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Amendamentul 47
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pădurile oferă o mare varietate de 
beneficii economice, sociale și de mediu, 
inclusiv lemn și produse neforestiere din 
lemn, precum și servicii de mediu.

(1) Pădurile oferă o mare varietate de 
beneficii economice, sociale și de mediu;
joacă un rol important în circuitul apei, 
prevenind inundațiile și eroziunea solului, 
au un impact semnificativ asupra climei 
locale și reduc volumul dioxidului de 
carbon din atmosferă; furnizează lemn și 
produse forestiere nelemnoase (de 
exemplu carne, rășină etc.), precum și 
servicii de mediu.

Or. pl

Justificare

Amendamentul urmărește să includă beneficiile suplimentare de mediu, economice și sociale 
ale pădurilor, subliniind importanța acestora.

Amendamentul 48
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pădurile oferă o mare varietate de 
beneficii economice, sociale și de mediu, 
inclusiv lemn și produse neforestiere din 
lemn, precum și servicii de mediu.

(1) Pădurile oferă o mare varietate de 
beneficii economice, sociale și de mediu, 
inclusiv lemn și produse neforestiere din 
lemn, precum și servicii de mediu și 
constituie habitate pentru comunitățile 
locale.

Or. nl

Justificare

Oamenii sunt de asemenea implicați.
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Amendamentul 49
Lena Ek

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pădurile reprezintă o resursă 
economică, a căror cultivare creează 
prosperitate și locuri de muncă. 
Exploatarea pădurilor are și efecte 
pozitive asupra climei, întrucât produsele 
forestiere pot înlocui produse cu un 
consum mai mare de energie. 

Or. sv

Justificare

Este important de subliniat faptul că silvicultura are de asemenea funcții sociale și economice 
pozitive.

Amendamentul 50
Lena Ek

Propunere de regulament
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Este foarte important, în special din 
punctul de vedere al climei, ca 
subcontractanții care operează pe piața 
internă să comercializeze numai lemn 
recoltat legal, întrucât aceste produse 
garantează continuitatea  funcției 
importante a pădurilor de a absorbi 
dioxidul de carbon. În plus, utilizarea 
lemnului recoltat legal ca material de 
construcții, de exemplu în casele de lemn, 
contribuie la captarea continuă a 
dioxidului de carbon.
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Or. sv

Justificare

Funcția pădurii de a absorbi dioxidul de carbon și potențialul produselor din lemn de a 
reduce nivelul dioxidului de carbon nu poate fi subliniat în mod exagerat.

Amendamentul 51
Lena Ek

Propunere de regulament
Considerentul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Pădurile și industria forestieră 
reprezintă o parte foarte semnificativă din 
dezvoltarea socială și economică a țărilor 
în curs de dezvoltare și constituie 
principala sursă de venit pentru 
numeroase persoane din aceste țări. Prin 
urmare, este foarte important să nu fie 
împiedicată această dezvoltare și 
eliminate aceste surse de venit, dar trebuie 
pus accentul pe modalitățile de a promova 
o dezvoltare durabilă a silviculturii în 
aceste regiuni. 

Or. sv

Justificare

Nu trebuie neglijat faptul că o mare parte din populația globului depinde în mod direct de 
păduri ca sursă de venit. Consecințele abordării greșite a silviculturii în cele mai sărace 
regiuni ale globului ar fi devastatoare pentru locuitorii zonelor respective. Prin urmare, 
accentul trebuie să se concentreze asupra dezvoltării economice și sociale durabile a 
silviculturii.
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Amendamentul 52
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Datorită cererii crescânde de lemn și 
produse din lemn de pe plan mondial, 
precum și deficiențelor instituționale și de 
guvernanță prezente în sectorul forestier 
dintr-o serie de țări producătoare de lemn, 
exploatarea forestieră ilegală și comerțul
aferent devin încă și mai îngrijorătoare.

(2) Datorită cererii crescânde de lemn și 
produse din lemn de pe plan mondial, 
precum și deficiențelor instituționale și de 
guvernanță prezente în sectorul forestier 
dintr-o serie de țări producătoare de lemn, 
exploatarea forestieră ilegală și comerțul și 
distribuția aferente devin încă și mai 
îngrijorătoare.

Or. pl

Justificare

Pe lângă exploatarea forestieră ilegală și comerțul aferent, trebuie să se menționeze și 
distribuția ca element de legătură important între recoltarea și vânzarea ilegală a lemnului.

Amendamentul 53
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Este evident că presiunile asupra 
resurselor naturale silvice și cererea de 
lemn și de produse din lemn sunt adesea 
prea mari, iar Comunitatea trebuie să își 
reducă impactul asupra ecosistemelor 
silvice indiferent de locul în care se fac 
simțite efectele acestuia.

Or. en
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Amendamentul 54
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Exploatarea forestieră ilegală reprezintă 
o problemă de interes general. Această 
problemă constituie o amenințare gravă 
pentru păduri, întrucât contribuie la 
procesul de despădurire, responsabil pentru 
aproximativ 20% din emisiile de CO2, 
amenință biodiversitatea și subminează 
gestionarea pădurilor și dezvoltarea 
durabile. În plus, exploatarea forestieră 
ilegală are implicații sociale, politice și 
economice.

(3) Exploatarea forestieră ilegală reprezintă 
o problemă de interes general. Această 
problemă constituie o amenințare gravă 
pentru păduri, întrucât contribuie la 
procesul de despădurire, responsabil pentru 
aproximativ 20% din emisiile de CO2, 
amenință biodiversitatea, deteriorează 
habitatele populațiilor indigene și 
subminează gestionarea pădurilor și 
dezvoltarea durabile. În plus, exploatarea 
forestieră ilegală are implicații sociale, 
politice și economice și reprezintă o 
amenințare pentru comunitățile locale 
dependente de păduri și pentru drepturile 
populațiilor indigene.

Or. nl

Justificare

Pe lângă protejarea pădurilor virgine, a zonelor împădurite, a biodiversității, a 
ecosistemului, a mediului înconjurător, a comerțului echitabil și combaterea schimbărilor 
climatice, Uniunea Europeană și-a luat angajamentul prin diferite directive de a proteja 
drepturile omului și patrimoniul cultural, dezvoltarea regională și rurală durabilă și de a 
combate sărăcia. Prin urmare, acest lucru ar trebui să se reflecte în legislație și să se facă 
explicit.

Amendamentul 55
Fiona Hall, Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Exploatarea forestieră ilegală reprezintă 
o problemă de interes general. Această 
problemă constituie o amenințare gravă 
pentru păduri, întrucât contribuie la 

(3) Exploatarea forestieră ilegală, 
combinată cu deficiențele instituționale și 
cele de guvernare din sectorul forestier 
într-un număr important de țări 
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procesul de despădurire, responsabil pentru 
aproximativ 20% din emisiile de CO2, 
amenință biodiversitatea și subminează 
gestionarea pădurilor și dezvoltarea 
durabile. În plus, exploatarea forestieră 
ilegală are implicații sociale, politice și 
economice.

producătoare de lemn, reprezintă o 
importantă problemă la nivel internațional.  
Exploatarea forestieră ilegală constituie o 
amenințare gravă pentru păduri, întrucât 
contribuie la procesul de despădurire și de 
degradare a pădurilor, responsabil pentru 
aproximativ 20% din emisiile de CO2, 
amenință biodiversitatea și subminează 
gestionarea pădurilor și dezvoltarea 
durabile. În plus, exploatarea forestieră 
ilegală are implicații sociale, politice și 
economice, subminând deseori progresul 
către realizarea obiectivelor de bună 
guvernanță.

Or. en

Justificare

Corupția accelerează epuizarea resurselor naturale, în special a pădurilor primare pe care 
multe comunități se bazează pentru traiul lor. Spre exemplu, guvernul din Indonezia a estimat 
că veniturile pierdute legate de exploatarea pădurilor costă națiunea până la 4 miliarde de 
dolari americani anual, ceea ce reprezintă aproximativ cinci bugete anuale ale 
Departamentului sănătății. 

Amendamentul 56
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Exploatarea forestieră ilegală reprezintă 
o problemă de interes general. Această 
problemă constituie o amenințare gravă 
pentru păduri, întrucât contribuie la 
procesul de despădurire, responsabil pentru 
aproximativ 20% din emisiile de CO2, 
amenință biodiversitatea și subminează 
gestionarea pădurilor și dezvoltarea 
durabile. În plus, exploatarea forestieră 
ilegală are implicații sociale, politice și 
economice.

(3) Exploatarea forestieră ilegală reprezintă 
o importantă problemă la nivel 
internațional. Această problemă constituie 
o amenințare gravă pentru păduri, întrucât 
contribuie la procesul de despădurire, 
responsabil pentru aproximativ 20% din 
emisiile de CO2, influențează 
deșertificarea și procesul de formare a 
stepei, intensificând eroziunea solului și 
mărind impactul fenomenelor climatice 
extreme și al consecințelor acestora, cum 
ar fi inundațiile, amenință biodiversitatea 
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și subminează gestionarea pădurilor și 
dezvoltarea durabile. În plus, exploatarea 
forestieră ilegală are implicații sociale, 
politice și economice.

Or. pl

Justificare

Acest amendament face trimitere la procese și amenințări specifice la adresa naturii cauzate 
de defrișare.

Amendamentul 57
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comunitatea Europeană și statele 
membre și-au asumat angajamente 
juridice și politice privind conservarea și 
utilizarea durabilă a resurselor terestre, 
combătând exploatarea forestieră ilegală 
și comerțul și corupția aferente, precum și 
angajamente privind gestionarea durabilă 
a pădurilor, reducerea sărăciei și 
protejarea drepturilor populațiilor 
indigene și ale comunităților locale și 
celor dependente de păduri. Prezentul 
regulament ar trebui să contribuie la 
îndeplinirea acestor obligații și 
angajamente, inclusiv a celor cuprinse în:
(a) Convenția din 1992 privind 
diversitatea biologică (CDB);
(b) Convenția din 1973 privind comerțul 
internațional cu specii ale faunei și florei 
sălbatice pe cale de dispariție (CITES);
(c) acordurile internaționale privind 
esențele de lemn tropical (ITTA) din 1983, 
1984 și 2006;
(d) Convenția-cadru a Organizației 
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Națiunilor Unite din 2002 privind 
schimbările climatice (CCONUSC);
(e) Convenția Organizației Națiunilor 
Unite din 1994 pentru combaterea 
deșertificării;
(f) Declarația de la Rio din 1992 privind 
mediul și dezvoltarea;
(g) Declarația de la Johannesburg și 
Planul de punere în aplicare adoptate la 
Reuniunea mondială la nivel înalt privind 
dezvoltarea durabilă de la 4 septembrie 
2002;
(h) propunerile de acțiune ale Grupului 
interguvernamental de experți pentru 
studiul pădurilor/ ale Forumului 
internațional privind pădurile;
(i) Declarația de principii, fără caracter 
juridic obligatoriu, dar învestită cu 
autoritate, emisă de UNCED în 1992 
pentru un consens global cu privire la 
managementul, conservarea și 
dezvoltarea durabilă a tuturor tipurilor de 
păduri;
(j) Agenda 21 adoptată în 1992 de 
Conferința Organizației Națiunilor Unite 
pentru mediu și dezvoltare;
(k) Rezoluția sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite (UNGASS) din 1997, 
intitulată „Program privind continuarea 
punerii în aplicare a Agendei 21”;
(l) Declarația Mileniului din 2000;
(m) Carta mondială pentru natură din 
1982;
(n) Declarația Conferinței Organizației 
Națiunilor Unite din 1972 privind mediul 
uman;
(o) Planul de acțiune din 1972 privind 
mediul uman și propunerile Grupului 
interguvernamental de experți pentru 
studiul pădurilor aprobate în 1997 de 
sesiunea extraordinară a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor Unite;
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(p) Rezoluția 4/2 a Forumului 
Organizației Națiunilor Unite privind 
pădurile;
(r) Convenția din 1979 privind 
conservarea vieții sălbatice și a 
habitatelor naturale din Europa;
(s) Convenția ONU împotriva corupției 
(UNCAC), ratificată de CE în 2005 și de 
majoritatea statelor membre. 

Or. en

Justificare

Corupția accelerează epuizarea resurselor naturale, în special a pădurilor primare pe care 
multe comunități se bazează pentru traiul lor. Spre exemplu, guvernul din Indonezia a estimat 
că veniturile pierdute legate de exploatarea pădurilor costă națiunea până la 4 miliarde de 
dolari americani anual, ceea ce reprezintă aproximativ cinci bugete anuale ale 
Departamentului sănătății. 

Amendamentul 58
Riitta Myller, Åsa Westlund 

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În decizia Parlamentului European și 
a Consiliului prin care se stabilește cel de-
al șaselea program de acțiune în 
domeniul mediului, una dintre activitățile 
prioritare identificate este examinarea 
posibilității de a se lua măsuri active în 
vederea prevenirii și combaterii 
comerțului cu lemn recoltat ilegal și 
continuarea participării active a 
Comunității și a statelor membre la 
punerea în aplicare a rezoluțiilor și 
acordurilor globale și regionale 
referitoare la chestiuni ce vizează 
pădurile.

Or. en
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Amendamentul 59
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Consiliul și Parlamentul European, 
recunoscând necesitatea participării 
Comunității la eforturile internaționale de 
soluționare a problemei exploatării 
forestiere ilegale, au salutat comunicarea 
respectivă.

(5) Consiliul și Parlamentul European, 
recunoscând necesitatea participării 
Comunității la eforturile internaționale de 
soluționare a problemei exploatării 
forestiere ilegale și a comerțului și 
distribuției aferente, au salutat 
comunicarea respectivă.

Or. pl

Justificare

Scopul acestui amendament este luarea în considerare a tuturor aspectelor legate de 
exploatarea forestieră ilegală - de la recoltare la transport și vânzare. Nu are rost să se pună 
accent doar pe fenomenul de exploatare forestieră ilegală în sine. Trebuie să ne concentrăm 
de asemenea asupra problemelor celor care cumpără lemnul recoltat ilegal, la prețuri 
scăzute și îl expediază cu vaporul în cealaltă parte a globului, în ciuda dispozițiilor 
Convenției CITES.

Amendamentul 60
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În conformitate cu scopul comunicării 
menționate, și anume, acela de a garanta că 
numai produsele din lemn produse în 
conformitate cu legislația națională a țării 
producătoare intră pe teritoriul 
Comunității, Comunitatea a inițiat 
negocieri în vederea încheierii unor 
acorduri de parteneriat voluntare (VPA) cu 

(6) În conformitate cu scopul comunicării 
menționate, și anume, acela de a garanta că 
numai produsele din lemn produse în 
conformitate cu legislația națională a țării 
producătoare intră pe teritoriul 
Comunității, Comunitatea a inițiat 
negocieri în vederea încheierii unor 
acorduri de parteneriat voluntare (VPA) cu 
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țările producătoare de lemn (țări partenere), 
în temeiul cărora părțile implicate au 
obligația juridică de a implementa un 
regim de licențe și de a reglementa 
comerțul cu tipurile de lemn și cu 
produsele din lemn menționate în acorduri.

țările producătoare de lemn (țări partenere), 
în temeiul cărora părțile implicate au 
obligația juridică de a implementa un 
regim de licențe și de a reglementa 
comerțul cu tipurile de lemn și cu 
produsele din lemn menționate în acorduri. 
Pot fi încheiate acorduri de parteneriat 
voluntare cu țările producătoare de lemn, 
numai dacă legislația referitoare la 
recoltarea lemnului din aceste țări 
garantează atât protecția mediului, a 
biodiversității și ecosistemului, cât și 
protecția habitatelor comunităților locale 
dependente de păduri și a drepturilor 
populațiilor indigene.

Or. nl

Justificare

Pe lângă protejarea pădurilor virgine, a zonelor împădurite, a biodiversității, a 
ecosistemului, a mediului înconjurător, a comerțului echitabil și combaterea schimbărilor 
climatice, Uniunea Europeană și-a luat angajamentul prin diferite directive de a proteja 
drepturile omului și patrimoniul cultural, dezvoltarea regională și rurală durabilă și de a 
combate sărăcia. Prin urmare, acest lucru ar trebui să se reflecte în legislație și să se facă 
explicit.

Amendamentul 61
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Date fiind amploarea și urgența 
problemei, sunt necesare sprijinirea activă 
a combaterii, pe plan internațional, a
exploatării forestiere ilegale și a comerțului 
aferent, completarea și consolidarea 
inițiativei privind acordurile de parteneriat 
voluntare și îmbunătățirea sinergiilor dintre 
politicile care urmăresc protejarea 
pădurilor și atingerea unui înalt nivel de 
protecție a mediului, inclusiv combaterea 
schimbărilor climatice și a distrugerii 

(7) Date fiind amploarea și urgența 
problemei, sunt necesare sprijinirea activă 
a combaterii exploatării forestiere ilegale și 
a comerțului și distribuției aferente, 
completarea și consolidarea inițiativei 
privind acordurile de parteneriat voluntare 
și îmbunătățirea sinergiilor dintre politicile 
care urmăresc protejarea pădurilor și 
atingerea unui înalt nivel de protecție a 
mediului, inclusiv combaterea schimbărilor 
climatice, a deșertificării și a formării 
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biodiversității. stepei, a eroziunii solului și a distrugerii 
biodiversității.

Or. pl

Justificare

Pe lângă exploatarea forestieră ilegală și comerțul aferent, trebuie să se menționeze 
distribuția ca element de legătură important între recoltarea și vânzarea ilegală a lemnului. 
Acest amendament face trimitere la procese și amenințări specifice la adresa naturii cauzate 
de defrișare și care reprezintă aspecte ale politicii europene de protecție a mediului discutate 
de Parlament în timpul ultimei sale legislaturi.

Amendamentul 62
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Date fiind amploarea și urgența 
problemei, sunt necesare sprijinirea activă 
a combaterii, pe plan internațional, a
exploatării forestiere ilegale și a comerțului 
aferent, completarea și consolidarea 
inițiativei privind acordurile de parteneriat 
voluntare și îmbunătățirea sinergiilor dintre 
politicile care urmăresc protejarea 
pădurilor și atingerea unui înalt nivel de 
protecție a mediului, inclusiv combaterea 
schimbărilor climatice și a distrugerii 
biodiversității.

(7) Date fiind amploarea și urgența 
problemei, sunt necesare sprijinirea activă 
a combaterii exploatării forestiere ilegale și 
a comerțului aferent, reducerea impactului 
Comunității asupra ecosistemelor 
forestiere, completarea și consolidarea 
inițiativei privind acordurile de parteneriat 
voluntare și îmbunătățirea sinergiilor dintre 
politicile care urmăresc reducerea sărăciei, 
protejarea pădurilor și atingerea unui înalt 
nivel de protecție a mediului, inclusiv 
combaterea schimbărilor climatice și a 
distrugerii biodiversității.

