jos patvirtintų ūkio subjektų;

Or. en

Pagrindimas

ES lygmens monitoringo mechanizmų akreditavimas leis išvengti skirtingų standartų kūrimo 
ir rinkos iškraipymo. Patikimiems monitoringo mechanizmams reikia aiškių akreditavimo 
kriterijų ir minimalių reikalavimų šių organizacijų veiklai.
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Pagrindimas 154
Anders Wijkman, Péter Olajos ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 1 dalis – e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) patvirtintam ūkio subjektui, kuris 
nesilaiko monitoringo organizacijos 
deramo patikrinimo sistemos, taiko 
reikiamas drausminimo priemones.

e) patvirtintam ūkio subjektui, kuris 
nesilaiko monitoringo organizacijos 
deramo patikrinimo sistemos, taiko 
reikiamas drausminimo priemones. Šios 
priemonės kaip pagrindines sankcijas 
apima pranešimą apie nagrinėjamą 
klausimą atitinkamoms nacionalinėms 
vykdymo institucijoms ir Komitetui, kaip 
apibrėžta 11 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu išsaugoti (privačios) monitoringo organizacijos ir kompetentingos institucijos, kuri 
atsako už monitoringo organizacijų ir deramo patikrinimo sistemos kontrolės priemones, 
kompetencijų skirtumą.

Pakeitimas 155
Magor Imre Csibi ir Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 1 dalis – e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) patvirtintam ūkio subjektui, kuris 
nesilaiko monitoringo organizacijos 
deramo patikrinimo sistemos, taiko 
reikiamas drausminimo priemones.

e) patvirtintam ūkio subjektui, kuris 
nesilaiko jo deramo patikrinimo sistemos, 
taiko reikiamas drausminimo priemones; 
disciplinarinės priemonės apima 
pranešimą apie nagrinėjamą klausimą
atitinkamai nacionalinei kompetentingai 
institucijai.

Or. en
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Pagrindimas

ES lygmens monitoringo mechanizmų akreditavimas leis išvengti skirtingų standartų kūrimo 
ir rinkos iškraipymo. Patikimiems monitoringo mechanizmams reikia aiškių akreditavimo
kriterijų ir minimalių reikalavimų šių organizacijų veiklai.

Pakeitimas 156
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 1 dalis – e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) patvirtintam ūkio subjektui, kuris 
nesilaiko monitoringo organizacijos 
deramo patikrinimo sistemos, taiko 
reikiamas drausminimo priemones. 

e) patvirtintam ūkio subjektui, kuris 
nesilaiko monitoringo organizacijos 
deramo patikrinimo sistemos, taiko 
reikiamas drausminimo priemones. 
Drausminimo priemonės turi apimti 
sertifikato panaikinimą ir pašalinimą iš 
rinkos.

Or. nl

Pakeitimas 157
Anders Wijkman, Péter Olajos ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 1 dalis – ea punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) turi taisykles, užtikinančias:
i) kad monitoringo organizacijos 
patvirtinti jos nariai arba ūkio subjektai 
būtų įpareigoti naudoti jos deramo 
patikrinimo sistemas;
ii) kad naudojantys jos sistemą nariai 
arba ūkio subjektai prižiūrėtų 
monitoringo organizaciją.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu išsaugoti (privačios) monitoringo organizacijos ir kompetentingos institucijos, kuri 
atsako už monitoringo organizacijų ir deramo patikrinimo sistemos kontrolės priemones, 
kompetencijų skirtumą.

Pakeitimas 158
Magor Imre Csibi ir Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 1 dalis – ea punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) turi taisykles, užtikinančias:
i) kad monitoringo organizacijos 
patvirtinti jos nariai arba ūkio subjektai 
būtų įpareigoti naudoti jos deramo 
patikrinimo sistemas;
ii) kad naudojantys jos sistemą nariai 
arba ūkio subjektai prižiūrėtų 
monitoringo organizaciją.

Or. en

Pagrindimas

ES lygmens monitoringo mechanizmų akreditavimas leis išvengti skirtingų standartų kūrimo 
ir rinkos iškraipymo. Patikimiems monitoringo mechanizmams reikia aiškių akreditavimo 
kriterijų ir minimalių reikalavimų šių organizacijų veiklai. 

Pakeitimas 159
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Privatus subjektas, prašantis 1 dalyje 
numatyto pripažinimo, atitinka šiuos 
reikalavimus: 
a) yra reglamentuojamas privatinės teisės;
b) yra juridinis asmuo;
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c) turi atitinkamą kompetenciją;
d) finansiškai nepriklauso nuo jo 
patvirtintų ūkio subjektų;
i) jo patvirtinti ūkio subjektai subjekto 
įstatų įpareigoti naudoti jo deramo 
patikrinimo sistemas; 
f) taiko monitoringo sistemą, kuri padeda 
užtikrinti, kad ūkio subjektai, kuriuos jis 
patvirtino kaip taikančius jo deramo 
patikrinimo sistemą, tokią sistemą taikytų;
g) patvirtintam ūkio subjektui, kuris 
nesilaiko jo deramo patikrinimo sistemos, 
taiko reikiamas drausminimo priemones; 
tvarkos užtikrinimo priemonės gali apimti 
pranešimą apie nagrinėjamą klausimą
atitinkamai nacionalinei kompetentingai
institucijai. 

Or. en

Pakeitimas

Kartu su nauju X pakeitimu (kuriuo iš dalies pakeičiama 5 straipsnio 1 dalis), juo
pakeičiamas pranešimo projekto 28 pakeitimas, siekiant išaiškinti, kad viešieji subjektai gali 
būti kvalifikuojami kaip monitoringo organizacijos, ir nustatyti tinkamus reikalavimų 
atitikimo kriterijus viešiesiems ir privatiems subjektams.

Pakeitimas 160
Riitta Myller ir Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 2 dalis – b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) turi dokumentus, kuriais gali įrodyti
savo atitinkamą kompetenciją

Or. en
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Pakeitimas 161
Samuli Pohjamo

Pakeitimas
5 straipsnis – 2 dalis – b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) turi dokumentus, kuriais gali įrodyti 
savo atitinkamą kompetenciją;

Or. en

Pagrindimas

Monitoringo organizacija turi įrodyti, kad turi tinkamą kompetenciją vykdyti deramo 
patikrinimo sistemos monitoringą.