Or. en



AM\764461RO.doc 15/110 PE418.388v01-00

RO

Amendamentul 63
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) De asemenea, este necesar să se țină 
seama de faptul că, în cadrul regimului de 
licențe FLEGT, numai lemnul și produsele 
din lemn recoltat în conformitate cu 
legislația națională aplicabilă sunt 
exportate în Comunitate. De asemenea, 
este necesar să se țină seama de faptul că, 
în cadrul regimului de licențe FLEGT, 
numai lemnul și produsele din lemn 
recoltat în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă sunt exportate în 
Comunitate. În acest scop, este necesar ca 
produsele din lemn menționate în anexele 
II și III la Regulamentul (CE) nr. 
2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 
2005 privind instituirea unui regim de 
licențe FLEGT pentru importurile de lemn 
în Comunitatea Europeană1, originare din 
țările partenere enumerate în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al 
Consiliului, să se considere ca fiind 
produse în mod legal, cu condiția să 
respecte dispozițiile regulamentului 
respectiv și orice dispoziții de 
implementare a acestuia.

(8) De asemenea, este necesar să se țină 
seama de faptul că, în cadrul regimului de 
licențe FLEGT, numai lemnul și produsele 
din lemn recoltat în conformitate cu 
legislația națională aplicabilă sunt 
exportate în Comunitate. De asemenea, 
este necesar să se țină seama de faptul că, 
în cadrul regimului de licențe FLEGT, 
numai lemnul și produsele din lemn 
recoltat în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă sunt exportate în 
Comunitate. În acest scop, este necesar ca 
produsele din lemn menționate în anexele 
II și III la Regulamentul (CE) nr. 
2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 
2005 privind instituirea unui regim de 
licențe FLEGT pentru importurile de lemn 
în Comunitatea Europeană2, originare din 
țările partenere enumerate în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al 
Consiliului, să se considere ca fiind 
produse în mod legal, cu condiția să 
respecte dispozițiile regulamentului 
respectiv și orice dispoziții de 
implementare a acestuia. Principiile 
menționate în acordurile de parteneriat 
voluntare, în special cu privire la definiția 
„lemnului produs legal”, trebuie să 
includă și să garanteze gestionarea 
durabilă a pădurilor, conservarea 
biodiversității, protecția comunităților 
locale dependente de păduri și a 
drepturilor lor, protecția populațiilor 
indigene și a drepturilor lor.

Or. nl

                                               
1 JO L 347, 30.12.2005, p. 1.
2 JO L 347, 30.12.2005, p. 1.
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Justificare

Pe lângă protejarea pădurilor virgine, a zonelor împădurite, a biodiversității, a 
ecosistemului, a mediului înconjurător, a comerțului echitabil și combaterea schimbărilor 
climatice, Uniunea Europeană și-a luat angajamentul prin diferite directive de a proteja 
drepturile omului și patrimoniul cultural, dezvoltarea regională și rurală durabilă și de a 
combate sărăcia. Prin urmare, acest lucru ar trebui să se reflecte în legislație și să se facă 
explicit.

Amendamentul 64
Caroline Lucas

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În absența unei definiții recunoscute 
pe plan internațional, este necesar ca 
legislația țării de recoltare să constituie 
baza pentru definirea a ceea ce se înțelege 
prin exploatare forestieră ilegală.

(11) În absența unei definiții recunoscute 
pe plan internațional, este necesar ca 
legislația țării de recoltare să constituie 
baza principală pentru definirea a ceea ce 
se înțelege prin exploatare forestieră 
ilegală. Aplicarea standardelor de 
legalitate ar trebui să se facă, de 
asemenea, luându-se în considerare 
standardele internaționale, inclusiv, 
printre altele, cele ale Organizației 
africane a lemnului, ale Organizației 
internaționale a lemnului tropical, ale 
Procesului de la Montreal privind 
criteriile și indicatorii pentru conservarea 
și gestionarea durabilă a pădurilor din 
zona temperată și din zona nordică, 
precum și standardele Procesului 
paneuropean din domeniul forestier 
privind criteriile și indicatorii pentru 
gestionarea durabilă a pădurilor. Aceasta
ar trebui să contribuie la punerea în 
aplicare a angajamentelor, principiilor și 
recomandărilor internaționale, inclusiv a 
celor privind atenuarea schimbărilor 
climatice, reducerea pierderii 
biodiversității, reducerea sărăciei, 
reducerea deșertificării, precum și 
protecția și promovarea drepturilor 
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populațiilor indigene și ale comunităților 
locale și celor dependente de păduri.

Or. en

Justificare

Înlocuiește amendamentul 5 din proiectul de raport. 

Amendamentul 65
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În absența unei definiții recunoscute 
pe plan internațional, este necesar ca 
legislația țării de recoltare să constituie 
baza pentru definirea a ceea ce se înțelege 
prin exploatare forestieră ilegală.

(11) În absența unei definiții recunoscute 
pe plan internațional, este necesar ca 
legislația țării de recoltare să constituie 
baza principală pentru definirea a ceea ce 
se înțelege prin exploatare forestieră 
ilegală. Aplicarea standardelor de 
legalitate ar trebui să se facă, de 
asemenea, luându-se în considerare 
standardele internaționale și ar trebui să 
contribuie la punerea în aplicare a 
angajamentelor, principiilor și 
recomandărilor internaționale, inclusiv a 
celor privind atenuarea schimbărilor 
climatice, reducerea pierderii 
biodiversității, reducerea sărăciei, 
promovarea bunei guvernanțe, 
combaterea corupției legate de resursele 
naturale, reducerea deșertificării, precum 
și protecția și promovarea drepturilor 
populațiilor indigene și ale comunităților 
locale și celor dependente de păduri.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament trebuie să contribuie la obiectivul mai larg de dezvoltare durabilă și 
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bună guvernare ca mijloc de a aborda exploatarea forestieră ilegală. Utilizarea 
regulamentului pentru a ajuta la punerea în aplicare a dispozițiilor din acordurile 
internaționale și regionale la care țările europene și alte țări sunt parte va contribui la 
realizarea acestui obiectiv.

Amendamentul 66
Péter Olajos

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În absența unei definiții recunoscute 
pe plan internațional, este necesar ca 
legislația țării de recoltare să constituie 
baza pentru definirea a ceea ce se înțelege 
prin exploatare forestieră ilegală.

(11) În absența unei definiții recunoscute 
pe plan internațional, este necesar ca 
legislația țării de recoltare să constituie 
baza pentru definirea a ceea ce se înțelege 
prin exploatare forestieră ilegală. Țara de 
recoltare a lemnului ar trebui să prezinte 
un inventar al cantității totale de lemn 
recoltat legal, inclusiv precizarea speciilor 
de copaci și nivelul maxim al producției 
de lemn.

Or. en

Justificare

Cunoașterea valorii exacte a exploatării forestiere legale ar trebui să constituie o cerință 
minimă în fiecare țară.

Amendamentul 67
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În absența unei definiții recunoscute 
pe plan internațional, este necesar ca 
legislația țării de recoltare să constituie 
baza pentru definirea a ceea ce se înțelege 

(11) În absența unei definiții recunoscute 
pe plan internațional a exploatării ilegale, 
lemnul și a produsele din lemn provenite 
din respectivele țări producătoare de lemn 
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prin exploatare forestieră ilegală. trebuie să fie excluse de pe piață.

Or. nl

Justificare

Legislația necorespunzătoare privind exploatarea în țările producătoare nu trebuie să 
provoace aducerea pe piața UE a lemnului și produselor din lemn rezultate din exploatarea 
iresponsabilă și/sau nu trebuie să permită respectivelor țări să intre în concurență neloială 
cu țările producătoare de lemn care respectă standardele privind bunăstarea și mediul.

Amendamentul 68
Caroline Lucas

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Multe produse din lemn trec prin 
diverse procese înainte şi după ce sunt 
introduse pe piaţă pentru prima dată. 
Pentru a evita împovărarea administrativă 
inutilă, este necesar ca cerinţele prevăzute 
de prezentul regulament să se aplice 
numai operatorilor care introduc pentru 
prima dată pe piaţă lemn şi produse din 
lemn, nu tuturor operatorilor implicaţi în 
lanţul de distribuţie.

(12) Multe produse din lemn trec prin 
diverse procese înainte şi după ce sunt 
introduse pe piaţă pentru prima dată. 
Pentru a evita împovărarea administrativă 
inutilă, este necesar ca cerinţa privind 
crearea unui sistem de măsuri şi 
proceduri (sistemul de due diligence) 
pentru minimizarea riscului plasării pe 
piaţă a lemnului şi a produselor din lemn 
recoltat în mod ilegal să se aplice numai 
operatorilor care introduc pentru prima 
dată pe piaţă lemn şi produse din lemn, nu 
tuturor operatorilor implicaţi în lanţul de 
distribuţie. Cu toate acestea, toţi operatorii
din lanţul de aprovizionare ar trebui să 
aibă obligaţia de a respecta interdicţia 
absolută de punere la dispoziţie pe piaţă a 
lemnului şi a produselor din lemn obţinut 
din surse ilegale şi trebuie să depună toate 
eforturile în acest scop. 

Or. en

Justificare

Înlocuieşte amendamentul 6 din proiectul de raport. Clarificare.
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Amendamentul 69
Samuli Pohjamo

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Multe produse din lemn trec prin 
diverse procese înainte și după ce sunt 
introduse pe piață pentru prima dată. 
Pentru a evita împovărarea administrativă 
inutilă, este necesar ca cerințele prevăzute 
de prezentul regulament să se aplice numai 
operatorilor care introduc pentru prima 
dată pe piață lemn și produse din lemn, nu 
tuturor operatorilor implicați în lanțul de 
distribuție.

(12) Multe produse din lemn trec prin 
diverse procese înainte și după ce sunt 
cumpărate pe piață pentru prima dată. 
Pentru a evita împovărarea administrativă 
inutilă, este necesar ca cerințele prevăzute 
de prezentul regulament să se aplice numai 
operatorilor care cumpără pentru prima 
dată pe piață lemn și produse din lemn, nu 
tuturor operatorilor implicați în lanțul de 
distribuție.

Or. en

Justificare

Pentru ca regulamentul să fie mai eficient și mai rentabil, se sugerează plasarea obligației de 
due diligence asupra operatorului care achiziționează primul lemn și produse din lemn. 
Modificarea acestei definiții ar reduce numărul operatorilor care ar trebui să stabilească un 
sistem de due diligence de la aproximativ 16 milioane de proprietari de păduri la cei 
aproximativ 50 000 de cumpărători estimați. Cumpărătorii operează pe piețe în mod regulat, 
iar majoritatea dintre ei au deja sisteme care ar putea îndeplini funcția de due diligence.

Amendamentul 70
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Toți operatorii (comercianți și 
producători) din lanțurile de furnizare de 
lemn și produse din lemn de pe piața 
europeană trebuie să indice în mod clar 
pe produsele oferite sursa legală sau 
furnizorul de la care provine lemnul.
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Or. nl

Justificare

Toți operatorii din lanțul de furnizare sunt obligați să respecte interdicția de comercializare a 
lemnului recoltat în mod ilegal și⁄sau iresponsabil. În ceea ce privește trasabilitatea, trebuie 
să fie clar cine este furnizorul de lemn, astfel încât sursa lemnului folosit pentru produsele lor 
din lemn să poată fi identificată întotdeauna.

Cu toate acestea, operatorii care introduc produsele pentru prima dată pe piață trebuie să 
respecte reguli mai detaliate deoarece aceștia sunt determinanți în privința lemnului care este 
introdus pe piața europeană.

Amendamentul 71
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Obiectivul general de realizare a 
durabilității prin promovarea criteriilor de 
durabilitate rămâne o prioritate pentru 
Comunitate. În lumina acestui obiectiv și 
pentru a reduce povara administrativă a 
operatorilor care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn supuse criteriilor 
obligatorii de durabilitate stabilite prin 
Directiva (CE) nr. XX/XX a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind promovarea energiei provenind 
din surse regenerabile, este necesar ca 
prezentul regulament să nu se aplice 
acestor produse.

eliminat

Or. fr

Justificare

Oricare ar fi utilizarea finală, lemnul și produsele din lemn trebuie să fie supuse prezentului 
regulament.
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Amendamentul 72
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Obiectivul general de realizare a 
durabilității prin promovarea criteriilor de 
durabilitate rămâne o prioritate pentru 
Comunitate. În lumina acestui obiectiv și 
pentru a reduce povara administrativă a 
operatorilor care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn supuse criteriilor 
obligatorii de durabilitate stabilite prin 
Directiva (CE) nr. XX/XX a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind promovarea energiei provenind 
din surse regenerabile, este necesar ca 
prezentul regulament să nu se aplice 
acestor produse3.

eliminat

3 Notă în atenția JO: a se include trimiterea 
după adoptarea actului.

Or. nl

Justificare

Excluderea produselor care nu trebuie să respecte condițiile legalității și⁄sau durabilității 
este nedreaptă și subminează scopul prezentului regulament.

Amendamentul 73
Samuli Pohjamo

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Obiectivul general de realizare a 
durabilității prin promovarea criteriilor de 
durabilitate rămâne o prioritate pentru 
Comunitate. În lumina acestui obiectiv și 
pentru a reduce povara administrativă a 
operatorilor care introduc pe piață lemn și 

(13) Obiectivul general de realizare a 
durabilității prin promovarea criteriilor de 
durabilitate rămâne o prioritate pentru 
Comunitate. În lumina acestui obiectiv și 
pentru a reduce povara administrativă a 
operatorilor care cumpără pe piață lemn și 
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produse din lemn supuse criteriilor 
obligatorii de durabilitate stabilite prin 
Directiva (CE) nr. XX/XX a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
promovarea energiei provenind din surse 
regenerabile, este necesar ca prezentul 
regulament să nu se aplice acestor produse.

produse din lemn supuse criteriilor 
obligatorii de durabilitate stabilite prin 
Directiva (CE) nr. XX/XX a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
promovarea energiei provenind din surse 
regenerabile, este necesar ca prezentul 
regulament să nu se aplice acestor produse.

Or. en

Justificare

Pentru ca regulamentul să fie mai eficient și mai rentabil, se sugerează plasarea obligației de 
due diligence asupra operatorului care achiziționează primul lemn și produse din lemn. 
Modificarea acestei definiții ar reduce numărul operatorilor care ar trebui să stabilească un 
sistem de due diligence de la aproximativ 16 milioane de proprietari de păduri la cei 
aproximativ 50 000 de cumpărători estimați. Cumpărătorii operează pe piețe în mod regulat, 
iar majoritatea dintre ei au deja sisteme care ar putea îndeplini funcția de due diligence.

Amendamentul 74
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesar ca operatorii care 
introduc pentru prima dată lemn și produse 
din lemn pe piața Comunitară să acționeze 
cu prudență (due diligence) în cadrul unui 
sistem de măsuri și de proceduri (sistem de 
due diligence), pentru a reduce riscul 
privind introducerea pe piață a lemnului și 
a unor produse din lemn recoltat în mod 
ilegal.

(14) Este necesar ca operatorii care 
introduc pentru prima dată lemn și produse 
din lemn pe piața Comunitară să acționeze 
cu prudență (due diligence) în cadrul unui 
sistem de măsuri și de proceduri (sistem de 
due diligence), pentru a elimina riscul
privind introducerea pe piață a lemnului și 
a unor produse din lemn recoltat în mod 
ilegal.

Or. nl

Justificare

Obiectivul prezentului regulament nu este doar reducerea la minimum a recoltării ilegale și 
iresponsabile a lemnului, ci și excluderea de pe piața europeană a acestui fenomen. Termenul 
„a reduce” este prea flexibil și neclar și poate fi interpretat în diferite moduri.
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Amendamentul 75
Samuli Pohjamo

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesar ca operatorii care 
introduc pentru prima dată lemn și produse 
din lemn pe piața Comunitară să acționeze 
cu prudență (due diligence) în cadrul unui 
sistem de măsuri și de proceduri (sistem de 
due diligence), pentru a reduce riscul 
privind introducerea pe piață a lemnului și 
a unor produse din lemn recoltat în mod 
ilegal. 

(14) Este necesar ca operatorii care 
cumpără pentru prima dată lemn și 
produse din lemn pe piața Comunitară să 
acționeze cu prudență (due diligence) în 
cadrul unui sistem de măsuri și de 
proceduri (sistem de due diligence), pentru 
a reduce riscul privind introducerea pe 
piață a lemnului și a unor produse din lemn 
recoltat în mod ilegal.

Or. en

Justificare

Pentru ca regulamentul să fie mai eficient și mai rentabil, se sugerează plasarea obligației de 
due diligence asupra operatorului care achiziționează primul lemn și produse din lemn. 
Modificarea acestei definiții ar reduce numărul operatorilor care ar trebui să stabilească un 
sistem de due diligence de la aproximativ 16 milioane de proprietari de păduri la cei 
aproximativ 50 000 de cumpărători estimați. Cumpărătorii operează pe piețe în mod regulat, 
iar majoritatea dintre ei au deja sisteme care ar putea îndeplini funcția de due diligence.

Amendamentul 76
Samuli Pohjamo

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar ca sistemul de due 
diligence să permită accesul la surse și la 
distribuitorii de lemn și de produse din 
lemn introduse pe piața comunitară și la 
informații privind respectarea legislației 
aplicabile.

(15) Este necesar ca sistemul de due 
diligence să permită accesul la surse și la 
distribuitorii de lemn și de produse din 
lemn cumpărate pe piața comunitară și la 
informații privind respectarea legislației 
aplicabile. 

Or. en
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Justificare

Pentru ca regulamentul să fie mai eficient și mai rentabil, se sugerează plasarea obligației de 
due diligence asupra operatorului care achiziționează primul lemn și produse din lemn. 
Modificarea acestei definiții ar reduce numărul operatorilor care ar trebui să stabilească un 
sistem de due diligence de la aproximativ 16 milioane de proprietari de păduri la cei 
aproximativ 50 000 de cumpărători estimați. Cumpărătorii operează pe piețe în mod regulat, 
iar majoritatea dintre ei au deja sisteme care ar putea îndeplini funcția de due diligence.

Amendamentul 77
Lena Ek

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În cadrul punerii în aplicare a 
prezentului regulament, Comisia și statele 
membre ar trebui să ia în considerare 
vulnerabilitatea deosebită și resursele 
limitate ale întreprinderilor mici și
mijlocii. Este extrem de important ca 
aceste întreprinderi să nu fie împovărate 
de reguli complicate care le împiedică 
dezvoltarea. Prin urmare, Comisia ar 
trebui, în măsura posibilităților și în 
temeiul mecanismelor și principiilor 
stabilite în viitoarea Lege a micilor 
întreprinderi, să elaboreze sisteme 
simplificate referitoare la obligațiile 
întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute 
în prezentul regulament, fără a periclita 
obiectul și scopul său, și să ofere 
respectivelor întreprinderi alternative 
viabile de funcționare în conformitate cu 
legislația comunitară.

Or. sv

Justificare

Capacitatea și resursele limitate ale întreprinderilor mici și mijlocii de a participa la scară 
largă și în mod frecvent la mecanisme complexe de monitorizare trebuie luate în considerare 
în momentul în care Comisia elaborează și adoptă măsuri pentru punerea în aplicare a unui 
sistem de verificare. În măsura în care este posibil și fără a periclita obiectul și scopul 
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regulamentului, Comisia trebuie, prin urmare, să ia în considerare situația specială a acestor 
întreprinderi și să ofere, în consecință, alternative simplificate, dar la fel de valabile.

Amendamentul 78
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Sectorul lemnului este extrem de 
important pentru economia comunitară. 
Organizațiile de operatori constituie 
elemente importante în cadrul sectorului, 
întrucât reprezintă interesele acestuia la 
scară largă și interacționează cu o serie 
de părți interesate. De asemenea, aceste 
organizații dispun de competențe și de 
capacitatea de a analiza legislația în 
materie și de a facilita respectarea 
acesteia de către membrii lor, cu condiția 
ca membrii în cauză să nu utilizeze 
această competență în scopul 
monopolizării pieței. Pentru a facilita 
implementarea prezentului regulament și 
pentru a contribui la dezvoltarea bunelor 
practici, este oportun să fie recunoscute 
organizațiile care au elaborat cerințe pentru 
realizarea sistemelor de due diligence. Va 
fi publicată o listă a acestor organizații, 
pentru a facilita recunoașterea 
organizațiilor de monitorizare incluse în 
listă de către autoritățile competente ale 
tuturor statelor membre.

(16) Pentru a facilita implementarea 
prezentului regulament și pentru a 
contribui la dezvoltarea bunelor practici, 
este oportun să fie recunoscute 
organizațiile care au elaborat cerințe 
adecvate și eficiente pentru realizarea 
sistemelor de due diligence. Va fi publicată 
o listă a acestor organizații recunoscute.

Or. en

Justificare

Simplificare (prima parte). Ar trebui să fie recunoscute eforturile depuse de organizațiile 
care au luat toate măsurile posibile pentru a asigura eficiența și credibilitatea sistemelor de 
due diligence.
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Amendamentul 79
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Sectorul lemnului este extrem de 
important pentru economia comunitară. 
Organizațiile de operatori constituie 
elemente importante în cadrul sectorului, 
întrucât reprezintă interesele acestuia la 
scară largă și interacționează cu o serie 
de părți interesate. De asemenea, aceste 
organizații dispun de competențe și de 
capacitatea de a analiza legislația în 
materie și de a facilita respectarea 
acesteia de către membrii lor, cu condiția 
ca membrii în cauză să nu utilizeze 
această competență în scopul 
monopolizării pieței. Pentru a facilita 
implementarea prezentului regulament și 
pentru a contribui la dezvoltarea bunelor 
practici, este oportun să fie recunoscute 
organizațiile care au elaborat cerințe pentru 
realizarea sistemelor de due diligence. Va 
fi publicată o listă a acestor organizații 
recunoscute, pentru a facilita 
recunoașterea organizațiilor de 
monitorizare incluse în listă de către 
autoritățile competente ale tuturor statelor 
membre.

(16) Pentru a facilita implementarea 
prezentului regulament și pentru a 
contribui la dezvoltarea bunelor practici, 
este oportun să fie recunoscute 
organizațiile care au elaborat cerințe pentru 
realizarea sistemelor de due diligence. Va 
fi publicată o listă a acestor organizații 
recunoscute.

Or. nl

Justificare

Dacă cerințele prezentului regulament și cele ale bunelor practici sunt îndeplinite, ONG-urile 
pertinente fără scop lucrativ (organizații pentru protecția mediului și a drepturilor omului) 
trebuie să se implice în monitorizarea organizațiilor menționate mai sus.
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Amendamentul 80
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Sectorul lemnului este extrem de 
important pentru economia comunitară. 
Organizațiile de operatori constituie 
elemente importante în cadrul sectorului, 
întrucât reprezintă interesele acestuia la 
scară largă și interacționează cu o serie de 
părți interesate. De asemenea, aceste 
organizații dispun de competențe și de 
capacitatea de a analiza legislația în 
materie și de a facilita respectarea acesteia 
de către membrii lor, cu condiția ca 
membrii în cauză să nu utilizeze această 
competență în scopul monopolizării pieței. 
Pentru a facilita implementarea prezentului 
regulament și pentru a contribui la 
dezvoltarea bunelor practici, este oportun 
să fie recunoscute organizațiile care au 
elaborat cerințe pentru realizarea 
sistemelor de due diligence. Va fi publicată 
o listă a acestor organizații, pentru a 
facilita recunoașterea organizațiilor de 
monitorizare incluse în listă de către 
autoritățile competente ale tuturor statelor 
membre.

(16) Sectorul lemnului este extrem de 
important pentru economia comunitară. 
Organizațiile de operatori constituie 
elemente importante în cadrul sectorului, 
întrucât reprezintă interesele acestuia la 
scară largă și interacționează cu o serie de 
părți interesate. De asemenea, aceste 
organizații dispun de competențe și de 
capacitatea de a analiza legislația în 
materie și de a facilita respectarea acesteia 
de către membrii lor, cu condiția ca 
membrii în cauză să nu utilizeze această 
competență în scopul monopolizării pieței.  
Pentru a facilita implementarea prezentului 
regulament și pentru a contribui la 
dezvoltarea bunelor practici, este oportun 
să fie recunoscute organizațiile care au 
elaborat cerințe pentru realizarea 
sistemelor de due diligence. Aceste 
organizații pot fi organizații de agenți 
economici, deoarece acestea au 
competențele și capacitatea de a analiza 
legislația în materie și pot facilita 
respectarea acesteia de către membrii lor.
Va fi publicată o listă a acestor organizații, 
pentru a facilita recunoașterea 
organizațiilor de monitorizare incluse în 
listă de către autoritățile competente ale 
tuturor statelor membre.

Or. fr

Justificare

Organizațiile operatorilor economici dispun de o pregătire și de o expertiză sigure. Ar trebui 
să fie autorizate să pună la dispoziția membrilor lor sisteme rezonabile de due diligence.
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Amendamentul 81
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a facilita implementarea 
prezentului regulament și pentru a 
contribui la dezvoltarea bunelor practici, 
Uniunea Europeană încurajează 
organizațiile menționate anterior să 
coopereze cu organizațiile pentru 
protecția mediului si cele pentru protecția 
drepturilor omului în vederea susținerii 
sistemelor de due diligence și 
monitorizării lor.

Or. nl

Justificare

Dacă cerințele prezentului regulament și cele ale bunelor practici sunt îndeplinite, ONG-urile 
pertinente fără scop lucrativ (organizații pentru protecția mediului și a drepturilor omului) 
trebuie să se implice în monitorizarea organizațiilor menționate mai sus.

Amendamentul 82
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Este necesar ca autoritățile competente 
să monitorizeze îndeplinirea de către acești 
operatori a obligațiilor prevăzute de 
prezentul regulament. În acest scop, este 
necesar ca autoritățile competente să 
efectueze controale oficiale și să solicite 
operatorilor să ia măsuri corective acolo 
unde este cazul. 

(17) Este necesar ca inspectorii UE și 
autoritățile competente ale statelor 
membre să monitorizeze îndeplinirea de 
către acești operatori a obligațiilor 
prevăzute de prezentul regulament. În acest 
scop, este necesar ca inspectorii UE și 
autoritățile competente ale statelor 
membre să efectueze controale oficiale, 
inclusiv verificări pe teren, și să solicite 
operatorilor să ia măsuri corective acolo 
unde este cazul.
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Or. en

Justificare

Inspectorii UE vor asista autoritățile competente din statele membre pentru a asigura 
exactitatea și armonizarea punerii în aplicare a regulamentului.

Amendamentul 83
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Este necesar ca autoritățile competente 
să monitorizeze îndeplinirea de către acești 
operatori a obligațiilor prevăzute de 
prezentul regulament. În acest scop, este 
necesar ca autoritățile competente să 
efectueze controale oficiale și să solicite 
operatorilor să ia măsuri corective acolo 
unde este cazul.

(17) Este necesar ca autoritățile competente 
să monitorizeze îndeplinirea de către acești 
operatori a obligațiilor prevăzute de 
prezentul regulament. În acest scop, este 
necesar ca autoritățile competente să 
efectueze controale oficiale, inclusiv 
controale vamale, și să solicite operatorilor 
să ia măsuri corective acolo unde este 
cazul.

Or. pl

Justificare

Trebuie accentuată natura transfrontalieră a problemei. Trebuie luate măsuri acum pentru a 
garanta că lemnul exploatat ilegal nu poate fi adus pe piața internă a Uniunii Europene.

Amendamentul 84
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este necesar ca autoritățile competente 
să întocmească registre de evidență a 
controalelor și să publice un rezumat al 
acestora, în conformitate cu Directiva 

(18) Este necesar ca inspectorii UE și 
autoritățile competente să întocmească 
registre de evidență a controalelor și să 
publice un rezumat al acestora, în 
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2003/4/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 ianuarie 2003 privind 
accesul publicului la informațiile despre 
mediu.

conformitate cu Directiva 2003/4/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 ianuarie 2003 privind accesul 
publicului la informațiile despre mediu.

Or. en

Justificare

Inspectorii UE vor asista autoritățile competente din statele membre pentru a asigura 
exactitatea și armonizarea punerii în aplicare a regulamentului.

Amendamentul 85
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Având în vedere caracterul 
internațional al exploatării forestiere 
ilegale și a comerțului aferent, este necesar 
ca autoritățile competente să coopereze atât 
între ele, cât și cu autoritățile 
administrative ale țărilor terțe și/sau cu 
Comisia.

(19) Având în vedere caracterul 
internațional al exploatării forestiere 
ilegale și a comerțului aferent, este necesar 
ca autoritățile competente să coopereze atât 
între ele, cât și cu organizațiile pentru 
protecția mediului si cele pentru protecția 
drepturilor omului, precum și cu 
autoritățile administrative ale țărilor terțe 
și/sau cu Comisia.

Or. nl

Justificare

Dacă cerințele prezentului regulament și cele ale bunelor practici sunt îndeplinite, ONG-urile 
pertinente fără scop lucrativ (organizații pentru protecția mediului și a drepturilor omului) 
trebuie să se implice în monitorizarea organizațiilor menționate mai sus; în plus, există și alte 
părți interesate în afara operatorilor.



PE418.388v01-00 32/110 AM\764461RO.doc

RO

Amendamentul 86
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Având în vedere caracterul 
internațional al exploatării forestiere 
ilegale și a comerțului aferent, este necesar 
ca autoritățile competente să coopereze atât 
între ele, cât și cu autoritățile 
administrative ale țărilor terțe și/sau cu 
Comisia.

(19) Având în vedere caracterul 
internațional al exploatării forestiere 
ilegale și al comerțului și distribuției
aferente, este necesar ca autoritățile 
competente să coopereze atât între ele, cât 
și cu autoritățile administrative ale țărilor 
terțe și/sau cu Comisia.

Or. pl

Justificare

Pe lângă exploatarea forestieră ilegală și comerțul aferent, trebuie să se menționeze și 
distribuția ca element de legătură important dintre recoltarea și vânzarea ilegală a lemnului.

Amendamentul 87
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a permite operatorilor și 
autorităților competente să se pregătească 
pentru îndeplinirea cerințelor din 
prezentul regulament, acesta se aplică la 
doi ani de la data intrării sale în vigoare.

eliminat

Or. en

Justificare

Problema reglementării exploatării forestiere ilegale a fost discutată timp de mai mulți ani. 
Este necesar ca această legislație să intre în vigoare cât mai curând posibil, astfel încât să nu 
se mai întârzie protecția stringent necesară a pădurilor amenințate. 
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Amendamentul 88
Lena Ek

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Dezvoltarea silviculturii durabile 
este un proces continuu și prezentul 
regulament ar trebui, așadar, evaluat, 
actualizat și modificat periodic pe baza 
rezultatelor din cercetările recente. Prin 
urmare, Comisia ar trebui să analizeze 
periodic ultimele cercetări și evoluții 
disponibile și să prezinte concluziile 
referitoare la analiza sa și la 
amendamentele propuse într-un raport 
adresat Parlamentului.

Or. sv

Justificare

Dacă prezentul regulament va rămâne în vigoare și va fi în conformitate cu dezvoltarea 
durabilă a silviculturii, acesta trebuie evaluat și actualizat în mod continuu. 

Amendamentul 89
Lena Ek

Propunere de regulament
Considerentul 23b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Pentru a asigura buna funcționare 
a pieței interne de produse forestiere, 
Comisia ar trebui să analizeze în mod 
continuu impactul prezentului 
regulament. Ar trebui să fie luată în 
considerare în mod deosebit influența 
acestui regulament asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii care 
funcționează pe piața internă comunitară. 
Așadar, Comisia ar trebui se realizeze 
periodic un studiu și o analiză de impact 
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al efectelor regulamentului asupra pieței 
interne, în special în legătură cu 
întreprinderile mici și mijlocii. Ulterior, 
Comisia ar trebui să înainteze 
Parlamentului European un raport care 
conține analiza, concluziile și propunerile 
sale de măsuri.

Or. sv

Justificare

Dacă prezentul regulament va rămâne în vigoare și va fi în conformitate cu dezvoltarea 
durabilă a silviculturii, acesta trebuie evaluat și actualizat în mod continuu.

Amendamentul 90
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Întrucât obiectivul prezentului 
regulament, și anume completarea și 
consolidarea cadrului de politică existent și 
sprijinirea combaterii exploatării forestiere 
ilegale și a comerțului aferent, nu poate fi 
realizat în mod satisfăcător de către statele 
membre și, prin urmare, având în vedere 
complexitatea sa, obiectivul în cauză poate 
fi realizat mai bine la nivel comunitar, 
Comunitatea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum se prevede la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul respectiv, prezentul regulament 
nu depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestor obiective.

(24) Întrucât obiectivul prezentului 
regulament, și anume completarea și 
consolidarea cadrului de politică existent și 
sprijinirea combaterii exploatării forestiere 
ilegale și a comerțului și distribuției 
aferente, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre și, prin 
urmare, având în vedere complexitatea sa, 
obiectivul în cauză poate fi realizat mai 
bine la nivel comunitar, Comunitatea poate 
adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum se 
prevede la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul respectiv, prezentul regulament 
nu depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestor obiective.

Or. pl
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Justificare

Pe lângă exploatarea forestieră ilegală și comerțul aferent, trebuie să se menționeze și 
distribuția ca element de legătură important dintre recoltarea și vânzarea ilegală a lemnului.

Amendamentul 91
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiect Obiectul și obiectivul

Or. nl

Justificare

Prezentul regulament nu poate fi luat în considerare separat; are de asemenea obiectivul de a 
proteja pădurile virgine, biodiversitatea, mediul înconjurător și comerțul echitabil și de a 
combate schimbările climatice. În diversele sale directive, Uniunea Europeană și-a luat 
angajamentul de a proteja drepturile omului și patrimoniul cultural, dezvoltarea regională și 
rurală durabilă și de a combate sărăcia și problemele țărilor din lumea a treia. Prin urmare, 
acest lucru ar trebui să se reflecte în legislație și să se facă explicit.

Amendamentul 92
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiect Obiect și obiective
Prezentul regulament stabilește obligațiile 
operatorilor care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn.

Prezentul regulament stabilește obligațiile 
operatorilor care introduc pe piață sau pun 
la dispoziție lemn și produse din lemn.

Operatorii se asigură că numai lemnul și 
produsele din lemn recoltat în mod legal 
sunt puse la dispoziție pe piață.
Operatorii care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn aplică un sistem de due 
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diligence.
La punerea în aplicare a prezentului 
regulament, statele membre consideră 
drept încălcare plasarea și punerea la 
dispoziție pe piață a lemnului și a tuturor 
produselor din lemn recoltat, luat, vândut, 
comercializat prin schimb sau deținut prin 
încălcarea legislației aplicabile, dacă 
aceste acțiuni au fost încercate sau 
realizate intenționat, din imprudență sau 
din neglijență gravă.
Dispozițiile din prezentul regulament au 
următoarele obiective:
a) sprijinirea și stimularea punerii în 
aplicare a unei gestionări durabile a 
pădurilor și crearea unor măsuri eficiente 
de descurajare a recoltării ilegale a 
lemnului și a produselor din lemn;
b) contribuirea la punerea în aplicare a 
legislației aplicabile, a standardelor 
internaționale existente și preconizate, 
precum și a angajamentelor, principiilor 
și recomandărilor internaționale, inclusiv 
a celor privind atenuarea schimbărilor 
climatice, reducerea pierderii 
biodiversității, reducerea sărăciei, 
reducerea deșertificării și protecția și 
promovarea drepturilor populațiilor 
indigene și ale comunităților locale și 
celor dependente de păduri.

Or. en

Justificare

Se adaugă text din Legea Lacey revizuită din SUA. Se prevede, de asemenea, că dispozițiile 
din regulament ar trebui să urmărească susținerea punerii în aplicare a gestionării durabile 
a pădurilor și să contribuie la punerea în aplicare a legislației aplicabile și a principiilor 
privind atenuarea schimbărilor climatice, biodiversitatea, sărăcia, deșertificarea și drepturile 
populațiilor indigene. 
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Amendamentul 93
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește obligațiile 
operatorilor care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn.