Pakeitimas 162
Anders Wijkman, Péter Olajos ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 2 dalis – c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) turi dokumentus, kuriais gali įrodyti
savo gebėjimą perimti sistemą, kuri 
atitinka 4 straipsnyje ir 5 straipsnio 1 
dalyje išdėstytus kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 163
Riitta Myller ir Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 2 dalis – c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) turi dokumentus, kuriais gali įrodyti 
savo gebėjimą perimti sistemą, kuri 
atitinka 4 ir 5 straipsnyje išdėstytus 
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kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 164
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per tris mėnesius nuo tada, kai 
monitoringo organizacija pateikia paraišką, 
kompetentingos institucijos nusprendžia, 
ar tokią monitoringo organizaciją 
pripažinti.

3. Per tris mėnesius nuo tada, kai 
monitoringo organizacija pateikia paraišką, 
priimamas sprendimas, ar tokią 
monitoringo organizaciją pripažinti.

Per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo 
dienos sprendimą, ar tokią monitoringo
organizaciją pripažinti, Komisija 
perduoda valstybės narės kompetentingai 
institucijai, turinčiai jurisdikciją tai 
organizacijai, kartu su paraiškos kopija.

Jos reguliariai vykdo patikras siekdamos 
nustatyti, ar monitoringo organizacijos 
atitinka 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

Valstybių narių kompetentingos 
institucijos reguliariai arba pagrįstai 
susirūpinus trečiosioms šalims vykdo 
patikras, įskaitant auditą vietoje,
siekdamos nustatyti, ar monitoringo 
organizacijos atitinka 1 dalyje nustatytus 
reikalavimus.
Jei atlikdamos šias patikras 
kompetentingos institucijos išsiaiškina, 
kad monitoringo organizacijos neatitinka
1 dalyje nustatytų reikalavimų, jos 
nedelsiant informuoja Komisiją ir jai 
perduoda visus tuo atžvilgiu tinkamus 
įrodymus.

Or. en
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Pakeitimas 165
Anders Wijkman, Péter Olajos ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per tris mėnesius nuo tada, kai 
monitoringo organizacija pateikia 
paraišką, kompetentingos institucijos
nusprendžia, ar tokią monitoringo 
organizaciją pripažinti. 

3. Per tris mėnesius nuo tada, gauna 
pranešimą iš valstybės narės 
kompetentingos institucijos, kuri 
rekomenduoja organizaciją pripažinti, 11 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija nusprendžia, ar rekomenduoti
tokią monitoringo organizaciją pripažinti.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu išsaugoti (privačios) monitoringo organizacijos ir kompetentingos institucijos, kuri 
atsako už monitoringo organizacijų ir deramo patikrinimo sistemos kontrolės priemones, 
kompetencijų skirtumą.

Pakeitimas 166
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 3 dalis – 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos reguliariai vykdo patikras siekdamos 
nustatyti, ar monitoringo organizacijos 
atitinka 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

ES inspektoriai ir valstybių narių 
kompetentingos institucijos reguliariai 
arba pagrįstai susirūpinus trečiosioms 
šalims vykdo patikras, įskaitant auditą 
vietoje, siekdamos nustatyti, ar 
monitoringo organizacijos atitinka 1 dalyje 
nustatytus reikalavimus. Visuomenei 
sudaromos galimybės susipažinti su 
visomis patikrinimo ataskaitomis.

Or. en
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Pagrindimas

ES inspektoriai padės valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kad užtikrintų 
reglamento vykdymo tikslumą ir suderinimą.

Pakeitimas 167
Anders Wijkman, Péter Olajos ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentinga institucija panaikina 
monitoringo organizacijos pripažinimą, 
jeigu nustatoma, kad nebesilaikoma 1 
dalyje nurodytų reikalavimų.

4. 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija nusprendžia, ar panaikinti
monitoringo organizacijos pripažinimą, 
jeigu nustatoma, kad nebesilaikoma 1 
dalyje nurodytų reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 168
Anders Wijkman, Péter Olajos ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentingos institucijos per du 
mėnesius praneša Komisijai apie kiekvieną 
sprendimą monitoringo organizacijai 
suteikti ar atsisakyti suteikti pripažinimą 
arba tokį pripažinimą panaikinti.

5. Kompetentingos institucijos per du 
mėnesius praneša Komisijai apie kiekvieną 
sprendimą rekomenduoti monitoringo 
organizacijai suteikti ar atsisakyti suteikti 
pripažinimą arba tokį pripažinimą 
panaikinti.

Or. en
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Pakeitimas 169
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis – 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentingos institucijos per du 
mėnesius praneša Komisijai apie kiekvieną 
sprendimą monitoringo organizacijai 
suteikti ar atsisakyti suteikti pripažinimą 
arba tokį pripažinimą panaikinti.

5. Kompetentingos institucijos per du 
mėnesius praneša Komisijai apie kiekvieną 
sprendimą rekomenduoti monitoringo 
organizacijai suteikti ar atsisakyti suteikti 
pripažinimą arba tokį pripažinimą 
panaikinti.

Or. en

Pakeitimas 170
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Rizikos valdymo procedūra
1. Valstybės narės užtikrina, kad rizikos 
valdymo procedūros būtų įdiegiamos 
savarankiškai, objektyviai ir skaidriai.
2. Siekdama padėti nustatyti rizikos lygį, 
Komisija pagal 11 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu: 
a) sukuria ir tvarko vieną arba daugiau 
viešųjų duomenų bazių, kuriose saugo 
informaciją apie medienos ruošos įmonių 
pavadinimus ir apkaltintus neteisėta 
veikla ūkio subjektus, pažeidimo pobūdį ir 
šalį bei teritoriją, kurioje padarytas 
pažeidimas;
b) sudaro esamų informacijos šaltinių 
sąrašą, kuriuo ūkio subjektai gali 
naudotis norėdami įvertinti rizikos lygius;
c) teikia patarimus, kaip naudotis rizikos 
valdymo priemonėmis; pateikia labiausiai 
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paplitusių ir dažniausiai pasikartojančių 
neatitikimų bei pažeidimų tipų sąrašus
3. Ūkio subjektai, remdamiesi rizikos 
įvertinimu, imasi papildomų priemonių 
didesnės rizikos atvejais. Į papildomos 
priemonės inter alia gali apimti:
a) išankstinio pranešimo pateikimą
kontrolės institucijoms apie įsigijimo datą 
ir smulkesnę informaciją;
b) reikalavimą pateikti įrodymus apie 
atitinkamas valdymo sistemas, pagal 
kurias susitarta dėl pirkimo;
c) reikalavimą pateikti papildomus 
dokumentus, duomenis arba informaciją.
4. Komisija pagal 11 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu peržiūri 4 dalies 1 pastraipoje 
pateiktą sąrašą ir prireikus papildo jį.