(1) Prezentul regulament stabilește 
obligațiile operatorilor care introduc sau 
pun la dispoziție pe piață lemn și produse 
din lemn. 
Operatorii se asigură că numai lemnul și 
produsele din lemn recoltat în mod legal 
sunt puse la dispoziție pe piață.
Operatorii care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn aplică un sistem de due 
diligence.
(2) Prezentul regulament stabilește 
următoarele principii:
(a) desfășurarea acțiunilor de prevenire;
(b) măsurile cuprinse în prezentul 
regulament trebuie să contribuie la 
dezvoltarea durabilă;
(c) recoltarea legală a lemnului; 
(d) toți actorii din cadrul lanțului de 
aprovizionare au responsabilitatea 
comună de a elimina riscul ca un produs 
să fie fabricat din lemn recoltat ilegal în 
conformitate cu dispozițiile de la articolul 
2.
(3) Obiectivul prezentului regulament este 
să stopeze, în UE, comerțul cu lemn 
recoltat ilegal și cu produse fabricate din 
astfel de lemn și să contribuie, la nivel 
global, la stoparea despăduririlor și a 
degradării pădurilor, precum și, prin 
urmare, la stoparea emisiilor de carbon și 
a pierderii biodiversității, promovând 
totodată creșterea economică durabilă, 
dezvoltarea umană durabilă și respectarea 
popoarelor indigene și locale.

Or. en

Justificare

Scopul acestui regulament trebuie să fie definit mai larg în cuprinsul articolului 1, în 
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conformitate cu angajamentele UE de a aborda problemele legate de exploatarea forestieră 
ilegală și de a contribui la obiectivul mai vast de gestionare durabilă a pădurilor.

Amendamentul 94
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește obligațiile 
operatorilor care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn. 

Prezentul regulament stabilește obligațiile 
operatorilor care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn cu obiectivul de a 
proteja și conserva pădurile virgine, 
pădurile și zonele împădurite, cu 
obiectivul final de a conserva 
biodiversitatea și ecosistemul, de a proteja 
clima, populațiile indigene și 
comunităților locale dependente de păduri 
și de a le garanta drepturile.
Operatorii se asigură că numai lemnul și 
produsele din lemn recoltat în mod legal 
sunt introduse pe piață. 
Operatorii care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn aplică un sistem de due 
diligence. 
Atât furnizorul și cât și clientul lemnului 
și produselor din lemn sunt responsabili 
pentru a garanta că produsele oferite sau 
achiziționate de aceștia respectă cerințele 
stabilite în prezentul regulament.

Or. nl

Justificare

Prezentul regulament nu poate fi luat în considerare separat; are de asemenea obiectivul de a 
proteja pădurile virgine, biodiversitatea, mediul înconjurător și comerțul echitabil și de a 
combate schimbările climatice. În diversele sale directive, Uniunea Europeană și-a luat 
angajamentul de a proteja drepturile omului și patrimoniul cultural, dezvoltarea regională și 
rurală durabilă și de a combate sărăcia și problemele țărilor din lumea a treia. Prin urmare, 
acest lucru ar trebui să se reflecte în legislație și să se facă explicit.
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Amendamentul 95
Riitta Myller, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește obligațiile 
operatorilor care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn.

(1) Prezentul regulament stabilește 
obligațiile operatorilor care introduc sau 
pun la dispoziție pe piață lemn și produse 
din lemn.
(2) Prezentul regulament stabilește 
următoarele principii:
(a) desfășurarea acțiunilor de prevenire;
(b) măsurile cuprinse în prezentul 
regulament trebuie să contribuie la 
dezvoltarea durabilă;
(c) recoltarea legală a lemnului;
(d) toți actorii din cadrul lanțului de 
aprovizionare au responsabilitatea 
comună de a elimina riscul ca un produs 
să fie fabricat din lemn recoltat ilegal în 
conformitate cu dispozițiile de la articolul 
2.

Or. en

Amendamentul 96
Samuli Pohjamo

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește obligațiile 
operatorilor care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn.

Prezentul regulament stabilește obligațiile 
operatorilor care cumpără pe piață lemn și 
produse din lemn. 

Or. en

Justificare

Pentru ca regulamentul să fie mai eficient și mai rentabil, se sugerează plasarea obligației de 
due diligence asupra operatorului care achiziționează primul lemn și produse din lemn. 
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Modificarea acestei definiții ar reduce numărul operatorilor care ar trebui să stabilească un 
sistem de due diligence de la aproximativ 16 milioane de proprietari de păduri la cei 
aproximativ 50 000 de cumpărători estimați. Cumpărătorii operează pe piețe în mod regulat, 
iar majoritatea dintre ei au deja sisteme care ar putea îndeplini funcția de due diligence.

Amendamentul 97
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „lemn și produse din lemn” înseamnă 
lemnul și produsele din lemn prevăzute în 
anexă, cu excepția lemnului și produselor 
din lemn care fac obiectul criteriilor 
obligatorii de durabilitate prevăzute de 
Directiva (CE) nr. XX/XX;

(a) „lemn și produse din lemn” înseamnă 
lemnul și produsele din lemn prevăzute în 
anexă;

Or. nl

Justificare

Excluderea produselor care nu trebuie să respecte condițiile legalității și⁄sau durabilității 
este nedreaptă și subminează scopul prezentei directive. 

Amendamentul 98
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „lemn și produse din lemn” înseamnă 
lemnul și produsele din lemn prevăzute în 
anexă, cu excepția lemnului și produselor 
din lemn care fac obiectul criteriilor 
obligatorii de durabilitate prevăzute de 
Directiva (CE) nr. XX/XX;

(a) „lemn și produse din lemn” înseamnă 
lemnul și produsele din lemn prevăzute în 
anexă;

Or. fr
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Justificare

Oricare ar fi utilizarea finală, lemnul și produsele din lemn trebuie să fie supuse prezentului 
regulament.

Amendamentul 99
Samuli Pohjamo

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „lemn și produse din lemn” înseamnă 
lemnul și produsele din lemn prevăzute în 
anexă, cu excepția lemnului și produselor 
din lemn care fac obiectul criteriilor 
obligatorii de durabilitate prevăzute de 
Directiva (CE) nr. XX/XX;

(a) „lemn și produse din lemn” înseamnă 
lemnul și produsele din lemn prevăzute în 
anexă; 

Or. en

Justificare

Din prezentul regulament nu ar trebui excluse produse care fac obiectul altor reglementări, 
deoarece aceasta va crea fisuri legislative și un sentiment de incertitudine printre operatori.

Amendamentul 100
Riitta Myller, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „lemn și produse din lemn” înseamnă 
lemnul și produsele din lemn prevăzute în 
anexă, cu excepția lemnului și produselor 
din lemn care fac obiectul criteriilor 
obligatorii de durabilitate prevăzute de 
Directiva (CE) nr. XX/XX;

(a) „lemn și produse din lemn” înseamnă 
lemnul și produsele din lemn prevăzute în 
anexă, fără excepții;

Or. en
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Justificare

Prezentul regulament ar trebui să cuprindă toate produsele care ar putea conține lemn 
provenind din surse ilegale.

Amendamentul 101
Samuli Pohjamo

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „introducere pe piață” înseamnă orice 
furnizare de lemn sau de produse din lemn 
pentru distribuire, consum sau uz, 
introduse pentru prima dată pe piața 
comunitară, în cadrul unei activități 
comerciale, contra cost sau gratuit;

(b) „cumpărare” înseamnă orice 
cumpărare, pentru prima dată, de lemn 
sau de produse din lemn în scopul 
vânzării, prelucrării sau utilizării pe piața 
comunitară, în cadrul unei activități 
comerciale, contra cost sau gratuit;

Or. en

Justificare

Pentru ca regulamentul să fie mai eficient și mai rentabil, se sugerează plasarea obligației de 
due diligence asupra operatorului care achiziționează primul lemn și produse din lemn. 
Aceasta ar reduce numărul operatorilor care ar trebui să stabilească un sistem de due 
diligence de la aproximativ 16 milioane de proprietari de păduri la cei aproximativ 50 000 de 
cumpărători estimați.

Amendamentul 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „introducere pe piață” înseamnă orice 
furnizare de lemn sau de produse din lemn 
pentru distribuire, consum sau uz, 
introduse pentru prima dată pe piața 
comunitară, în cadrul unei activități 
comerciale, contra cost sau gratuit;

(b) „introducere pe piață” înseamnă orice 
furnizare de lemn sau de produse din lemn 
pentru distribuire, consum sau uz, 
introduse pentru prima dată pe piața 
comunitară, în cadrul unei activități 
comerciale, contra cost sau gratuit;
transformarea și distribuirea ulterioare 
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ale lemnului nu constituie „introducere 
pe piață”;

Or. en

Justificare

Odată ce pe piață a fost introdus lemn însoțit de asigurări suficiente conform cărora riscul 
exploatării ilegale a fost redus cât de mult posibil, nu mai este necesar să fie solicitate 
asigurări suplimentare în avalul filierei.

Amendamentul 103
Samuli Pohjamo

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „operator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care introduce pe piață 
lemn sau produse din lemn;

(c) „operator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care cumpără pe piață 
lemn sau produse din lemn;

Or. en

Justificare

Pentru ca regulamentul să fie mai eficient și mai rentabil, se sugerează plasarea obligației de 
due diligence asupra operatorului care achiziționează primul lemn și produse din lemn. 
Aceasta ar reduce numărul operatorilor care ar trebui să stabilească un sistem de due 
diligence de la aproximativ 16 milioane de proprietari de păduri la cei aproximativ 50 000 de 
cumpărători estimați.

Amendamentul 104
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) „recoltat în mod legal” înseamnă 
recoltat în conformitate cu legislația 
aplicabilă a țării de recoltare; 

(d) „recoltat în mod legal” înseamnă 
recoltat în conformitate cu legislația 
aplicabilă a țării de recoltare, în măsura în 
care țara respectivă și legislația acesteia 
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privind exploatarea și comerțul cu lemn și 
produse din lemn, reglementează în mod 
durabil conservarea și gestionarea 
pădurilor, protejează populațiile indigene 
și comunitățile locale dependente de 
păduri, protejează habitatele acestora, 
precum și drepturile lor; 

Or. nl

Justificare

Legislația necorespunzătoare privind exploatarea din țara producătoare de lemn nu trebuie 
să provoace aducerea pe piața UE a lemnului și produselor din lemn rezultate din 
exploatarea iresponsabilă și/sau nu trebuie să creeze posibilitatea ca respectivele țări să intre 
în concurență neloială cu țările producătoare de lemn care respectă standardele privind 
bunăstarea și mediul.

Amendamentul 105
Riitta Myller

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „risc” înseamnă probabilitatea 
producerii unui eveniment în legătură cu 
lemnul sau cu lemnul sub formă de 
produse importate pe teritoriul 
comunității sau exportate de pe teritoriul 
acesteia, care împiedică aplicarea corectă 
a prezentului regulament;

Or. en

Justificare

Propunerea, în forma ei actuală, nu definește ceea ce reprezintă un risc care ar necesita o 
evaluare a riscurilor. Implementarea adecvată a prezentului regulament va deveni dificilă, 
dacă un risc nu poate fi determinat în mod clar.
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Amendamentul 106
Riitta Myller, Anders Wijkman

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) „risc sporit” înseamnă o situație care 
impune obligații de precauție 
suplimentare din cauza următorilor 
factori de risc sporit:
1) produsul din lemn
2) sursa lemnului: se presupune prezența 
unui risc sporit în cazul în care există 
informații consecvente și fiabile privind 
existența unor deficiențe semnificative în 
administrarea pădurilor în țara de origine 
respectivă, care ar permite exportul de 
lemn ilegal dintr-o țară,
3) complexitatea lanțului de aprovizionare 
al unui produs:  există un risc sporit ca 
un produs să conțină elemente ilegale, în 
cazul în care lanțul de aprovizionare este 
mai complex.

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să facă o distincție între riscul sporit și riscul slab, pentru a garanta 
că nicio sarcină inutilă nu este plasată asupra operatorilor care folosesc lemn, unde 
probabilitatea ca această utilizare să fie ilegală este scăzută. Definiția „riscului sporit” ar 
trebui să ajute operatorii și autoritățile să identifice anumite țări sau furnizori care prezintă 
un risc deosebit de ridicat în privința aprovizionării cu lemn de origine ilegală.

Amendamentul 107
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „gestionarea riscului” înseamnă un set 
de măsuri și de proceduri aplicate de 

(e) „gestionarea riscului” înseamnă 
determinarea sistematică a riscurilor și 
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operatori pentru a reduce riscul de 
introducere pe piață a lemnului sau a 
produselor din lemn recoltat în mod 
ilegal; 

punerea în aplicare a tuturor măsurilor 
necesare pentru a limita expunerea la 
riscuri. Aceasta include activități cum ar 
fi strângerea de date și de informații, 
analiza și evaluarea riscurilor, 
determinarea și punerea în aplicare a 
măsurilor necesare, precum și 
monitorizarea și reexaminarea periodică 
a procesului și a rezultatelor obținute, pe 
baza surselor și strategiilor internaționale, 
comunitare și naționale;

Or. en

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru 
prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat 
stabilește un cadru mai clar de gestionare a riscurilor, oferind asistență operatorilor cu 
privire la măsurile care ar putea fi luate pentru a reduce riscul de introducere sau punere la 
dispoziție a lemnului ilegal în lanțul de aprovizionare.

Amendamentul 108
Riitta Myller, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „gestionarea riscului” înseamnă un set 
de măsuri și de proceduri aplicate de 
operatori pentru a reduce riscul de 
introducere pe piață a lemnului sau a 
produselor din lemn recoltat în mod 
ilegal;

(e) „gestionarea riscului” înseamnă 
determinarea sistematică a riscurilor și 
punerea în aplicare a tuturor măsurilor 
necesare pentru a limita expunerea la 
riscuri. Aceasta include activități cum ar 
fi strângerea de date și de informații, 
analiza și evaluarea riscurilor, 
determinarea și punerea în aplicare a 
măsurilor necesare, precum și 
monitorizarea și reexaminarea periodică 
a procesului și a rezultatelor obținute, pe 
baza surselor și strategiilor internaționale, 
comunitare și naționale;

Or. en
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Justificare

Definiția gestionării riscurilor, care este prevăzută în prezenta propunere legislativă, nu 
oferă nicio indicație cu privire la activitățile pe care un operator ar putea să le întreprindă 
pentru a minimiza riscul introducerii de lemn ilegal în lanțul de aprovizionare. Cu toate 
acestea, este necesară o orientare clară pentru a asigura claritate operatorilor cu privire la 
activitățile lor și pentru a le reduce sarcina administrativă în dezvoltarea unei gestionări a 
riscurilor. O formulare exactă a definiției gestionării riscurilor apare în Regulamentul CE 
1005/2008 prind pescuitul ilegal.

Amendamentul 109
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „gestionarea riscului” înseamnă un set 
de măsuri și de proceduri aplicate de 
operatori pentru a reduce riscul de 
introducere pe piață a lemnului sau a 
produselor din lemn recoltat în mod ilegal; 

(e) „gestionarea riscului” înseamnă un set 
de măsuri și de proceduri aplicate de 
operatori pentru a exclude riscul de 
introducere pe piață a lemnului sau a 
produselor din lemn recoltat în mod ilegal; 

Or. nl

Justificare

Obiectivul prezentului regulament nu este doar reducerea la minimum a recoltării ilegale și 
iresponsabile a lemnului, ci și excluderea de pe piața europeană a acestui fenomen. Termenul 
„a minimiza” este prea flexibil și neclar și poate fi interpretat în diferite moduri.

Amendamentul 110
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „legislația aplicabilă” înseamnă 
legislația țării de recoltare care 
reglementează protecția și gestionarea 
pădurilor și recoltarea lemnului, precum și 
legislația privind comerțul cu lemn sau cu 

(f) „legislația aplicabilă” înseamnă 
legislația națională, regională sau
internațională, care reglementează 
protecția și gestionarea pădurilor și 
recoltarea lemnului și care privește 
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produse din lemn, în ceea ce privește 
protejarea și gestionarea pădurilor și 
recoltarea lemnului;

conservarea diversității biologice,
gestionarea durabilă a pădurilor, 
drepturile de folosire a resurselor și 
reducerea efectelor negative asupra 
mediului; se aplică, de asemenea, în acest 
sens reglementările referitoare la comerț, 
titlurile de proprietate, protejarea 
drepturilor populațiilor indigene și/sau 
ale comunităților locale dependente de 
păduri și recunoașterea habitatelor 
acestora, legislația privind bunăstarea, 
impozitele, accizele la import și export, 
redevențele și taxele aferente recoltării, 
transportării și comercializării;

Or. nl

Justificare

Nu ar trebui să fie aplicabile doar cerințele stabilite de țara producătoare de lemn, ci și 
cerințele țării importatoare. Pe lângă protejarea pădurilor virgine, a zonelor împădurite, a 
biodiversității, a ecosistemului, a mediului înconjurător, a comerțului echitabil și a 
combaterii schimbărilor climatice, Uniunea Europeană și-a luat angajamentul prin diferite 
directive de a proteja drepturile omului și patrimoniul cultural, dezvoltarea regională și 
rurală durabilă și de a combate sărăcia. Prin urmare, acest lucru ar trebui să se reflecte în 
legislație și să se facă explicit.

Amendamentul 111
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „legislația aplicabilă” înseamnă 
legislația țării de recoltare care 
reglementează protecția și gestionarea 
pădurilor și recoltarea lemnului, precum și 
legislația privind comerțul cu lemn sau cu 
produse din lemn, în ceea ce privește 
protejarea și gestionarea pădurilor și 
recoltarea lemnului;

nu privește versiunea în limba română;

Or. fr
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Justificare

Nu privește versiunea în limba română.

Amendamentul 112
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „organizația de monitorizare” înseamnă 
o entitate juridică sau o asociație sau 
federație care are capacitatea juridică de a 
monitoriza și de a asigura aplicarea 
sistemelor de due diligence de către 
operatorii autorizați să utilizeze astfel de 
sisteme.

(h) „organizația de monitorizare” înseamnă 
o entitate juridică sau o asociație sau 
federație care are capacitatea juridică de a 
monitoriza și de a asigura aplicarea 
sistemelor de due diligence de către 
operatorii autorizați să utilizeze astfel de 
sisteme.
Organizația de monitorizare trebuie să 
aibă competența profesională necesară și 
să fie independentă.
Trebuie să fie posibil să fie monitorizate 
administrația organizației de monitorizare 
și activitățile sale în acest domeniu. 

Or. nl

Justificare

Transparență.

Amendamentul 113
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „organizația de monitorizare” înseamnă 
o entitate juridică sau o asociație sau 
federație care are capacitatea juridică de a 
monitoriza și de a asigura aplicarea 
sistemelor de due diligence de către 

(h) „organizația de monitorizare” înseamnă 
o entitate juridică sau o asociație care are 
competențele profesionale 
corespunzătoare, este în mod 
demonstrabil independentă juridic și 
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operatorii autorizați să utilizeze astfel de 
sisteme.

financiar de operatorii pe care îi certifică 
și are capacitatea juridică de a monitoriza 
și de a asigura aplicarea sistemelor de due 
diligence de către operatorii autorizați să 
utilizeze astfel de sisteme.

Or. en

Justificare

Organismele de monitorizare trebuie să fie credibile și independente pentru o aplicare 
eficientă a sistemelor de due diligence.

Amendamentul 114
Samuli Pohjamo

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „organizația de monitorizare” înseamnă 
o entitate juridică sau o asociație sau 
federație care are capacitatea juridică de a 
monitoriza și de a asigura aplicarea 
sistemelor de due diligence de către 
operatorii autorizați să utilizeze astfel de 
sisteme.

(h) „organizația de monitorizare” înseamnă 
o entitate juridică sau o asociație sau 
federație care are capacitatea juridică și 
competența profesională corespunzătoare 
de a monitoriza și de a asigura aplicarea 
sistemelor de due diligence de către 
operatorii autorizați să utilizeze astfel de 
sisteme.

Or. en

Justificare

Organizațiile de monitorizare trebuie să facă dovada unui nivel suficient de competențe 
profesionale.



AM\764461RO.doc 51/110 PE418.388v01-00

RO

Amendamentul 115
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „organizația de monitorizare” înseamnă 
o entitate juridică sau o asociație sau 
federație care are capacitatea juridică de a
monitoriza și de a asigura aplicarea 
sistemelor de due diligence de către 
operatorii autorizați să utilizeze astfel de 
sisteme.

(h) „organizația de monitorizare” înseamnă 
o entitate juridică sau o asociație sau 
federație care are capacitatea juridică și 
competențele profesionale de a monitoriza 
și de a asigura aplicarea sistemelor de due 
diligence de către operatorii autorizați să 
utilizeze astfel de sisteme.

Or. fr

Justificare

Organizațiile operatorilor economici dispun de o pregătire și de o expertiză sigure. Ar trebui 
să fie autorizate să pună la dispoziția membrilor lor sisteme rezonabile de due diligence.

Amendamentul 116
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) „gestionarea durabilă a pădurilor”
înseamnă procesarea și folosirea  
pădurilor și a terenurilor împădurite, fără 
a aduce prejudicii altor ecosisteme, într-
un mod și într-o măsură care să permită 
menținerea biodiversității, a 
productivității, a capacității de 
regenerare, a vitalității și a potențialului 
acestora de a îndeplini, acum și în viitor, 
funcții ecologice, economice și sociale
utile la nivel local, național și mondial;

Or. de
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Justificare

Definiție în conformitate cu rezoluția H1 a procedurii MCPFEE. Asupra acestei definiții s-a 
convenit în mod universal și a fost general acceptată.

Amendamentul 117
Anders Wijkman, Péter Olajos

Propunere de regulament
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Elaborarea cerințelor de durabilitate

Parlamentul European și Consiliul sau, 
după caz, Consiliul adoptă norme 
comunitare pentru tot lemnul și pentru 
toate produsele din lemn ce provin din 
păduri naturale, în vederea atingerii celor 
mai înalte cerințe de durabilitate.
Măsurile respective sunt adoptate în 
temeiul propunerilor prezentate de 
Comisie în termen de 3 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament, în conformitate cu 
procedurile prevăzute în Tratat.

Or. en

Justificare

Pe termen lung, legislația trebuie să asigure nu numai legalitatea, dar și durabilitatea pentru 
lemnul și produsele din lemn introduse și puse la dispoziție pe piața UE. Legalitatea ar trebui 
percepută numai ca un prim pas în direcția potrivită. În cele din urmă, politica forestieră a 
UE trebuie să fie în conformitate cu obiectivele prioritare de dezvoltare durabilă și să le 
susțină proactiv.
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Amendamentul 118
Caroline Lucas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii acționează cu prudență 
pentru a reduce riscul de introducere pe 
piață a lemnului și a produselor din lemn 
recoltat ilegal. În acest sens, se utilizează 
un cadru de proceduri și de măsuri, 
denumit în continuare „sistem de due 
diligence”.

(1) Operatorii se asigură că numai lemnul 
și produsele din lemn recoltat în mod 
legal sunt introduse sau puse la dispoziție 
pe piață. 

Or. en

Justificare

Clarification - replaces Amendment 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.

Amendamentul 119
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii acționează cu prudență 
pentru a reduce riscul de introducere pe 
piață a lemnului și a produselor din lemn 
recoltat ilegal. În acest sens, se utilizează 
un cadru de proceduri și de măsuri, 
denumit în continuare „sistem de due 
diligence”.

(1) Operatorii acționează cu prudență 
pentru a putea garanta că lemnul și 
produsele din lemn recoltat ilegal nu sunt 
introduse pe piață. În acest sens, se 
utilizează un cadru de proceduri și de 
măsuri, denumit în continuare „sistem de 
due diligence”.

Or. nl



PE418.388v01-00 54/110 AM\764461RO.doc

RO

Justificare

Obiectivul prezentului regulament nu este doar reducerea la minimum a recoltării ilegale și 
iresponsabile a lemnului, ci și excluderea de pe piața europeană a acestui fenomen. Termenul 
„a minimiza” este prea flexibil și neclar și poate fi interpretat în diferite moduri. Operatorii 
trebuie să fie capabili să asigure și să demonstreze că propriile produse sunt obținute în mod 
legal și responsabil.

Amendamentul 120
Samuli Pohjamo

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii acționează cu prudență 
pentru a reduce riscul de introducere pe 
piață a lemnului și a produselor din lemn 
recoltat ilegal. În acest sens, se utilizează 
un cadru de proceduri și de măsuri, 
denumit în continuare „sistem de due 
diligence”.

(1) Operatorii acționează cu prudență 
pentru a reduce riscul de cumpărare pe 
piață a lemnului și a produselor din lemn 
recoltat ilegal. În acest sens, se utilizează 
un cadru de proceduri și de măsuri, 
denumit în continuare „sistem de due 
diligence”.

Or. en

Justificare

Pentru ca regulamentul să fie mai eficient și mai rentabil, se sugerează plasarea obligației de 
due diligence asupra operatorului care achiziționează primul lemn și produse din lemn. 
Modificarea acestei definiții ar reduce numărul operatorilor care ar trebui să stabilească un 
sistem de due diligence de la aproximativ 16 milioane de proprietari de păduri la cei 
aproximativ 50 000 de cumpărători estimați. Cumpărătorii operează pe piețe în mod regulat, 
iar majoritatea dintre ei au deja sisteme care ar putea îndeplini funcția de due diligence.

Amendamentul 121
Riitta Myller

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii stabilesc un sistem de due 
diligence care conține elementele 

(2) Operatorii care introduc pe piață lemn 
și produse din lemn stabilesc un sistem de 
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menționate la articolul 4 alineatul (1) sau 
utilizează un sistem de due diligence 
stabilit de o organizație de monitorizare 
menționată la articolul 5 alineatul (1).

due diligence care conține elementele 
menționate la articolul 4 alineatul (1) sau 
utilizează un sistem de due diligence 
stabilit de o organizație de monitorizare 
menționată la articolul 5 alineatul (1).
Mecanismele existente de supraveghere 
legislativă națională și cele referitoare la 
lanțurile de păstrare voluntare create de 
întreprinderile importatoare de lemn pot fi 
utilizate ca bază pentru sistemul de due 
diligence.

Or. en

Amendamentul 122
Caroline Lucas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Operatorii care pun la dispoziție pe 
piață lemn și produse din lemn sunt în 
măsură, de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare, să efectueze următoarele:
(i) să prezinte informații cu privire la 
denumirea speciei, țara de recoltare și, în 
cazul în care este practicabil, pădurea de 
origine;
(ii) să identifice operatorul care a furnizat 
lemnul și produsele din lemn, precum și 
operatorul căruia i-a fost furnizat lemnul 
și produsele din lemn.

Or. en

Justificare

Se înlocuiește amendamentul 22 din raportul inițial pentru a reduce sarcina administrativă ce 
le revine operatorilor care pun la dispoziție pe piață lemn și produse din lemn. 
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Amendamentul 123
Riitta Myller

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Operatorii care pun la dispoziție pe 
piață lemn și produse din lemn 
efectuează, de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare, următoarele:
(a) sunt în măsură să identifice operatorul 
care a furnizat lemnul și produsele din 
lemn, precum și operatorul căruia i-a fost 
furnizat lemnul și produsele din lemn;
(b) pun la dispoziția operatorului căruia îi 
este furnizat lemn sau produse din lemn, 
la cererea acestuia, informații cu privire 
la țara/țările de recoltare, pădurea de 
recoltare și esența lemnului și a 
produselor din lemn.

Or. en

Justificare

Acest lucru ar putea determina o trasabilitate practicabilă prin intermediul lanțului de 
aprovizionare, fapt care ar ajuta întreprinderile să asigure legalitatea.

Amendamentul 124
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Operatorii care pun la dispoziție pe 
piață lemn și produse din lemn 
efectuează, de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare, următoarele: 
(i) etichetează lemnul și produsele din 
lemn pentru a oferi informații cu privire 
la denumirea speciei, țara și pădurea de 
origine și, în cazul în care este practicabil, 
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concesiunea de origine; 
(ii) sunt în măsură să identifice 
operatorul care a furnizat lemnul și 
produsele din lemn, precum și operatorul 
căruia i-a fost furnizat lemnul și 
produsele din lemn.

Or. en

Justificare

Toți operatorii din lanțul de aprovizionare ar trebui să aibă obligația de a respecta 
interdicția absolută de punere la dispoziție pe piață a lemnului și a produselor din lemn 
recoltat ilegal și trebuie să depună toate eforturile în acest scop. Pentru a favoriza 
trasabilitatea toți operatorii trebuie să furnizeze informații de bază despre produse, originea 
acestora și operatorul pe care îl aprovizionează.

Amendamentul 125
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Operatorii care pun la dispoziție pe 
piață lemn și produse din lemn sunt în 
măsură, de-a lungul întregului lanț de
aprovizionare, să efectueze următoarele:
(i) să identifice operatorul care a furnizat 
lemnul și produsele din lemn, precum și 
operatorul căruia i-a fost furnizat lemnul 
și produsele din lemn;
(ii) să ofere informații cu privire la țara și 
regiunea de origine ale lemnului și ale 
produselor din lemn;
(iii) să verifice, în caz de necesitate, dacă 
operatorul care a introdus pe piață lemnul 
și produsele din lemn respective pentru 
prima dată a îndeplinit obligațiile impuse 
de prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Este important pentru operatorii care pun la dispoziție pe piață lemn și produse din lemn să 
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mențină lanțul de furnizare a informațiilor și, de asemenea, să poată verifica, în caz de 
necesitate, dacă aceste informații furnizate de către operatorul care a plasat primul lemnul 
respectiv pe piață au fost obținute corect, în conformitate cu sistemul de due diligence.

Amendamentul 126
Riitta Myller

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) garantează, prin intermediul unui 
sistem de trasabilitate, că numai lemnul și 
produsele din lemn recoltat legal sunt 
introduse pe piață,

Or. en

Justificare

Pentru a asigura legalitatea, ar trebui instituit un sistem de trasabilitate simplu în cadrul 
întregului lanț de aprovizionare.

Amendamentul 127
Samuli Pohjamo

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă și subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) permite accesul la informații referitoare 
la lemn și la produsele din lemn introduse
pe piață de către operator:

(a) permite accesul la informații referitoare 
la lemn și la produsele din lemn cumpărate
pe piață de către operator:

(i) descrierea; (i) descrierea; denumirea speciei

Or. en

Justificare

1a) Plasarea cerinței de due diligence asupra cumpărătorului ar face regulamentul mai 
eficient.
1ai) Pentru a îmbunătăți nivelul informațiilor, ar trebui inclusă denumirea speciei conținute 
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în produs.
2) Există deja criterii de evaluare a riscului de ilegalitate și, prin urmare, în regulament ar 
trebui să se facă referință la acestea.
3) Regulamentul trebuie să identifice sistemele existente care ar putea fi considerate 
conforme cu sistemul de due diligence. Toate sistemele enumerate în regulament ar garanta 
legalitatea și, prin urmare, nu ar mai fi nevoie să se creeze noi sisteme de due diligence.

Amendamentul 128
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) volumul și/sau masa; eliminat

Or. fr

Justificare

A solicita în sistemul proiectat de due diligence informații privind „volumul și/sau masa” 
riscă să îngreuneze sistemele existente de certificare a gestiunii forestiere. Prin integrarea de 
proceduri privind lanțul de control, aceste sisteme permit cunoașterea monitorizată a 
volumelor sau a maselor care provin din parcelele pentru care proprietarii au solicitat o 
certificare.

Amendamentul 129
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) volumul și/sau masa; eliminat

Or. fr

Justificare

Informațiile privind volumul și/sau masa lemnului vor crea o birocrație excesivă în 
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detrimentul sistemelor existente de certificare a gestiunii forestiere. În realitate, aceste 
sisteme de certificare permit asigurarea unei trasabilități a parcelelor cu lemn care conțin 
deja indicații privind volumele și masele.

Amendamentul 130
Riitta Myller

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

.(b) conține o procedură de gestionare a 
riscurilor și

(b) conține o procedură de gestionare a 
riscurilor în conformitate cu articolul 5a 

Or. en

Amendamentul 131
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Introducerea și punerea la dispoziție pe 
piață a lemnului și a produselor din lemn 
provenind din zone de conflict ar trebui 
considerate de către operatori ca 
prezentând un risc sporit în conformitate 
cu prezentul regulament. 

Or. en

Justificare

Lemnul și produsele din lemn din zonele de conflict prezintă un risc mai mare de a fi recoltate 
în mod ilegal.
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Amendamentul 132
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Este interzisă introducerea și 
punerea la dispoziție pe piață a lemnului 
și a produselor din lemn recoltat prin 
încălcarea drepturilor populațiilor 
indigene de proprietate asupra terenurilor 
și de utilizare a resurselor. În cazurile în 
care sunt în desfășurare acțiuni judiciare, 
operatorii suspendă aprovizionarea cu 
lemn și cu produse din lemn din zonele 
respective. 

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează protejarea populațiilor indigene din țările în care este evident că 
au avut loc încălcări ale dreptului de proprietate funciară sau ale drepturilor de folosință a 
pădurilor.

Amendamentul 133
Samuli Pohjamo

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă măsurile de 
implementare a prezentului articol. În 
special, Comisia stabilește criteriile 
conform cărora evaluează dacă există riscul 
ca lemnul sau produsele din lemn recoltat 
ilegal să fie introduse pe piață.

(2) Criteriile conform cărora operatorul
evaluează dacă există riscul ca lemnul sau 
produsele din lemn recoltat ilegal să fie 
introduse pe piață sunt stabilite în anexa 
XX.

Or. en
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Justificare

1a) Plasarea cerinței de due diligence asupra cumpărătorului ar face regulamentul mai 
eficient.
1ai) Pentru a îmbunătăți nivelul informațiilor, ar trebui inclusă denumirea speciei conținute 
în produs.
2) Există deja criterii de evaluare a riscului de ilegalitate și, prin urmare, în regulament ar 
trebui să se facă referință la acestea.
3) Regulamentul trebuie să identifice sistemele existente care ar putea fi considerate 
conforme cu sistemul de due diligence. Toate sistemele enumerate în regulament ar garanta 
legalitatea și, prin urmare, nu ar mai fi nevoie să se creeze noi sisteme de due diligence.

Amendamentul 134
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă măsurile de 
implementare a prezentului articol. În 
special, Comisia stabilește criteriile 
conform cărora evaluează dacă există riscul 
ca lemnul sau produsele din lemn recoltat 
ilegal să fie introduse pe piață.

(2) Criteriile conform cărora operatorul
evaluează dacă există riscul ca lemnul sau 
produsele din lemn recoltat ilegal să fie 
introduse pe piață sunt stabilite în anexa 
XX.

Or. en

Justificare

xxx

Amendamentul 135
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă măsurile de 
implementare a prezentului articol. În 
special, Comisia stabilește criteriile 
conform cărora evaluează dacă există 

(2) La anexa XX sunt definite criteriile 
utilizate de operator pentru a evalua dacă 
există riscul ca lemnul sau produsele din 
lemn provenite din exploatarea ilegală să 
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riscul ca lemnul sau produsele din lemn 
recoltat ilegal să fie introduse pe piață. 

fie introduse pe piață.

Măsurile respective, menite să modifice 
elemente neesențiale din prezentul 
regulament, prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 11 alineatul (2).

Or. fr

Justificare

Sectorul forestier a dezvoltat deja și a pus în practică mecanisme/criterii care permit 
evaluarea riscului și care ar trebui utilizate în acest context.

Amendamentul 136
Lena Ek

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă măsurile de implementare 
a prezentului articol. În special, Comisia 
stabilește criteriile conform cărora 
evaluează dacă există riscul ca lemnul sau 
produsele din lemn recoltat ilegal să fie 
introduse pe piață.

Comisia adoptă măsurile de implementare 
a prezentului articol. În special, Comisia 
stabilește criteriile conform cărora 
evaluează dacă există riscul ca lemnul sau 
produsele din lemn recoltat ilegal să fie 
introduse pe piață. În realizarea 
raportului, Comisia ia în considerare 
situația specială și capacitatea 
întreprinderilor mici și mijlocii și, în 
măsura posibilităților, oferă respectivelor 
întreprinderi alternative adaptate și 
simplificate la sistemele de raportare și 
control, astfel încât aceste sisteme să nu 
devină o povară.

Or. sv

Justificare

Capacitatea și resursele limitate ale întreprinderilor mici și mijlocii de a participa la scară 
largă și în mod frecvent la mecanisme complexe de monitorizare trebuie luate în considerare 
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în momentul în care Comisia elaborează și adoptă măsuri pentru punerea în aplicare a unui 
sistem de verificare. În măsura în care este posibil și fără a periclita obiectul și scopul 
regulamentului, Comisia trebuie, prin urmare, să ia în considerare situația specială a acestor 
întreprinderi și să ofere, în consecință, alternative simplificate, dar la fel de valabile. 

Amendamentul 137
Caroline Lucas

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă măsurile de 
implementare a prezentului articol. În 
special, Comisia stabilește criteriile 
conform cărora evaluează dacă există riscul 
ca lemnul sau produsele din lemn recoltat 
ilegal să fie introduse pe piață. 

(2) Comisia adoptă măsurile de 
implementare a prezentului articol. În 
special, Comisia stabilește criteriile 
conform cărora se evaluează dacă există 
riscul ca lemnul sau produsele din lemn 
recoltat ilegal să fie introduse pe piață și 
pune la dispoziție un registru al surselor 
de lemn și de produse din lemn cu risc 
sporit.