Or. en

Pakeitimas 171
Anders Wijkman, Péter Olajos ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis – antraštinė dalis ir 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Monitoringo priemonės Monitoringo ir kontrolės priemonės
1. Siekdamos nustatyti, ar ūkio subjektai 
laikosi 3 straipsnio 1 bei 2 dalyje ir 4 
straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų, 
kompetentingos institucijos atlieka 
patikras.

1. Siekdamos nustatyti, ar ūkio subjektai 
laikosi 3 straipsnio 1 bei 2 dalyje ir 4 
straipsnyje nurodytų reikalavimų, 
kompetentingos institucijos vykdo
kontrolę.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikia turėti aiškius monitoringo sistemų patikrų kriterijus ES lygmeniu, 
kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos visoje ES. Visų pirma patikros atliekamos tose vietose, 
apie kurias kompetentingos institucijos turi informacijos, kuri kelia abejonių, ar veiksmingai 
veikia monitoringo sistema.
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Pakeitimas 172
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis – 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos nustatyti, ar ūkio subjektai 
laikosi 3 straipsnio 1 bei 2 dalyje ir 4 
straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų, 
kompetentingos institucijos atlieka 
patikras.

1. Siekdamos nustatyti, ar ūkio subjektai 
laikosi 3 straipsnio 1 bei 2 dalyje ir 4 
straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų, 
kompetentingos institucijos atlieka 
patikras, įskaitant patikras muitinėje.

Or. pl

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti tarptautinį šios problemos pobūdį. Jau dabar būtų galima imtis priemonių 
siekiant užtikrinti kad neteisėtai paruoštos medienos negalima įvežti į Europos Sąjungos 
vidaus rinką.

Pakeitimas 173
Anders Wijkman, Péter Olajos ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis – 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kontrolė vykdoma pagal metinį planą 
ir (arba) trečiųjų šalių pagrįsto 
susirūpinimo pagrindu.  

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikia turėti aiškius monitoringo sistemų patikrų kriterijus ES lygmeniu, 
kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos visoje ES. Visų pirma patikros atliekamos tose vietose, 
apie kurias kompetentingos institucijos turi informacijos, kuri kelia abejonių, ar veiksmingai 
veikia monitoringo sistema.
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Pakeitimas 174
Anders Wijkman, Péter Olajos ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis – 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Kontrolė inter alia gali apimti:
a) ūkio subjektų naudojamų techninių ir 
valdymo sistemų ir deramo patikrinimo 
procedūrų bei rizikos įvertinimo 
patikrinimą;
b) dokumentacijos ir įrašų, kurie įrodo 
tinkamą sistemų bei procedūrų veikimą, 
patikrinimą;
c) patikrinimus vietoje, įskaitant auditą 
vietoje. 

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikia turėti aiškius monitoringo sistemų patikrų kriterijus ES lygmeniu, 
kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos visoje ES. Visų pirma patikros atliekamos tose vietose, 
apie kurias kompetentingos institucijos turi informacijos, kuri kelia abejonių, ar veiksmingai 
veikia monitoringo sistema.

Pakeitimas 175
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis – 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkio subjektai suteikia reikiamą 
pagalbą, kad padėtų atlikti 1 dalyje 
nurodytas patikras.

2. Ūkio subjektai privalo suteikti 
kompetentingoms institucijoms 
įvairiapusę pagalbą, kurios joms reikia 
atliekant savo pareigas, ypač kai tai yra 
susiję su patekimu į patalpas ir 
dokumentacijos arba apskaitos 
dokumentų pateikimu.

Or. en
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Pakeitimas 176
Anders Wijkman, Péter Olajos ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis – 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkio subjektai suteikia reikiamą 
pagalbą, kad padėtų atlikti 1 dalyje 
nurodytas patikras.

2. Ūkio subjektai suteikia reikiamą 
pagalbą, kad padėtų vykdyti 1 dalyje 
nurodytą kontrolę.

Or. en

Pakeitimas 177
Anders Wijkman, Péter Olajos ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis – 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Po 1 dalyje nurodytų patikrų
kompetentingos institucijos gali 
pareikalauti, kad ūkio subjektas imtųsi 
taisomųjų priemonių.

3. Po 1 dalyje nurodytų kontrolės 
priemonių kompetentingos institucijos gali 
imtis skubių taisomųjų priemonių.

Tokios priemonės gali apimti inter alia:
a) skubų komercinės veiklos nutraukimą;
b) medienos ir medienos produktų 
konfiskavimą;

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikia turėti aiškius monitoringo sistemų patikrų kriterijus ES lygmeniu, 
kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos visoje ES. Visų pirma patikros atliekamos tose vietose, 
apie kurias kompetentingos institucijos turi informacijos, kuri kelia abejonių, ar veiksmingai 
veikia monitoringo sistema.
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Pakeitimas 178
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis – 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Po 1 dalyje nurodytų patikrų
kompetentingos institucijos gali 
pareikalauti, kad ūkio subjektas imtųsi 
taisomųjų priemonių.

3. Po 1 dalyje nurodytų kontrolės 
priemonių kompetentingos institucijos gali 
imtis taisomųjų priemonių. Kai
reikalaujama imtis tokių priemonių, bet 
ūkio subjektas nesiima jų per nustatytą
terminą, kompetentingos institucijos gali 
taikyti baudas pagal 13 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Kartu su nauju 7 straipsnio 4 dalies (naujos) X pakeitimu, jis pakeičia pranešimo projekto 40 
pakeitimą (kurį pranešėjas išbraukia). Siekiama išaiškinti, kad taisomosios priemonės yra 
susijusios su būtinybe pataisyti deramo patikrinimo sistemas ir procesus, o tuo tarpu 
neatidėliotinos priemonės yra susijusios su neatidėliotinais vykdymo užtikrinimo veiksmais 
prieš tariamus 3 straipsnyje išdėstytų reikalavimų pažeidimus (kaip pakeista).

Pakeitimas 179
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis – 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Po 1 dalyje nurodytų patikrų 
kompetentingos institucijos gali 
pareikalauti, kad ūkio subjektas imtųsi 
taisomųjų priemonių.

3. Po 1 dalyje nurodytų patikrų 
kompetentingos institucijos gali 
pareikalauti, kad ūkio subjektas imtųsi 
proporcingų taisomųjų priemonių.

Or. fr
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Pakeitimas 180
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis – 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Po 1 dalyje nurodytų patikrų
kompetentingos institucijos gali 
pareikalauti, kad ūkio subjektas imtųsi 
taisomųjų priemonių.

3. Po 1 dalyje nurodytų patikrinimų
kompetentingos institucijos gali 
pareikalauti, kad ūkio subjektas imtųsi 
taisomųjų priemonių.

Or. en

Pakeitimas 181
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis – 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Patikros bet kuriuo atveju atliekamos, 
kai:
a) valstybės narės kompetentinga 
institucija turi pagrindą abejoti, ar ūkio 
subjektas laikosi šio reglamento 
reikalavimų, kai jie yra susiję su medienos 
ir medienos produktų tiekimu rinkai; arba
b) valstybės narės kompetentinga 
institucija turi informacijos, kuri kelia 
abejonių dėl to, ar ūkio subjektas laikosi 
šiame reglamente nurodytų deramo 
patikrinimo sistemų reikalavimų.

Or. en
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Pakeitimas 182
Riitta Myller, Åsa Westlund ir Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis – 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Kai įtariama, kad daromi rimti 
pažeidimai, valstybės narės pradeda 
išsamų tyrimą ir imasi skubių vykdymo 
užtikrinimo priemonių.

Or. en

Pakeitimas 183
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis – 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei įvykdžius 1 dalyje nurodytas
kontrolės priemones manoma, kad ūkio 
subjektas sąmoningai pažeidinėjo 3 
straipsnyje išdėstytus reikalavimus, 
kompetentingos institucijos gali pagal 
nacionalinius teisės aktus imtis 
neatidėliotinų priemonių, kurios gali inter 
alia apimti:
a) skubų komercinės veiklos nutraukimą 
ir 
b) medienos ir medienos produktų 
konfiskavimą.

Or. en

Pagrindimas

Kartu su nauju 7 straipsnio 4 dalies (naujos) X pakeitimu, jis pakeičia pranešimo projekto 40 
pakeitimą (kurį pranešėjas išbraukia). Siekiama išaiškinti, kad taisomosios priemonės yra 
susijusios su būtinybe pataisyti deramo patikrinimo sistemas ir procesus, o tuo tarpu 
neatidėliotinos priemonės yra susijusios su neatidėliotinais vykdymo užtikrinimo veiksmais 
prieš tariamus 3 straipsnyje išdėstytų reikalavimų pažeidimus (kaip pakeista).
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Pakeitimas 184
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis – 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Patikros bet kuriuo atveju atliekamos, 
kai:
a) valstybės narės kompetentinga 
institucija pagrįstai abejoja, ar ūkio 
subjektas laikosi šio reglamento 
reikalavimų, kai jie yra susiję su medienos 
ir medienos produktų tiekimu rinkai; arba
b) valstybės narės kompetentinga 
institucija turi informacijos, kuri kelia 
abejonių dėl to, ar ūkio subjektas laikosi 
šiame reglamente nurodytų deramo 
patikrinimo sistemų reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikia turėti aiškius monitoringo sistemų patikrų kriterijus ES lygmeniu, 
kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos visoje ES. Visų pirma patikros atliekamos tose vietose, 
apie kurias kompetentingos institucijos turi informacijos, kuri kelia abejonių, ar veiksmingai 
veikia monitoringo sistema.

Pakeitimas 185
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis – 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Patikros bet kuriais atvejais
atliekamos, kai:
a) valstybės narės kompetentinga 
institucija pagrįstai abejoja, ar ūkio 
subjektas laikosi šio reglamento 
reikalavimų, kai jie yra susiję su medienos 
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ir medienos produktų tiekimu rinkai; arba
b) valstybės narės kompetentinga 
institucija turi informacijos, kuri kelia 
abejonių dėl to, ar ūkio subjektas laikosi 
šiame reglamente nurodytų deramo 
patikrinimo sistemų reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodą kontrolės sistemą, valstybėms narėms turi būti pateikti aiškūs 
kriterijai, kad būtų galima stebėti ir kontroliuoti ūkio subjektus ir monitoringo organizacijas.

Pakeitimas 186
Riitta Myller, Åsa Westlund ir Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Neatidėliotinos vykdymo priemonės
1. Jei fizinis asmuo yra įtariamas padaręs 
arba yra užkluptas darant pažeidimą, arba 
įtariama, kad juridinis asmuo gali būti 
traukiamas atsakomybėn už tokį 
pažeidimą, valstybės narės pradeda 
išsamų šio pažeidimo tyrimą ir, 
laikydamosi nacionalinės teisės aktų bei 
atsižvelgdamos į pažeidimo sunkumą, 
imasi neatidėliotinų vykdymo priemonių, 
visų pirma:
a) skubiai nutraukia komercinę veiklą;
b) nukreipia krovinius į uostą, laikinai 
sulaiko transporto priemonę arba
nukreipia ją į kitą vietą patikrinimui;
c) laikinai sulaiko arba konfiskuoja bet 
kokią transporto priemonę arba tiekimo 
transporto priemonę arba mašiną, 
naudojamą atitinkamoje operacijoje;
d) konfiskuoja medieną ir medienos 
produktus;
e) panaikina leidimą tiekti medieną ir 
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medienos produktus rinkai.
2. Vykdymo priemonės turi būti tokio 
pobūdžio, kad užkirstų kelią tolesnei to 
pažeidimo eigai ir sudarytų galimybes 
kompetentingoms institucijoms užbaigti jo 
tyrimą.