Or. en

Amendamentul 138
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește, de asemenea, criteriile 
conform cărora se evaluează dacă există 
riscul ca lemnul sau produsele din lemn 
introduse pe piață să provină din lemn 
recoltat fără a ține cont în mod suficient 
sau deloc de protecția mediului, 
conservarea biodiversității și a 
ecosistemului, protejarea habitatelor 
comunităților locale, protejarea 
comunităților dependente de păduri și 
protejarea populațiilor indigene și a 
drepturilor acestora.
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Or. nl

Justificare

Pe lângă protejarea pădurilor virgine, a zonelor împădurite, a biodiversității, a 
ecosistemului, a mediului înconjurător, a comerțului echitabil și a combaterii schimbărilor 
climatice, Uniunea Europeană și-a luat angajamentul prin diferite directive de a proteja 
drepturile omului și patrimoniul cultural, dezvoltarea regională și rurală durabilă și de a 
combate sărăcia. Prin urmare, acest lucru ar trebui să se reflecte în legislație și să se facă 
explicit.

Amendamentul 139
Riitta Myller, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de adoptarea unor măsuri de 
punere în aplicare suplimentare, sunt 
consultate părțile vizate. 

Or. en

Justificare

Acest paragraf este adăugat pentru a asigura consultarea părților interesate în orice proces 
de luare a deciziilor.

Amendamentul 140
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre individuale nu pot fi 
împiedicate, cu privire la accesul pe piață 
al lemnului și produselor din lemn, să 
stabilească cerințe mai severe decât cele 
stabilite în prezentul regulament pentru 
recoltarea și originea lemnului, în 
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legătură cu durabilitatea, protecția 
mediului, conservarea biodiversității și a 
ecosistemului, protejarea habitatelor 
comunităților locale, protejarea 
comunităților dependente de păduri și 
protejarea populațiilor indigene și a 
drepturilor acestora, precum și a 
drepturilor omului.

Or. nl

Justificare

Pe lângă protejarea pădurilor virgine, a zonelor împădurite, a biodiversității, a 
ecosistemului, a mediului înconjurător, a comerțului echitabil și a combaterii schimbărilor 
climatice, Uniunea Europeană și-a luat angajamentul prin diferite directive de a proteja 
drepturile omului și patrimoniul cultural, dezvoltarea regională și rurală durabilă și de a 
combate sărăcia. Prin urmare, acest lucru ar trebui să se reflecte în legislație și să se facă 
explicit.

Amendamentul 141
Samuli Pohjamo

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se consideră că următoarele sisteme 
îndeplinesc în practică cerințele de la 
articolul 4 alineatul (1):
- autorizații de exploatare sau sisteme 
similare acordate de autorități
- planuri autorizate de gestiune forestieră 
- certificate emise pe baza unor sisteme de 
certificare recunoscute
- licențe legale înființate în cadrul unui 
acord de parteneriat voluntar, astfel cum 
se prevede în Regulamentul (CE) nr. 
2173/2005
- certificate în conformitate cu EMS (ISO, 
EMAS și echivalente)
- autorizație CITES
- sisteme de urmărire verificate sau 
certificate.
În cazurile în care lemnul sau produsele 
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din lemn provin din zone cu risc sporit 
conform definiției de la articolul 4 
alineatul (2), sistemele menționate la 
prezentul alineat nu sunt suficiente, fiind 
obligatorie aplicarea sistemului de due 
diligence, astfel cum se prevede la 
articolul 4 alineatul (1).

Or. en

Justificare

1a) Plasarea cerinței de due diligence asupra cumpărătorului ar face regulamentul mai 
eficient.
1ai) Pentru a îmbunătăți nivelul informațiilor, ar trebui inclusă denumirea speciei conținute 
în produs.
2) Există deja criterii de evaluare a riscului de ilegalitate și, prin urmare, în regulament ar 
trebui să se facă referință la acestea.
3) Regulamentul trebuie să identifice sistemele existente care ar putea fi considerate 
conforme cu sistemul de due diligence. Toate sistemele enumerate în regulament ar garanta 
legalitatea și, prin urmare, nu ar mai fi nevoie să se creeze noi sisteme de due diligence.

Amendamentul 142
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se consideră că următoarele sisteme 
stabilite îndeplinesc condițiile de „due 
diligence” prevăzute la alineatul (1) și nu 
necesită măsuri de precauție 
suplimentare:
- (a) certificatele emise de sisteme 
recunoscute de certificare forestieră;
- (b) licențele FLEGT emise în cadrul 
acordurilor de parteneriat voluntare 
vizate de Regulamentul (CE) nr. 
2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 
2005 privind instituirea unui regim de 
licențe FLEGT pentru importurile de 
lemn în Comunitatea Europeană1;
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- (c) autorizațiile de exploatare sau 
sistemele echivalente emise de autoritățile 
naționale sau regionale competente;
-(d) planurile de gestiune forestieră 
validate de autoritățile naționale sau 
regionale competente;
- (e) certificatele emise potrivit normelor 
de gestiune a mediului (ISO, EMAS sau 
altele echivalente);
- (f) permisele CITES;
- (g) sistemele de trasabilitate verificate 
sau certificate;
În cazul în care lemnul și produsele din 
lemn provin din zone cu grad ridicat de 
risc, astfel cum sunt definite la alineatul 
(2), sistemele menționate în prezentul 
alineat nu sunt suficiente și trebuie 
aplicată o procedură completă de „due 
diligence”.
1 JO L 347, 30.12.2005, p. 1.

Or. fr

Justificare

Sectorul forestier a pus deja în aplicare o gamă vastă de măsuri care au contribuit cu succes 
la reducerea importurilor/comerțului cu lemn care provine din exploatări ilegale. Astfel de 
sisteme ar trebui recunoscute și considerate ca fiind echivalente pentru due diligence de 
facto.

Amendamentul 143
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Etichetarea

Statele membre garantează că, în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
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prezentului regulament, tot lemnul și 
toate produsele din lemn introduse și puse 
la dispoziție pe piață sunt etichetate în 
conformitate cu dispozițiile de la articolul 
3.

Or. en

Justificare

Operatorii din avalul lanțului de aprovizionare, precum și publicul larg ar trebui să aibă 
dreptul de a ști dacă produsul a fost recoltat legal sau nu. 

Amendamentul 144
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4b
Elaborarea cerințelor de durabilitate

În termen de un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului o propunere 
legislativă cu privire la norme comunitare 
pentru tot lemnul și pentru toate 
produsele din lemn ce provin din păduri 
naturale, în vederea atingerii celor mai 
înalte cerințe de durabilitate.

Or. en

Justificare

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 
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that the broader perspective of sustainable development is supported by this legislation.

Amendamentul 145
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente recunosc
organizațiile de monitorizare care depun 
cereri de recunoaștere, în cazul în care 
organizația de monitorizare îndeplinește 
următoarele cerințe:

(1) În conformitate cu procedura stabilită 
la alineatul 3b, Comisia recunoaște
organizațiile de monitorizare care depun 
cereri de recunoaștere, în cazul în care 
organizația de monitorizare îndeplinește 
următoarele cerințe:

Or. en

Justificare

Este important să se mențină distincția dintre competența unei organizații de monitorizare 
(private) și o autoritate competentă, care are responsabilitate de control atât pentru 
organizațiile de monitorizare, cât și pentru sistemul de due diligence.

Amendamentul 146
Caroline Lucas

Propunere de regulament
Articolul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente recunosc 
organizațiile de monitorizare care depun 
cereri de recunoaștere, în cazul în care 
organizația de monitorizare îndeplinește 
următoarele cerințe:

(1) În conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 11 
alineatul (2a), Comisia recunoaște drept 
organizație de monitorizare o entitate 
publică sau privată care a înființat un 
sistem de due diligence ce conține 
elementele menționate la articolul (4) 
alineatul (1).
(1a) O entitate publică care solicită 
recunoașterea calității stabilite la 
alineatul (1) îndeplinește următoarele 
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cerințe: 
(a) are personalitate juridică; (a) are personalitate juridică;

(aa) face obiectul dreptului public;
(b) a stabilit un sistem de due diligence 
care conține elementele stabilite la 
articolul 4 alineatul (1);

(b) a fost înființată în vederea executării 
unor funcții concrete în sectorul forestier, 
însă nu în vederea administrării sau 
aplicării cerințelor naționale privind 
activitățile de recoltare;
(ba) este finanțată, în mare parte, de către 
stat, de către autoritățile regionale sau 
locale sau de alte organisme de drept 
public;

(c) îi obligă pe operatorii cărora le acordă 
autorizația să utilizeze sistemele de due 
diligence pe care le-au stabilit;

(c) îi obligă pe operatorii cărora le acordă 
autorizația să utilizeze sistemele de due 
diligence pe care le-au stabilit;

(d) a instituit un mecanism de monitorizare 
pentru a asigura utilizarea sistemelor de 
due diligence de către operatorii pe care i-a 
autorizat să utilizeze sisteme de due 
diligence;

(d) a instituit un mecanism de monitorizare 
pentru a asigura utilizarea sistemelor de 
due diligence de către operatorii pe care i-a 
autorizat să utilizeze sisteme de due 
diligence;

(e) ia măsurile disciplinare corespunzătoare 
împotriva oricărui operator autorizat care 
nu respectă cerințele sistemului de due 
diligence stabilit de organizația de 
monitorizare.

(e) ia măsurile disciplinare corespunzătoare 
împotriva oricărui operator autorizat care 
nu respectă cerințele sistemului său de due 
diligence; printre măsurile disciplinare se 
poate număra informarea autorității 
competente naționale corespunzătoare cu 
privire la încălcarea în cauză;
(ea) nu se află în conflict de interese cu 
autoritățile competente.

Or. en

Justificare

Împreună cu noul amendament X [care introduce articolul 5 alineatul 1b (nou)], acesta 
înlocuiește amendamentul 28 din proiectul de raport - pentru a clarifica faptul că entitățile 
publice se pot califica drept organizații de monitorizare, precum și pentru a stabili criteriile 
de eligibilitate corespunzătoare pentru entitățile din sectorul public și privat.
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Amendamentul 147
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente recunosc
organizațiile de monitorizare care depun 
cereri de recunoaștere, în cazul în care 
organizația de monitorizare îndeplinește 
următoarele cerințe:

(1) În conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 11 
alineatul (2a), Comisia recunoaște
organizațiile de monitorizare care depun 
cereri de recunoaștere, în cazul în care 
organizația de monitorizare îndeplinește 
următoarele cerințe:

Or. en

Justificare

Acreditarea la nivelul UE a organismelor de monitorizare va evita crearea de standarde 
diferite și denaturarea pieței. Pentru organisme de monitorizare credibile, este necesar să 
existe criterii clare de acreditare și cerințe minime pentru activitățile acestor organizații.

Amendamentul 148
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) are competențe profesionale 
corespunzătoare;

Or. en

Justificare

Este important să se mențină distincția dintre competența unei organizații de monitorizare 
(private) și o autoritate competentă, care are responsabilitatea de a controla atât 
organizațiile de monitorizare, cât și sistemul de due diligence.
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Amendamentul 149
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) are competențe profesionale 
corespunzătoare;

Or. en

Justificare

Acreditarea la nivelul UE a organismelor de monitorizare va evita crearea de standarde 
diferite și denaturarea pieței. Pentru organisme de monitorizare credibile, este necesar să 
existe criterii clare de acreditare și cerințe minime pentru activitățile acestor organizații.

Amendamentul 150
Samuli Pohjamo

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) are competențe profesionale 
corespunzătoare;

Or. en

Justificare

Organizația de monitorizare trebuie să demonstreze că deține competențele necesare pentru a 
monitoriza un sistem de due diligence.
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Amendamentul 151
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) are competențe profesionale 
corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 152
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) este independentă din punct de 
vedere financiar de operatorii pe care îi 
autorizează;

Or. en

Justificare

Este important să se mențină distincția dintre competența unei organizații de monitorizare 
(private) și o autoritate competentă, care are responsabilitatea de a controla atât 
organizațiile de monitorizare, cât și sistemul de due diligence.

Amendamentul 153
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) este independentă din punct de 
vedere juridic și financiar de operatorii pe 
care îi autorizează;
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Or. en

Justificare

Acreditarea la nivelul UE a organismelor de monitorizare va evita crearea de standarde 
diferite și denaturarea pieței. Pentru organisme de monitorizare credibile, este necesar să 
existe criterii clare de acreditare și cerințe minime pentru activitățile acestor organizații.

Amendamentul 154
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) ia măsurile disciplinare corespunzătoare 
împotriva oricărui operator autorizat care 
nu respectă cerințele sistemului de due 
diligence stabilit de organizația de 
monitorizare.

(e) ia măsurile disciplinare corespunzătoare 
împotriva oricărui operator autorizat care 
nu respectă cerințele sistemului de due 
diligence stabilit de organizația de 
monitorizare. Printre aceste măsuri se 
numără, ca sancțiuni principale, 
informarea autorităților naționale 
corespunzătoare responsabile cu punerea 
în aplicare și a comitetului, astfel cum 
este definit la articolul 11.

Or. en

Justificare

Este important să se mențină distincția dintre competența unei organizații de monitorizare 
(private) și o autoritate competentă, care are responsabilitatea de a controla atât 
organizațiile de monitorizare, cât și sistemul de due diligence.

Amendamentul 155
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) ia măsurile disciplinare corespunzătoare (e) ia măsurile disciplinare corespunzătoare 
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împotriva oricărui operator autorizat care 
nu respectă cerințele sistemului de due 
diligence stabilit de organizația de 
monitorizare.

împotriva oricărui operator autorizat care 
nu respectă cerințele sistemului de due 
diligence stabilit de organizația de 
monitorizare; printre măsurile disciplinare 
se numără informarea autorității 
competente naționale corespunzătoare cu 
privire la încălcarea în cauză.

Or. en

Justificare

Acreditarea la nivelul UE a organismelor de monitorizare va evita crearea de standarde 
diferite și denaturarea pieței. Pentru organisme de monitorizare credibile, este necesar să 
existe criterii clare de acreditare și cerințe minime pentru activitățile acestor organizații.

Amendamentul 156
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) ia măsurile disciplinare corespunzătoare 
împotriva oricărui operator autorizat care 
nu respectă cerințele sistemului de due 
diligence stabilit de organizația de 
monitorizare. 

(e) ia măsurile disciplinare corespunzătoare 
împotriva oricărui operator autorizat care 
nu respectă cerințele sistemului de due 
diligence stabilit de organizația de 
monitorizare. Măsurile posibile includ 
retragerea certificatului și excluderea de 
pe piață.

Or. nl

Amendamentul 157
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) are norme care prevăd următoarele:
(i) membrii organizației de monitorizare 
în cauză sau operatorii autorizați de către 
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aceasta sunt obligați să aplice sistemele de 
due diligence ale organizației;
(ii) supravegherea organizației de 
monitorizare de către membrii acesteia 
sau de către operatorii care aplică 
sistemul acesteia.

Or. en

Justificare

Este important să se mențină distincția dintre competența unei organizații de monitorizare 
(private) și o autoritate competentă, care are responsabilitatea de a controla atât 
organizațiile de monitorizare, cât și sistemul de due diligence.

Amendamentul 158
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) are norme care prevăd următoarele:
(i) membrii organizației de monitorizare 
în cauză sau operatorii autorizați de către 
aceasta sunt obligați să aplice sistemele de 
due diligence ale organizației;
(ii) supravegherea organizației de 
monitorizare de către membrii acesteia 
sau de către operatorii care aplică 
sistemul acesteia.

Or. en

Justificare

Acreditarea la nivelul UE a organismelor de monitorizare va evita crearea de standarde 
diferite și denaturarea pieței. Pentru organisme de monitorizare credibile, este necesar să 
existe criterii clare de acreditare și cerințe minime pentru activitățile acestor organizații. 
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Amendamentul 159
Caroline Lucas

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) O entitate privată care solicită 
recunoașterea calității stabilite la 
alineatul (1) îndeplinește următoarele 
cerințe: 
(a) face obiectul dreptului privat;
(b) are personalitate juridică;
(c) are competențe profesionale 
corespunzătoare;
(d) este independentă din punct de vedere 
financiar de operatorii pe care îi 
autorizează; 
(e) operatorii pe care îi autorizează sunt 
obligați de statutul entității să utilizeze 
sistemele de due diligence ale acesteia; 
(f) a instituit un mecanism de 
monitorizare pentru a asigura utilizarea 
sistemelor de due diligence de către 
operatorii pe care i-a autorizat să utilizeze 
sistemele sale de due diligence;
(g) ia măsurile disciplinare 
corespunzătoare împotriva oricărui 
operator autorizat care nu respectă 
cerințele sistemului său de due diligence; 
printre măsurile disciplinare se poate 
număra informarea autorității competente 
naționale corespunzătoare cu privire la 
încălcarea în cauză; 

Or. en

Justificare

Împreună cu noul amendament X (care modifică articolul 5 alineatul 1), acesta înlocuiește 
amendamentul 28 din proiectul de raport - pentru a clarifica faptul că entitățile publice se pot 
califica drept organizații de monitorizare, precum și pentru a stabili criteriile de eligibilitate 
corespunzătoare pentru entitățile din sectorul public și privat.
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Amendamentul 160
Riitta Myller, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) documentația care demonstrează 
competențele profesionale 
corespunzătoare ale organizației;

Or. en

Amendamentul 161
Samuli Pohjamo

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) documentația care demonstrează 
competențele profesionale 
corespunzătoare ale organizației;

Or. en

Justificare

Organizația de monitorizare trebuie să demonstreze că deține competențele necesare pentru a 
monitoriza un sistem de due diligence.

Amendamentul 162
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) documentația care demonstrează 
capacitatea organizației de a adopta un 
sistem care respectă criteriile stabilite la 
articolul 4 și articolul 5 alineatul (1);
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Or. en

Amendamentul 163
Riitta Myller, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) documentația care demonstrează 
capacitatea organizației de a adopta un 
sistem care respectă criteriile stabilite la 
articolele 4 și 5;

Or. en

Amendamentul 164
Caroline Lucas

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente decid
acordarea recunoașterii unei organizații de 
monitorizare în termen de trei luni de la 
depunerea unei cereri de către organizația 
de monitorizare.

(3) Decizia privind acordarea recunoașterii 
unei organizații de monitorizare se adoptă
în termen de trei luni de la depunerea unei 
cereri de către organizația de monitorizare.

Decizia de a acorda recunoaștere unei 
organizații de monitorizare este transmisă 
de către Comisie autorității competente 
din statul membru în a cărui jurisdicție se 
află organizația, alături de o copie a 
cererii, în termen de 15 zile de la data 
deciziei.