Or. en

Pagrindimas

 Tekstas taip iš dalies keičiamas, atsižvelgiant į tekstą, priimtą Neteisėtos žvejybos reglamente 
(EB) Nr. 1005/2008.

Pakeitimas 187
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
7a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

                    7a straipsnis
Medieną Europos rinkai teikiančios 
importuojančios įmonės savo metinėse 
ataskaitose taip pat turi nurodyti savo 
(tarptautinės) veiklos ir medienos ruošos 
bei vežimo poveikį aplinkai ir socialinius 
padarinius.
Tai visų pirma susiję su poveikiu aplinkai 
ir socialiniais padariniais medienos 
ruošos teritorijoje ir medieną 
gaminančioje šalyje.

Or. nl

Pagrindimas

Skaidrumas ir galimybė atlikti patikras.
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Pakeitimas 188
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis – 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 straipsnyje nurodytų įrašų santrauka 
pateikiama visuomenei pagal Direktyvą 
2003/4/EB.

2. 1 straipsnyje nurodytų įrašų santrauka 
pateikiama visuomenei internete pagal 
Direktyvą 2003/4/EB.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitime patikslinama pateikimo visuomenei forma. 

Pakeitimas 189
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis – 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija viešai paskelbia 
kompetentingų institucijų sąrašą.

2. Komisija viešai paskelbia 
kompetentingų institucijų sąrašą internete. 
Tas sąrašas naujinamas.

Or. pl

Pagrindimas

Pataisoje patikslinama pateikimo visuomenei forma.
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Pakeitimas 190
Samuli Pohjamo

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 a straipsnis
Patariamoji grupė

1. Turi būti sukuriama Patariamoji grupė, 
kurią sudaro suinteresuotų šalių atstovai, 
įskaitant inter alia su mišku susijusios 
pramonės atstovai, miškų savininkai, 
NVO ir vartotojų grupės, o jai 
pirmininkauja Komisijas atstovas.
2. Valstybių narių atstovai gali dalyvauti 
posėdžiuose savo iniciatyva arba 
Patariamosios grupės kvietimu.
3. Patariamoji grupė nustato savo darbo 
tvarkos taisykles, kurios skelbiamos viešai 
Komisijos tinklavietėje.
4. Komisija teikia Patariamajai grupei 
reikalingą techninę bei logistinę paramą 
ir susirinkimų sekretoriatą.
5. Patariamoji grupė analizuoja su šio 
reglamento įgyvendinimu susijusius 
klausimus, kuriuos pateikia svarstyti 
pirmininkas savo iniciatyva arba 
Patariamosios grupės ar Komiteto narių 
prašymu, ir teikia nuomones šiais 
klausimais.
6. Patariamosios grupės nuomonę 
Komisija perduoda Komitetui.   

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti sąlygas įgyvendinti reglamentą ir užtikrinti gerus visų suinteresuotų šalių 
ryšius, turi būti sukuriama Patariamoji grupė, kurią galėtų konsultuoti Medienos komitetas.
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Pakeitimas 191
Riitta Myller ir Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali pakeisti priede nurodytą 
medienos ir medienos produktų sąrašą, 
atsižvelgdama į technines savybes, 
galutinį naudojimą ir gamybos procesus. 

Išbraukta.

Priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, priimamos pagal 11 straipsnio 
2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 192
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Nusikaltimai

Valstybės narės imasi atitinkamų 
veiksmų, užtikrinančių, kad sankcijos bus 
taikomos bent už tokius šio reglamento 
pažeidimus:
a) ūkio subjektas nenustato deramo 
patikrinimo sistemos;
b) ūkio subjektas nenustato deramo 
patikrinimo sistemos, kuri atitiktų visus 
šio reglamento ir ypač 4 straipsnio 
reikalavimus, ir (arba) jos nenaudoja;
(c) ūkio subjektas tiekia medieną ir 
medienos produktus rinkai tada, kai jis 
žino arba nenaudoja deramo patikrinimo, 
kad pašalintų riziką, jog mediena galėjo 
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būti paruošta, pardavinėjama arba 
perdirbama pažeidžiant kilmės šalies 
įstatymus.

Or. en

Pagrindimas

Dėl teisinio tikrumo pažeidimai, duodantys pagrindą sankcijoms, turėtų būti nustatyti 
reglamento tekste. Šie nusikaltimai yra pakankama paskata ūkio subjektams imtis reikiamų 
priemonių siekiant užtikrinti, kad ES būtų prekiaujama tik teisėta mediena ir medienos 
produktais.

Pakeitimas 193
Magor Imre Csibi ir Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento 
nuostatas ir imasi visų būtinų priemonių 
joms įgyvendinti. Numatytos nuobaudos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasios. Valstybės narės praneša apie 
šias nuostatas Komisijai iki 20XX m. 
gruodžio 31 d. ir nedelsdamos jai praneša 
apie bet kokį vėlesnį jų pakeitimą.

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento 
nuostatas ir imasi visų būtinų priemonių 
joms įgyvendinti. Numatytos nuobaudos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasios bei gali apimti inter alia:

i) finansines baudas, kurios atspindi:
- žalos aplinkai laipsnį;
- medienos produktų vertę;
- negautus mokesčius ir ekonominę žalą 
dėl pažeidimo; 
ii) medienos ir medienos produktų 
konfiskavimą;
iii) laikiną draudimą pardavinėti medieną 
ir medienos produktus;
iv) Valstybės narės taip pat gali taikyti 
veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomąsias baudžiamąsias sankcijas 
arba jas taikyti kaip alternatyvą.
Finansinės baudos turi būti bent penkis 
kartus didesnės už sunkaus pažeidimo 
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metu gautų medienos produktų vertę. 
Pakartotinio sunkaus pažeidimo, įvykdyto 
per 5 metų laikotarpį, atveju finansinės 
baudos laipsniškai didėja iki bent dešimt 
kartų didesnės vertės už sunkaus 
pažeidimo metu gautų medienos produktų 
vertę.
Nepažeisdamos kitų Bendrijos teisės aktų 
nuostatų dėl viešųjų lėšų, valstybės narės 
nesuteikia ūkio subjektams, kaltinamiems 
sunkiais šio reglamento pažeidimais, 
jokios viešosios pagalbos pagal 
nacionalines pagalbos sistemas arba iš 
Bendrijos fondų, kol nesiimama 
taisomųjų priemonių ir nepaskiriamos 
proporcingos bei įtikinamos baudos.