Autoritățile competente efectuează 
controale la intervale regulate pentru a se 
asigura că organizațiile de monitorizare 
respectă cerințele prevăzute la alineatul (1).

Autoritățile competente ale statelor 
membre efectuează controale, inclusiv 
verificări pe teren, la intervale regulate sau 
pe baza unor preocupări fundamentate 
exprimate de terți, pentru a se asigura că 
organizațiile de monitorizare respectă 
cerințele prevăzute la alineatul (1).
Dacă în urma controalelor respective
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constată că organizațiile de monitorizare 
nu respectă cerințele prevăzute la 
alineatul (1), autoritățile competente 
informează de îndată Comisia și îi 
prezintă acesteia toate dovezile relevante 
în acest sens.

Or. en

Amendamentul 165
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente decid
acordarea recunoașterii unei organizații de 
monitorizare în termen de trei luni de la 
depunerea unei cereri de către organizația 
de monitorizare. 

(3) În conformitate cu procedurile 
prevăzute la articolul 11 alineatul (2), 
Comisia decide dacă recomandă sau nu 
acordarea recunoașterii unei organizații de 
monitorizare în termen de trei luni de la 
primirea unei notificări din partea 
autorității competente dintr-un stat 
membru care recomandă organizația 
pentru a fi recunoscută.

Or. en

Justificare

Este important să se mențină distincția dintre competența unei organizații de monitorizare 
(private) și o autoritate competentă, care are responsabilitatea de a controla atât 
organizațiile de monitorizare, cât și sistemul de due diligence.

Amendamentul 166
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente efectuează 
controale la intervale regulate pentru a se 

Inspectorii UE și autoritățile competente 
ale statelor membre efectuează controale, 
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asigura că organizațiile de monitorizare 
respectă cerințele prevăzute la alineatul (1).

inclusiv verificări pe teren, la intervale 
regulate sau pe baza unor preocupări 
fundamentate exprimate de terți, pentru a 
se asigura că organizațiile de monitorizare 
respectă cerințele prevăzute la alineatul (1).
Toate rapoartele de inspecție se pun la 
dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

Inspectorii UE vor asista autoritățile competente din statele membre pentru a asigura 
exactitatea și armonizarea punerii în aplicare a regulamentului.

Amendamentul 167
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O autoritate competentă retrage 
recunoașterea unei organizații de 
monitorizare în cazul în care s-a stabilit că 
aceasta nu mai respectă cerințele prevăzute 
la alineatul (1).

(4) În conformitate cu procedura stabilită 
la articolul 11 alineatul (2), Comisia
decide dacă retrage sau nu recunoașterea 
unei organizații de monitorizare în cazul în 
care s-a stabilit că aceasta nu mai respectă 
cerințele prevăzute la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 168
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritățile competente informează 
Comisia, în termen de două luni de la 
luarea deciziei de a acorda, de a refuza sau
de a retrage recunoașterea unei 
organizații de monitorizare.

(5) Autoritățile competente informează 
Comisia, în termen de două luni de la 
luarea deciziei de a recomanda acordarea, 
refuzul sau retragerea recunoașterii
oricărei organizații de monitorizare.
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Or. en

Amendamentul 169
Riitta Myller

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritățile competente informează 
Comisia, în termen de două luni de la 
luarea deciziei de a acorda, de a refuza sau
de a retrage recunoașterea unei
organizații de monitorizare.

(5) Autoritățile competente informează 
Comisia, în termen de două luni de la 
luarea deciziei de a recomanda acordarea, 
refuzul sau retragerea recunoașterii
oricărei organizații de monitorizare.

Or. en

Amendamentul 170
Riitta Myller

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Procedura de gestionare a riscurilor
(1) Statele membre se asigură că 
procedurile de gestionare a riscurilor sunt 
puse în aplicare în mod independent, 
obiectiv și transparent.
(2) Pentru a determina gradul de risc, 
Comisia, în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 11 alineatul (2): 
(a) creează și gestionează una sau mai 
multe baze de date publice care țin 
evidența numelor întreprinderilor și 
operatorilor de exploatare forestieră care 
s-au făcut vinovați de activități ilegale, a 
naturii încălcării respective și a țării și 
zonei unde aceasta a avut loc;
(b) întocmește o listă a surselor de 
informații existente care pot fi folosite de 
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operatori pentru a evalua gradul de risc;
(c) elaborează orientări pentru utilizarea 
instrumentelor de gestionare a riscurilor; 
întocmește o listă cu cele mai obișnuite și 
frecvente iregularități și forme de 
încălcare.
(3) Pe baza unei evaluări a riscurilor, 
operatorii iau măsuri suplimentare în 
situațiile care prezintă un risc sporit. 
Măsurile suplimentare pot include, 
printre altele:
(a) informarea prealabilă a autorităților 
de control cu privire la data și detaliile 
achiziției;
(b) solicitarea de dovezi cu privire la 
sistemele de gestionare în temeiul cărora 
se aprobă achiziția;
(c) solicitarea de documente, date sau 
informații suplimentare;
(4) Lista menționată la alineatul (4) 
primul paragraf este revizuită și, dacă este 
cazul, extinsă de către Comisie, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control stabilită la 
articolul 11 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 171
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu și alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de monitorizare Măsuri de monitorizare și control
(1) Autoritățile competente efectuează 
controale pentru a verifica dacă operatorii 
respectă cerințele prevăzute la articolul 3 
alineatele (1) și (2) și la articolul (4)
alineatul (1).

(1) Autoritățile competente efectuează 
controale pentru a verifica dacă operatorii 
respectă cerințele prevăzute la articolul 3 
alineatele (1) și (2) și la articolul (4).

Or. en
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Justificare

Statele membre au nevoie de criterii clare la nivelul UE pentru controale privind sistemele de 
monitorizare în vederea asigurării unor condiții echitabile în întreaga UE. În mod special, 
controalele vor fi efectuate în cazurile în care autoritățile competente dețin informații care 
pun la îndoială funcționarea eficientă a sistemului de monitorizare.

Amendamentul 172
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente efectuează 
controale pentru a verifica dacă operatorii 
respectă cerințele prevăzute la articolul 3 
alineatele (1) și (2) și la articolul (4) 
alineatul (1).

(1) Autoritățile competente efectuează 
controale, inclusiv controale vamale,
pentru a verifica dacă operatorii respectă 
cerințele prevăzute la articolul 3 alineatele 
(1) și (2) și la articolul (4) alineatul (1).

Or. pl

Justificare

Trebuie accentuată natura transfrontalieră a problemei. Trebuie luate măsuri acum pentru a 
garanta că lemnul exploatat ilegal nu poate fi adus pe piața internă a Uniunii Europene.

Amendamentul 173
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Controalele sunt efectuate în 
conformitate cu un plan anual și/sau pe 
baza unor preocupări fundamentate, 
exprimate de terți. 

Or. en
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Justificare

Statele membre au nevoie de criterii clare la nivelul UE pentru controale privind sistemele de 
monitorizare în vederea asigurării unor condiții echitabile în întreaga UE. În mod special, 
controalele vor fi efectuate în cazurile în care autoritățile competente dețin informații care 
pun la îndoială funcționarea eficientă a sistemului de monitorizare.

Amendamentul 174
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Controalele pot include, printre 
altele:
(a) examinarea aspectelor tehnice și de 
gestionare ale sistemelor și procedurilor 
de due diligence și de evaluare a riscurilor 
utilizate de operatori;
(b) examinarea documentației și 
registrelor care demonstrează 
funcționarea corespunzătoare a 
sistemelor și procedurilor în cauză;
(c) controale prin sondaj, inclusiv 
verificări pe teren. 

Or. en

Justificare

Statele membre au nevoie de criterii clare la nivelul UE pentru controale privind sistemele de 
monitorizare în vederea asigurării unor condiții echitabile în întreaga UE. În mod special, 
controalele vor fi efectuate în cazurile în care autoritățile competente dețin informații care 
pun la îndoială funcționarea eficientă a sistemului de monitorizare.
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Amendamentul 175
Riitta Myller

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii acordă toată asistența 
necesară pentru a facilita efectuarea 
controalelor menționate la alineatul (1).

(2) Operatorii trebuie să ofere autorității 
competente tot sprijinul de care aceasta 
are nevoie în îndeplinirea sarcinilor sale, 
în special în ceea ce privește accesul în 
sediu și prezentarea documentației sau a 
registrelor.

Or. en

Amendamentul 176
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii acordă toată asistența 
necesară pentru a facilita efectuarea 
controalelor menționate la alineatul (1).

(Nu privește varianta în limba română)

Or. en

Amendamentul 177
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În urma controalelor menționate la 
alineatul (1), autoritățile competente pot 
solicita operatorului să ia măsuri 
corective.

(3) În urma controalelor menționate la 
alineatul (1), autoritățile competente pot 
lua măsuri corective imediate.

Astfel de măsuri pot include, printre 
altele:
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(a) încetarea imediată a activităților 
comerciale;
(b) sechestrarea lemnului și a produselor 
din lemn.

Or. en

Justificare

Statele membre au nevoie de criterii clare la nivelul UE pentru controale privind sistemele de 
monitorizare în vederea asigurării unor condiții echitabile în întreaga UE. În mod special, 
controalele vor fi efectuate în cazurile în care autoritățile competente dețin informații care 
pun la îndoială funcționarea eficientă a sistemului de monitorizare.

Amendamentul 178
Caroline Lucas

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În urma controalelor menționate la 
alineatul (1), autoritățile competente pot 
solicita operatorului să ia măsuri 
corective.

(3) În urma controalelor menționate la 
alineatul (1), autoritățile competente pot 
lua măsuri corective. În cazul în care 
astfel de măsuri au fost solicitate, dar nu 
au fost luate de către operator în termenul 
stabilit, autoritățile competente pot aplica 
sancțiuni în temeiul articolului 13.

Or. en

Justificare

Împreună cu noul amendament X la articolul 7 alineatul (4) (nou), acesta înlocuiește 
amendamentul 40 din proiectul de raport (pe care raportorul îl retrage). Intenția este aceea 
de a clarifica faptul că măsurile corective se referă la necesitatea de a modifica sistemele și 
procesele de due diligence, iar măsurile imediate se referă la acțiunile de executare imediate 
împotriva presupuselor încălcări ale cerințelor prevăzute la articolul 3 (astfel cum a fost 
modificat).
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Amendamentul 179
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În urma controalelor menționate la 
alineatul (1), autoritățile competente pot 
solicita operatorului să ia măsuri corective.

(3) În urma controalelor menționate la 
alineatul (1), autoritățile competente pot 
solicita operatorului să ia măsuri corective 
proporționale.

Or. fr

Amendamentul 180
Riitta Myller

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În urma controalelor menționate la 
alineatul (1), autoritățile competente pot 
solicita operatorului să ia măsuri corective.

(3) În urma inspecțiilor menționate la 
alineatul (1), autoritățile competente pot 
cere operatorului să ia măsuri corective.

Or. en

Amendamentul 181
Riitta Myller

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Controalele se efectuează în orice 
caz, atunci când:
(a) autoritatea competentă din statul 
membru are motive pentru a pune la 
îndoială respectarea cerințelor impuse de 
prezentul regulament în ceea ce privește 
introducerea pe piață a lemnului și a 
produselor din lemn de către un operator; 
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sau
(b) autoritatea competentă din statul 
membru deține informații care pun la 
îndoială respectarea de către operator a 
cerințelor în ceea ce privește sistemele de 
due diligence stabilite în prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 182
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Atunci când se suspectează că au 
avut loc încălcări grave, statele membre 
inițiază o investigație amplă și aplică 
măsuri imediate de executare.

Or. en

Amendamentul 183
Caroline Lucas

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dacă în urma controalelor 
menționate la alineatul (1) se presupune 
că operatorul a încălcat cu bună știință 
cerința/cerințele stabilită/stabilite la 
articolul 3, autoritățile competente pot 
lua, în conformitate cu legislația 
națională, măsuri imediate care, printre 
altele, pot include:
(a) încetarea imediată a activităților 
comerciale și 
(b) sechestrarea lemnului și a produselor 
din lemn.
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Or. en

Justificare

Împreună cu noul amendament X la articolul 7 alineatul (4) (nou), acesta înlocuiește 
amendamentul 40 din proiectul de raport (pe care raportorul îl retrage). Intenția este aceea 
de a clarifica faptul că măsurile corective se referă la necesitatea de a modifica sistemele și 
procesele de due diligence, iar măsurile imediate se referă la acțiunile de executare imediate 
împotriva presupuselor încălcări ale cerințelor prevăzute la articolul 3 (astfel cum a fost 
modificat).

Amendamentul 184
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Controalele se efectuează în orice 
caz, atunci când:
(a) autoritatea competentă din statul 
membru are motive pentru a pune la 
îndoială respectarea cerințelor impuse de 
prezentul regulament în ceea ce privește 
introducerea pe piață a lemnului și a 
produselor din lemn de către un operator; 
sau
(b) autoritatea competentă din statul 
membru deține informații care pun la 
îndoială respectarea de către operator a 
cerințelor în ceea ce privește sistemele de 
due diligence stabilite în prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Statele membre au nevoie de criterii clare la nivelul UE pentru controale privind sistemele de 
monitorizare în vederea asigurării unor condiții echitabile în întreaga UE. În mod special, 
controalele vor fi efectuate în cazurile în care autoritățile competente dețin informații care 
pun la îndoială funcționarea eficientă a sistemului de monitorizare.
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Amendamentul 185
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Controalele se efectuează în orice 
caz, atunci când:
(a) autoritatea competentă din statul 
membru are motive pentru a pune la 
îndoială respectarea cerințelor impuse de 
prezentul regulament în ceea ce privește 
introducerea pe piață a lemnului și a 
produselor din lemn de către un operator; 
sau
(b) autoritatea competentă din statul 
membru deține informații care pun la 
îndoială respectarea de către operator a 
cerințelor în ceea ce privește sistemele de 
due diligence stabilite în prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura un sistem de control uniform, statele membre au nevoie de criterii clare 
pentru monitorizarea și controlul operatorilor și al organizațiilor de monitorizare.

Amendamentul 186
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Măsuri de executare imediate
(1) În cazul în care o persoană fizică este 
suspectată că a comis sau este prinsă în 
timp ce comite o încălcare sau o persoană 
juridică este suspectată ca ar fi 
responsabilă de o astfel de încălcare, 
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statele membre inițiază o investigație 
amplă cu privire la încălcare și, în 
conformitate cu legislația națională și în 
funcție de gravitatea încălcării, iau 
măsuri de executare imediate, cum ar fi, 
în special:
(a) încetarea imediată a activității 
comerciale;
(b) redirecționarea către port a 
transporturilor sau imobilizarea 
temporară sau redirecționarea vehiculului 
de transport către o altă locație pentru 
inspecție;
(c) imobilizarea temporară sau 
confiscarea oricărui vehicul de transport 
sau aprovizionare sau a echipamentelor 
utilizate în cadrul activității în cauză;
(d) sechestrarea lemnului și a produselor 
din lemn;
(e) suspendarea autorizației de 
introducere pe piață a lemnului și a 
produselor din lemn.
(2) Măsurile de executare sunt de așa 
natură încât previn continuarea încălcării 
în cauză și permit autorităților competente 
să-și finalizeze investigația.

Or. en

Justificare

Textul astfel modificat respectă textul adoptat prin Regulamentul CE 1005/2008 privind 
pescuitul ilegal.

Amendamentul 187
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Societățile importatoare care pun la
dispoziție lemn pe piața europeană trebuie 
să includă, de asemenea, în rapoartele lor 
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anuale efectele asupra mediului și 
consecințele sociale ale activității lor 
(internaționale) și ale recoltării și 
transportării lemnului.
Această cerință se referă în special la 
efectele asupra mediului și consecințele 
sociale din zona în care este recoltat 
lemnul și din țara producătoare de lemn.

Or. nl

Justificare

Transparența și posibilitatea de a efectua controale.

Amendamentul 188
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un rezumat al registrelor menționate la 
alineatul (1) se pune la dispoziția 
publicului în conformitate cu Directiva 
2003/4/CE.

(2) Un rezumat al registrelor menționate la 
alineatul (1) se pune la dispoziția 
publicului pe internet în conformitate cu 
Directiva 2003/4/CE.

Or. pl

Justificare

Amendamentul specifică modul în care informațiile trebuie să fie puse la dispoziția 
publicului. 

Amendamentul 189
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia pune la dispoziția publicului (2) Comisia pune la dispoziția publicului, 
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lista autorităților competente. pe internet, lista autorităților competente. 
Această listă se actualizează în 
permanență.

Or. pl

Justificare

Amendamentul specifică modul în care informațiile trebuie să fie puse la dispoziția 
publicului.

Amendamentul 190
Samuli Pohjamo

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Grupul consultativ

(1) Se înființează un grup consultativ care 
este format din reprezentanți ai părților 
interesate, inclusiv, printre alții, 
reprezentanți ai industriei forestiere, 
proprietari de păduri, ONG-uri și grupuri 
de consumatori, și este prezidat de un 
reprezentant al Comisiei.
(2) La reuniuni pot participa și 
reprezentanți ai statelor membre, fie din 
proprie inițiativă, fie la invitația grupului 
consultativ.
(3) Grupul consultativ își stabilește 
regulamentul de procedură, care este 
făcut public pe site-ul internet al 
Comisiei.
(4) Comisia asigură sprijinul tehnic și 
logistic necesar grupului consultativ și 
asigură secretariatul la reuniunile sale.
(5) Grupul consultativ analizează și emite 
avize referitoare la probleme legate de 
aplicarea prezentului regulament, aduse 
în discuție de către președinte, fie din 
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proprie inițiativă, fie la solicitarea 
membrilor grupului consultativ sau ai 
comitetului.
(6) Comisia transmite comitetului avizele 
grupului consultativ.   

Or. en

Justificare

Pentru a permite o punere în aplicare eficientă a regulamentului și pentru a asigura o bună 
comunicare între toate părțile interesate, trebuie instituit un grup consultativ care poate fi 
consultat de către Comitetul lemnului.