Or. en

Pagrindimas

ES minimalių sankcijų ir baudų sistema leis išvengti konkurencijos iškraipymo arba medienos 
rinkos koncentracijos šalyse, kuriose yra žemiausi baudų lygiai. Panaši teisinė sistema ES 
lygmeniu jau nustatyta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1005/2008, nustatančiu Bendrijos 
sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai 
žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti.

Pakeitimas 194
Riitta Myller ir Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento 
nuostatas ir imasi visų būtinų priemonių 
joms įgyvendinti. Numatytos nuobaudos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasios. Valstybės narės praneša apie šias 
nuostatas Komisijai iki 20XX m. gruodžio 
31 d. ir nedelsdamos jai praneša apie bet 
kokį vėlesnį jų pakeitimą. 

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų pažeidus, kaip apibrėžta 
1 straipsnyje, šio reglamento nuostatas ir 
imasi visų būtinų priemonių joms 
įgyvendinti. Numatytos nuobaudos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasios bei 
gali apimti baudžiamąsias ir 
administracines nuobaudas, pavyzdžiui, 
laikiną draudimą pardavinėti medieną ir 
medienos produktus. 

Adlib Express Watermark



AM\764461LT.doc 97/107 PE418.388

LT

Baudos turėtų būti proporcingos ir 
nustatytos atsižvelgiant į negautus 
mokesčius ir žalą aplinkai bei ekonominę 
žalą, kurios priežastis – pažeidimas pagal 
1 straipsnį, ir turi viršyti bent X kartų 
darant pažeidimą gautos medienos ir 
medienos produktų vertę.
Nepažeisdama kitų Bendrijos teisės aktų 
nuostatų dėl viešųjų lėšų, valstybė narė 
nesuteikia ūkio subjektams, kaltinamiems 
pažeidimais pagal 1 straipsnį, jokios 
viešosios pagalbos pagal nacionalines 
pagalbos sistemas arba iš Bendrijos 
fondų.

Valstybės narės praneša apie šias nuostatas 
Komisijai iki 20XX m. gruodžio 31 d. ir 
nedelsdamos jai praneša apie bet kokį 
vėlesnį jų pakeitimą.

Valstybės narės praneša apie šias nuostatas 
Komisijai iki 20XX m. gruodžio 31 d. ir 
nedelsdamos jai praneša apie bet kokį 
vėlesnį jų pakeitimą.

Or. en

Pakeitimas

Tekstas taip iš dalies keičiamas, atsižvelgiant į tekstą, priimtą Neteisėtos žvejybos reglamente 
(EB) Nr. 1005/2008.

Pakeitimas 195
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento 
nuostatas ir imasi visų būtinų priemonių 
joms įgyvendinti. Numatytos nuobaudos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasios. Valstybės narės praneša apie šias 
nuostatas Komisijai iki 20XX m. gruodžio 
31 d. ir nedelsdamos jai praneša apie bet 
kokį vėlesnį jų pakeitimą.

Valstybės narės nustato sankcijų taisykles, 
taikytinas už šio reglamento nuostatų 
pažeidimus, ir imasi visų priemonių, būtinų 
jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos 
sankcijos turi apimti baudžiamąsias arba 
administracines nuobaudas bei turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasios bei 
gali apimti inter alia:

i) finansines nuobaudas, atspindinčias 
žalos aplinkai laipsnį;
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ii) medienos ir medienos produktų 
konfiskavimą;
iii) laikiną draudimą pardavinėti medieną 
ir medienos produktus.

Valstybės narės praneša apie šias nuostatas 
Komisijai iki 20XX m. gruodžio 31 d. ir 
nedelsdamos jai praneša apie bet kokį 
vėlesnį jų pakeitimą.

Valstybės narės praneša apie šias nuostatas 
Komisijai iki 20XX m. gruodžio 31 d. ir 
nedelsdamos jai praneša apie bet kokį 
vėlesnį jų pakeitimą.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente taip pat turėtų būti numatyta galimybė taikyti baudžiamąsias sankcijas.
Paaiškinamas ir pakeičiamas pranešėjo pateiktas 46 pakeitimas. Dėl nuobaudų nustatymo 
valstybės narės lygmeniu galėtų kilti prieštaravimų visoje ES vykdant baudžiamąjį 
persekiojimą pagal reglamentą. Tai galėtų padidinti konkurencijos iškraipymą arba medienos 
rinkos koncentraciją šalyse, kuriose yra žemiausi nuobaudų lygiai.

Pakeitimas 196
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento 
nuostatas ir imasi visų būtinų priemonių 
joms įgyvendinti. Numatytos nuobaudos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasios. Valstybės narės praneša apie šias 
nuostatas Komisijai iki 20XX m. gruodžio 
31 d. ir nedelsdamos jai praneša apie bet 
kokį vėlesnį jų pakeitimą.

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento 
nuostatas ir imasi visų būtinų priemonių 
joms įgyvendinti. Numatytos nuobaudos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasios. Valstybės narės praneša apie šias 
nuostatas Komisijai iki 20XX m. gruodžio 
31 d. ir nedelsdamos jai praneša apie bet 
kokį vėlesnį jų pakeitimą. Neteisėtos 
medienos ruošos veiklai valstybėse narėse 
reikia bent jau tokių pačių nuobaudų.