Amendamentul 191
Riitta Myller, Anders Wijkman

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate să modifice lista tipurilor 
de lemn și a produselor din lemn 
prevăzută în anexă, ținând seama de 
caracteristicile tehnice, de utilizările 
finale și de procesele de producție. 

eliminat

Măsurile respective, menite să modifice 
elemente neesențiale din prezentul 
regulament, prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 11 alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 192
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Infracțiuni

Statele membre iau măsurile adecvate 
pentru a asigura impunerea de sancțiuni 
cel puțin în cazul următoarelor încălcări 
ale prezentului regulament:
(a) nestabilirea de către operator a unui 
sistem de due diligence;
(b) nestabilirea și/sau neutilizarea de 
către un operator a unui sistem de due 
diligence care îndeplinește toate cerințele 
impuse de prezentul regulament și în 
special de articolul 4;
(c) introducerea pe piață de către un 
operator a lemnului sau a produselor din 
lemn în cazul în care operatorul fie știe că 
lemnul a fost recoltat, comercializat sau 
prelucrat încălcându-se legislația din țara 
de origine, fie nu a acționat cu prudență 
pentru a elimina riscurile în acest sens.

Or. en

Justificare

Pentru certitudine juridică, încălcările care dau naștere unor sancțiuni ar trebui prevăzute în 
textul regulamentului. Aceste infracțiuni prezintă suficiente stimulente pentru ca operatorii să 
adopte măsurile necesare în vederea asigurării comercializării în cadrul UE numai a 
lemnului și a produselor din lemn legale.
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Amendamentul 193
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în caz de 
nerespectare a dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficiente, proporționale și disuasive.
Statele membre comunică aceste dispoziții 
Comisiei până la 31 decembrie 20XX și 
informează de îndată Comisia cu privire 
la orice modificări ulterioare ale acestora.

Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în caz de 
nerespectare a dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficiente, proporționale și disuasive și 
pot include, printre altele:

(i) sancțiuni financiare care să reflecte:
- gradul daunelor ecologice produse;
- valoarea produselor din lemn;
- pierderile fiscale și prejudiciul economic 
cauzat de încălcare;  
(ii) sechestrarea lemnului și a produselor 
din lemn;
(iii) o interdicție temporară de 
comercializare a lemnului și a produselor 
din lemn;
(iv) Statele membre pot utiliza inclusiv, 
sau alternativ, sancțiuni penale eficiente, 
proporționale și disuasive.
Sancțiunile financiare reprezintă cel 
puțin de cinci ori valoarea produselor din 
lemn obținute prin comiterea încălcării 
grave. În cazul unor încălcări grave 
repetate într-un interval de cinci ani, 
sancțiunile financiare cresc treptat până 
ajung să reprezinte cel puțin de zece ori 
valoarea produselor din lemn obținute 
prin comiterea încălcării grave.
Fără a aduce atingere altor dispoziții din 
legislația comunitară privind fondurile 
publice, statele membre nu acordă niciun 
ajutor public conform regimului național 
de acordare a ajutoarelor sau fondurilor 
comunitare operatorilor care s-au făcut 
vinovați de o încălcare gravă a 
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prezentului regulament, înainte de a fi 
luate măsuri corective și de a fi aplicate 
sancțiuni eficiente, proporționale și 
disuasive.

Or. en

Justificare

Un cadru european pentru sancțiuni și pedepse minime va evita denaturarea concurenței sau 
concentrarea pieței lemnului în țările cu nivelurile cele mai scăzute ale pedepselor. Un cadru 
juridic similar este deja stabilit la nivelul UE prin Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al 
Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și 
eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

Amendamentul 194
Riitta Myller, Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în caz de 
nerespectare a dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficiente, proporționale și disuasive. 
Statele membre comunică aceste dispoziții 
Comisiei până la 31 decembrie 20XX și 
informează de îndată Comisia cu privire la 
orice modificări ulterioare ale acestora. 

Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în caz de 
încălcare în sensul articolului 1 și iau 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficiente, 
proporționale și disuasive, putând include 
sancțiuni penale sau administrative, cum 
ar fi interdicția temporară de 
comercializare a lemnului și a produselor 
din lemn.
Amenzile ar trebui să fie proporționale și 
stabilite ținându-se seama de pierderile 
fiscale și de daunele economice și 
ecologice cauzate de încălcare în 
conformitate cu articolul 1 și reprezintă 
cel puțin de X ori valoarea lemnului sau a 
produselor din lemn obținute prin 
încălcare.
Fără a aduce atingere altor dispoziții din 
legislația comunitară privind fondurile 
publice, statele membre nu acordă niciun 
ajutor public conform regimului național 
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de acordare a ajutoarelor sau fondurilor 
comunitare operatorilor care s-au făcut 
vinovați de o încălcare în conformitate cu 
articolul 1.

Statele membre comunică aceste dispoziții 
Comisiei până la 31 decembrie 20XX și 
informează de îndată Comisia cu privire la 
orice modificări ulterioare ale acestora.

Statele membre comunică aceste dispoziții 
Comisiei până la 31 decembrie 20XX și 
informează de îndată Comisia cu privire la 
orice modificări ulterioare ale acestora.

Or. en

Justificare

Textul astfel modificat respectă textul adoptat prin Regulamentul CE 1005/2008 privind 
pescuitul ilegal.

Amendamentul 195
Caroline Lucas

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în caz de 
nerespectare a dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficiente, proporționale și disuasive.
Statele membre comunică aceste dispoziții 
Comisiei până la 31 decembrie 20XX și 
informează de îndată Comisia cu privire la 
orice modificări ulterioare ale acestora.

Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în caz de 
nerespectare a dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute pot include 
sancțiuni penale sau administrative și 
trebuie să fie eficiente, proporționale și 
disuasive și pot include, printre altele:

(i) sancțiuni financiare care să reflecte 
gradul daunelor ecologice produse;
(ii) sechestrarea lemnului și a produselor 
din lemn;
(iii) o interdicție temporară de 
comercializare a lemnului și a produselor 
din lemn;

Statele membre comunică aceste dispoziții 
Comisiei până la 31 decembrie 20XX și 
informează de îndată Comisia cu privire la 
orice modificări ulterioare ale acestora.

Statele membre comunică aceste dispoziții 
Comisiei până la 31 decembrie 20XX și 
informează de îndată Comisia cu privire la 
orice modificări ulterioare ale acestora.



AM\764461RO.doc 101/110 PE418.388v01-00

RO

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să prevadă, de asemenea, posibilitatea aplicării de sancțiuni penale.
Se clarifică și se înlocuiește amendamentul 46 al raportorului. Stabilirea pedepselor la 
nivelul statelor membre ar putea avea ca rezultat neconcordanțe în cadrul UE în ceea ce 
privește punerea sub urmărire în temeiul regulamentului. Acest lucru ar putea duce la 
denaturarea concurenței sau concentrarea pieței lemnului în țările cu nivelurile cele mai 
scăzute ale pedepselor.

Amendamentul 196
Péter Olajos

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în caz de 
nerespectare a dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficiente, proporționale și disuasive. 
Statele membre comunică aceste dispoziții 
Comisiei până la 31 decembrie 20XX și 
informează de îndată Comisia cu privire la 
orice modificări ulterioare ale acestora.

Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în caz de 
nerespectare a dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficiente, proporționale și disuasive. 
Statele membre comunică aceste dispoziții 
Comisiei până la 31 decembrie 20XX și 
informează de îndată Comisia cu privire la 
orice modificări ulterioare ale acestora. 
Activitățile ilegale de recoltare de pe 
teritoriul statelor membre necesită cel 
puțin aceleași sancțiuni.

Or. en

Justificare

Activitățile de recoltare ilegală sunt la fel de grave ca cele de comercializare, prin urmare, în 
acest caz ar trebui aplicată aceeași sancțiune.
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Amendamentul 197
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile adecvate 
pentru a asigura impunerea de sancțiuni 
cel puțin în cazul următoarelor încălcări 
ale prezentului regulament:
(a) nestabilirea de către operator a unui 
sistem de due diligence;
(b) nestabilirea și/sau neutilizarea de 
către un operator a unui sistem de due 
diligence care îndeplinește toate cerințele 
impuse de prezentul regulament și în 
special de articolul 4;
(c) introducerea pe piață de către un 
operator a lemnului sau a produselor din 
lemn în cazul în care operatorul fie știe că 
lemnul a fost recoltat, comercializat sau 
prelucrat încălcându-se legislația din țara 
de origine, fie nu a acționat cu prudență 
pentru a elimina riscurile în acest sens.
(2) Statele membre impun o sancțiune 
maximă care reprezintă cel puțin de cinci 
ori valoarea produselor din lemn obținute 
prin comiterea încălcării grave.
În cazul unor încălcări grave repetate 
într-un interval de cinci ani, statele 
membre impun o sancțiune maximă care 
reprezintă cel puțin de opt ori valoarea 
produselor din lemn obținute prin 
comiterea încălcării grave.
Atunci când aplică aceste sancțiuni, 
statele membre țin seama și de valoarea 
daunelor cauzate resurselor de lemn și 
mediului forestier respectiv.
(3) Statele membre pot utiliza inclusiv, 
sau alternativ, sancțiuni penale eficiente, 
proporționale și disuasive.
(4) Statele membre pot dispune, în 
conformitate cu legislația națională, 
confiscarea lemnului sau a produselor din 
lemn care au fost introduse pe piață prin 
încălcarea cerințelor impuse de prezentul 
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regulament.

Or. en

Justificare

Prin specificarea de infracțiuni și sancțiuni clare se stabilește o descurajare juridică pentru 
a-i motiva pe operatori să pună în aplicare sisteme care să asigure excluderea lemnului și a 
produselor din lemn ilegale din lanțul de aprovizionare din UE. Operatorii beneficiază, de 
asemenea, de claritate juridică. Această abordare este similară celei deja aplicate în 
contextul Regulamentului privind pescuitul ilegal, neraportat și nereglementat.

Amendamentul 198
Riitta Myller, Anders Wijkman

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când elaborează raportul 
menționat la alineatul (2), Comisia ține 
seama de progresele realizate în ceea ce 
privește încheierea și funcționarea 
acordurilor de parteneriat voluntare 
FLEGT adoptate în temeiul 
Regulamentului nr. 2173/2005. Comisia 
examinează necesitatea revizuirii 
prezentului regulament în lumina 
experienței acumulate în ceea ce privește 
funcționarea acordurilor de parteneriat 
voluntare FLEGT și a eficienței acestora 
în abordarea problemei lemnului ilegal.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament trebuie să asigure o definire clară a conformității cu dispozițiile de 
punere în aplicare.  Cu toate că acordurile de parteneriat voluntare (VPA) reprezintă un 
instrument important de abordare a exploatării forestiere ilegale și a problemelor conexe, 
prezentul regulament trebuie să ia în considerare faptul că deocamdată nu a fost elaborată 
nicio măsură de către CE pentru a trata nerespectarea Regulamentului Consiliului UE 
privind regimul de licențe.
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Amendamentul 199
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când elaborează raportul 
menționat la alineatul (2), Comisia ține 
seama de progresele realizate în ceea ce 
privește încheierea și funcționarea 
acordurilor de parteneriat voluntare 
FLEGT adoptate în temeiul 
Regulamentului nr. 2173/2005. Comisia 
examinează necesitatea revizuirii 
prezentului regulament în lumina 
experienței acumulate în ceea ce privește 
funcționarea acordurilor de parteneriat 
voluntare FLEGT și a eficienței acestora 
în abordarea problemei lemnului ilegal.

Or. en

Justificare

Nu au fost stabilite dispoziții pentru a trata nerespectarea regimului de licențe FLEGT prin 
prisma prezentului regulament. Este necesară să se specifice clar faptul că ar trebui luate 
toate măsurile necesare pentru asigurarea respectării măsurilor de aplicare a 
regulamentului.

Amendamentul 200
Caroline Lucas

Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Modificări ale Directivei 2008/99/CE

(1) La articolul 3 din Directiva 
2008/99/CE se adaugă următoarea literă 
cu efect de la data punerii în aplicare a 
prezentului regulament: 
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„(ia) introducerea pe piață a lemnului sau 
a produselor din lemn recoltat în mod 
ilegal.”
(2)La anexa A din Directiva 2008/99/CE 
se adaugă următoarea liniuță cu efect de 
la data punerii în aplicare a prezentului 
regulament:
- „Regulamentul Parlamentului 
European și al Consiliului din [...] de 
stabilire a obligațiilor operatorilor care 
introduc pe piață lemn și produse din 
lemn”.

Or. en

Amendamentul 201
Lena Ek

Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Revizuire

În termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și 
ulterior din cinci în cinci ani, Comisia 
realizează o revizuire a funcționării 
prezentului regulament cu privire la 
obiectul și scopul său și înaintează 
Parlamentului un raport care conține 
concluziile pe baza acestei revizuiri și 
propunerile sale de modificare.
Revizuirea se concentrează pe 
următoarele aspecte:
o analiză detaliată și riguroasă a 
cercetării și evoluțiilor din domeniul 
silviculturii durabile;
impactul prezentului regulament asupra 
pieței comune, cu un accent deosebit 
asupra competitivității și capacității noilor 
întreprinderi de a pătrunde pe piață;
situația întreprinderilor mici și mijlocii în 
cadrul pieței și modul în care prezentul 
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regulament a afectat activitățile acestora.

Or. sv

Justificare

Dacă prezentul regulament va rămâne în vigoare și va fi în conformitate cu dezvoltarea 
durabilă a silviculturii, acesta trebuie evaluat și actualizat în mod continuu.

Amendamentul 202
Caroline Lucas

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică de la […]1 Se aplică de la […]1

1 Notă în JO: la doi ani de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament. 

1 Notă în JO: la un an de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Conceptul de legislație orientată către legalitatea și durabilitatea lemnului și a produselor 
din lemn a constituit mulți ani subiect de discuție, iar prezentul regulament este rezultatul 
unui proces demarat în 2003. Părți semnificative ale industriei au deja instituite sisteme care 
ar putea îndeplini cerințele prezentului regulament, furnizând material și experiență de care 
pot să profite și alții. Amânarea cu încă doi ani a intrării în vigoare a legislației nu reflectă 
caracterul urgent al problemelor privind schimbările climatice și reducerea biodiversității, la 
a căror abordare regulamentul vizează în mod explicit să contribuie.

Amendamentul 203
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Celuloză și hârtie, prevăzute la 
capitolele 47 și 48 din Nomenclatura 
Combinată, cu excepția celor pe bază de 

2. Celuloză și hârtie, prevăzute la 
capitolele 47, 48 și 49 din Nomenclatura 
Combinată, cu excepția celor pe bază de 
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bambus și a produselor reciclate (deșeuri și 
resturi); 

bambus și a produselor reciclate (deșeuri și 
resturi);

Or. fr

Justificare

Oricare ar fi utilizarea finală, lemnul și produsele din lemn trebuie să fie supuse prezentului 
regulament.

Amendamentul 204
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. Celelalte produse din lemn incluse în 
categoriile NC 94 și 95, inclusiv jucăriile 
din lemn, accesoriile pentru sport, etc.

Or. fr

Justificare

Oricare ar fi utilizarea finală, lemnul și produsele din lemn trebuie să fie supuse prezentului 
regulament.

Amendamentul 205
Samuli Pohjamo

Propunere de regulament
Anexa Ia (nouă)
Organizația clasifică riscul de lemn ilegal sau produse din lemn ilegal la nivel 
național/regional ca fiind „ridicat” pentru toate aprovizionările în cazul cărora se aplică 
oricare dintre indicatorii din tabelul 1.

Tabelul 1: Lista indicatorilor de risc „ridicat” la nivel național/regional

Indicatori (Exemple de surse externe de referință)
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Țara/Regiunea face 
obiectul unei interdicții 
din partea Consiliului de 
Securitate al ONU în 
ceea ce privește exportul 
de lemn.

Se aplică în prezent Liberiei începând din iulie 2003 (rezoluția 
1521 (2003) a Consiliului de Securitate al ONU) 

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

Țara/Regiunea este 
cunoscută ca fiind o țară 
cu un grad redus de 
respectare a legislației 
din domeniul forestier și 
cu un înalt nivel de 
corupție.

Pentru a defini acest indicator, organizația poate folosi studiile 
sale interne sau rezultatele studiilor efectuate de organizații 
externe guvernamentale sau neguvernamentale active în 
monitorizarea respectării legislației din domeniul forestier și a 
corupției, cum ar fi World Bank 
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp)
, Chatham House, cu sediul în Regatul Unit (www.illegal-
logging.info), Environmental Investigation Agency (www.eia-
international.org), Global Witness (www.globalwitness.org), 
Transparency International (www.transparency.org) etc.

Țara face parte din țările 
în care statisticile oficiale 
FAO înregistrează o 
diminuare a zonelor 
împădurite

Evaluarea FAO pe 2005 a resurselor silvice mondiale 
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf) 

Organizația a primit 
observații bazate pe 
dovezi fiabile din partea 
clienților sau a altor părți 
externe, referitoare la 
aprovizionările sale 
legate de surse 
controversate, și care nu 
au fost contrazise de 
investigațiile proprii ale 
organizației.

Or. en

Amendamentul 206
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Anexa Ia (nouă)
Tabelul 1: Lista indicatorilor de probabilitate „mare” la nivel național/regional

Indicatori (Exemple de surse externe de referințe)
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Consiliul de securitate al Organizației 
Națiunilor Unite a impus interdicția 
importului de lemn din țara/regiunea 
respectivă

De aplicat Liberiei din iulie 2003 
[rezoluția 1521(2003) a Consiliul de 
securitate al Organizației Națiunilor 
Unite din 22 decembrie 2003]

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

Țara este cunoscută pentru nivelul redus 
de aplicare a reglementărilor și pentru 
nivelul ridicat de corupție.

Pentru definirea acestui indicator 
organizația poate utiliza investigațiile sale 
interne sau rezultatele investigațiilor 
realizate de alte organizații 
guvernamentale sau neguvernamentale 
independente active în domeniul 
monitorizării aplicării legislației 
referitoare la sectorul forestier, cum ar fi 
Banca Mondială 
(http://info.worldbank.org/governance/kk
z2004/sc_country.asp), Chatham House 
cu sediul în Regatul Unit, (www.illegal-
logging.info), Environmental 
Investigation Agency (www.eia-
international.org), Global Witness 
(www.globalwitness.org), Transparency 
International (www.transparency.org), 
etc.

Statisticele oficiale ale FAO arată că este 
una dintre țările care înregistrează o 
reducere a suprafețelor împădurite.

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

Organizația a primit comentarii susținute 
de probe sigure din partea clienților sau a 
altor părți terțe privind surse 
controversate, care nu au fost contrazise 
de propriile investigații ale organizației 
referitoare la sursele sale de 
aprovizionare. 
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Justificare

Organizația va considera riscurile de ilegalitate ca fiind cu grad „ridicat” în ceea ce privește 
lemnul și produsele din lemn la nivel național/regional în toate actele în care se aplică unul 
dintre indicatorii de mai sus.
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