Or. en

Pagrindimas

Neteisėtos medienos ruošos veikla yra tokia pati rimta kaip ir prekyba; todėl jai turėtų būti 
taikomos tokios pačios nuobaudos.
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Pakeitimas 197
Anders Wijkman, Péter Olajos ir Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis – 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi atitinkamų 
veiksmų, užtikrinančių, kad sankcijos bus 
taikomos bent už tokius šio reglamento 
pažeidimus:
a) ūkio subjektas nenustato deramo 
patikrinimo sistemos;
b) ūkio subjektas nenustato deramo 
patikrinimo sistemos, kuri atitiktų visus 
šio reglamento ir ypač 4 straipsnio 
reikalavimus, ir (arba) jos nenaudoja;
c) ūkio subjektas tiekia medieną ir 
medienos produktus rinkai tada, kai jis 
žino arba nenaudoja deramo patikrinimo, 
kad pašalintų riziką, jog mediena galėjo 
būti paruošta, pardavinėjama arba 
perdirbama pažeidžiant kilmės šalies 
įstatymus.
2. Valstybės narės turi taikyti maksimalią 
sankciją, kuri būtų bent penkis kartus 
didesnė už sunkaus pažeidimo metu gautų 
medienos produktų vertę.
Pakartotinio sunkaus pažeidimo, įvykdyto 
per 5 metų laikotarpį, atveju valstybės 
narės turi taikyti maksimalią sankciją, 
kuri būtų bent aštuonis kartus didesnė už 
sunkaus pažeidimo metu gautų medienos 
produktų vertę.
Taikydamos šias sankcijas, valstybės 
narės taip pat atsižvelgia į atitinkamiems 
medienos ištekliams ir miškų aplinkai 
padarytą žalą.
3. Valstybės narės taip pat gali taikyti 
veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomąsias baudžiamąsias sankcijas 
arba jas taikyti kaip alternatyvą.
4. Valstybės narės gali numatyti pagal 
nacionalinius teisės aktus medienos ir 
medienos produktų, kurie buvo tiekiami 
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rinkai pažeidžiant šio reglamento 
reikalavimus, konfiskaciją.

Or. en

Pagrindimas

Aiškių nusikaltimų ir sankcijų apibrėžimas – teisinė atgrasymo priemonė ūkio subjektams 
skatinti įdiegti sistemas siekiant užtikrinti, kad neteisėta mediena ir medienos produktai būtų 
neįleidžiami į ES tiekimo grandinę. Be to, ūkio subjektams užtikrinamas teisinis aiškumas. Šis 
požiūris yra panašus į tą, kuris jau taikomas reglamento dėl neteisėtos, nedeklaruojamos ir 
nereglamentuojamos žvejybos (NNN) kontekste.

Pakeitimas 198
Riitta Myller ir Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis – 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Rengdama 2 dalyje nurodytą 
pranešimą Komisija atsižvelgia į pažangą, 
pasiektą FLEGT savanoriškų partnerystės 
susitarimų, priimtų pagal reglamentą 
Nr. 2173/2005, sudarymo ir vykdymo
atžvilgiu. Komisija apsvarsto, ar reikalingi 
kokie nors šio reglamento pakeitimai, 
atsižvelgiant į FLEGT savanoriškų
partnerystės susitarimų vykdymo patirtį ir 
jų veiksmingumą sprendžiant neteisėtos 
medienos problemą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu turi būti užtikrinta, kad būtų aiškiai apibrėžtas atitikimas įgyvendinimo 
nuostatoms.  Net jeigu savanoriški partnerystės susitarimai yra svarbi priemonė siekiant imtis 
pagrindinių neteisėtos medienos ruošos klausimų ir su tuo susijusių problemų, šiame 
reglamente reikia atsižvelgti, kas iki šiol EB neparengė jokių priemonių, kuriomis būtų galima 
spręsti ES Tarybos reglamento dėl licencijavimo schemos nesilaikymo problemą.
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Pakeitimas 199
Magor Imre Csibi ir Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis – 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Rengdama 2 dalyje nurodytą 
pranešimą Komisija atsižvelgia į pažangą, 
pasiektą FLEGT savanoriškų partnerystės 
susitarimų, priimtų pagal reglamentą Nr. 
2173/2005, sudarymo ir vykdymo
atžvilgiu. Komisija apsvarsto, ar reikalingi 
kokie nors šio reglamento pakeitimai, 
atsižvelgiant į FLEGT savanoriškus 
partnerystės susitarimų vykdymo patirtį ir 
jų veiksmingumą sprendžiant neteisėtos 
medienos problemą.

Or. en

Pagrindimas

Nebuvo nustatyta jokia nuostata, kaip spręsti FLEGT licencijavimo schemos nesilaikymo 
problemą pasinaudojant dabartiniu reglamentu. Turi būti aiškiai nustatyta, kad turėtų būti 
imamasi visų reikiamų priemonių siekiant užtikrinti reglamento įgyvendinimo priemonių 
laikymąsi.

Pakeitimas 200
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Direktyvos 2008/99/EB dalinis pakeitimas
1. Nuo šio reglamento taikymo dienos 
Direktyvos 2008/99/EB 3 straipsnis 
papildomas šiuo punktu: 
„ia) galimybių sudarymas gauti rinkoje 
neteisėtai paruoštos medienos arba 
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medienos produktų.“
Nuo šio reglamento taikymo dienos 
Direktyvos 2008/99/EB A priedas 
papildomas šia įtrauka:
- „Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas […], kuriuo nustatomi 
medieną ir medienos produktus rinkai 
tiekiančių ūkio subjektų įsipareigojimai“.

Or. en

Pakeitimas 201
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Peržiūra

Praėjus trejiems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo ir kas penkerius 
metus po to Komisija peržiūri šio 
reglamento veikimą jo tikslo ir paskirties 
atžvilgiu ir praneša savo išvadas ir jų 
pagrindu siūlomus pakeitimus Europos 
Parlamentui.
Atliekant peržiūrą susitelkiama į:
išsamią ir nuodugnią mokslinių tyrimų ir 
plėtros darnaus miškų ūkio srityje 
analizę;
šio reglamento poveikį bendrajai rinkai, 
skiriant ypatingą dėmesį konkurencinei 
padėčiai ir galimybėms naujiems 
dalyviams pradėti veikti rinkoje;
mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį rinkoje 
ir kaip šis reglamentas paveikė jų veiklą.

Or. sv

Pagrindimas

Siekiant, kad šis reglamentas liktų veiksmingas ir toliau atitiktų darnųjį miškų ūkį, jį būtina 
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nuolat vertinti ir atnaujinti.

Pakeitimas 202
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis – 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo […]1 Jis taikomas nuo […]1

1 Pastaba OL: praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo 

1 Pastaba OL: praėjus vieneriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo 

Or. en

Pagrindimas

Teisėkūros koncepcija, kuria siekiama spręsti medienos ir medienos produktų teisėtumo bei 
tvarumo klausimą, buvo diskutuojama daug metų ir šis reglamentas yra 2003 m. pradėto 
proceso rezultatas. Nemaža pramonės dalis jau turi įdiegtas sistemas, kurios atitiktų šio 
reglamento reikalavimus, perduodant medžiagą ir patirtį įsisavinti kitiems. Delsimas 
papildomus du metus, kol įsigalios teisės aktas, neatspindi klimato kaitos ir biologinės 
įvairovės mažėjimo problemų aktualumo, kurias reglamentu aiškiai siekiama padėti spręsti.

Pakeitimas 203
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas– 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Plaušiena ir popierius, nurodyti 
Kombinuotosios nomenklatūros 47 ir 48
skyriuose, išskyrus iš bambuko pagamintus 
ir perdirbti skirtus produktus (atliekos ir 
liekanos);

2. Plaušiena ir popierius, nurodyti 
Kombinuotosios nomenklatūros 47, 48 ir 
49 skyriuose, išskyrus iš bambuko 
pagamintus ir perdirbti skirtus produktus 
(atliekos ir liekanos);

Or. fr

Pagrindimas

Šis reglamentas turėtų būti taikomas visai medienai ir medienos produktams, neatsižvelgiant į 
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jų galutinį panaudojimą.

Pakeitimas 204
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas– 12 a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a. Kiti medienos produktai, nurodyti 
KN 94 ir 95 skyriuose, įskaitant medinius 
žaislus, sportinius aksesuarus ir t. t.

Or. fr

Pagrindimas

Šis reglamentas turėtų būti taikomas visai medienai ir medienos produktams, neatsižvelgiant į 
jų galutinį panaudojimą.

Pakeitimas 205
Samuli Pohjamo

Pasiūlymas dėl reglamento
I a priedas (naujas)
Organizacija klasifikuoja neteisėtos medienos arba medienos šalies (regionų) lygmeniu
riziką kaip „didelę“ visiems ūkio subjektams, kai tinka kuris nors iš 1 lentelėje pateiktų 
rodiklių.

1 lentelė: „Didelės“ rizikos šalies (regiono) lygmeniu rodiklių sąrašas

Rodikliai (Išorinių nuorodų šaltinių pavyzdžiai)

Šaliai (regionui) 
taikomas JT Saugumo 
Tarybos medienos 
eksporto draudimas.

Šiuo metu taikomas Liberijai nuo 2003 m. liepos mėn.(JT 
Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1521 (2003) 

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions03.html

Šalis (regionas) žinoma 
kaip šalis, kurioje yra 
žemas miškų teisės 

Nustatydamos šį rodiklį organizacijos gali naudotis savo vidaus
apklausomis arba vykdant miškų teisės vykdymo užtikrinimo ir 
korupcijos monitoringą dalyvaujančių išorės vyriausybinių 
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vykdymo užtikrinimo 
lygis ir aukštas 
korupcijos lygis.

arba nevyriausybinių organizacijų apklausų rezultatais, 
pavyzdžiui, Pasaulio Banko 
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp) 
, JK veikiančio „Chatham House“, (www.illegal-logging.info) , 
Aplinkos tyrimo agentūros (www.eia-international.org , 
„Global Witness“ (www.globalwitness.org) , „Transparency 
International“ (www.transparency.org) ir kt.

Šalis yra viena iš tų šalių, 
kuriose oficiali FAO 
statistika rodo miškingo 
ploto mažėjimą 

2005 m. FAO globalinis miškų išteklių įvertinimas 
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf) 

Organizacija gavo iš savo 
klientų arba kitų išorinių 
šalių pastabų, pagrįstų 
akivaizdžiais įrodymais ir 
susijusių su jos tiekimu 
prieštaringų šaltinių 
atžvilgiu, kurių 
nepaneigė pačios 
organizacijos tyrimas.

Or. en

Pakeitimas 206
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
I a priedas (naujas)
1 lentelė. Didelės tikimybės nacionaliniu / regioniniu mastu rodiklių sąrašas

Rodikliai (Nepriklausomų nuorodų šaltinių 
pavyzdžiai)

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba šaliai / 
regionui uždraudė importuoti medieną.

Nuo 2003 m. liepos mėn. Taikoma 
Liberijai (2003 m. gruodžio 22 Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 
1521 (2003)

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutio
ns03.html

Šalis / regionas žinomi dėl prasto teisės Nustatydama šį rodiklį organizacija gali 
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aktų įgyvendinimo ir didelio korupcijos 
lygio.

naudotis savo vidiniais tyrimais arba 
nepriklausomų, už miškininkystės 
įstatymų įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingų vyriausybinių ar 
nevyriausybinių organizacijų, pavyzdžiui, 
Pasaulio banko 
(http://info.worldbank.org/governance/kk
z2004/sc_country.asp), Jungtinėje 
Karalystėje įsikūrusio „Chatham House“, 
(www.illegal-logging.info), 
„Environmental Investigation Agency“ 
(www.eia-international.org, „Global 
Witness“ (www.globalwitness.org), 
„Transparency International“ 
(www.transparency.org) ir kt., atliktų 
tyrimų rezultatais.

Šalis, kurioje pagal oficialią FAO 
statistiką mažėja miškų.

FAO Global Forest Resources Assessment 
2005
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/
A0400E14.pdf) 

Organizacija gavo patikimais įrodymais 
patvirtintų klientų arba trečiųjų šalių 
komentarų dėl prieštaringų šaltinių apie 
apsirūpinimą, kurių nepaneigė 
organizacijos tyrimai.
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Or. fr

Pagrindimas

Organizacija dideliu medienos ir medienos gaminių neteisėtumo pavojumi nacionaliniu / 
regioniniu mastu laikys visus atvejus, kai gali būti pritaikytas nors vienas pirmiau nurodytas 
rodiklis.
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