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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi 
medieną ir medienos produktus rinkai tiekiančių ūkio subjektų įsipareigojimai
(COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0644),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0373/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Vystymosi komiteto bei Tarptautinės prekybos komiteto nuomones (A6-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Miškai yra vertingas paveldas, kurį 
būtina saugoti, išsaugoti ir prireikus 
atkurti siekiant visų pirma išlaikyti 
biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas, 
apsaugoti klimatą ir užtikrinti vietinių 
tautų, vietos gyventojų ir bendruomenių, 
kurioms miškai yra pajamų šaltinis, teises.

Or. en
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Europos bendrija ir valstybės narės 
teisiškai ir politiškai įsipareigojo išsaugoti 
ir tausiai naudoti žemės išteklius, kovoti 
su neteisėta medienos ruoša ir su ja 
susijusia prekyba, taip pat darniai valdyti 
miškų ūkį, mažinti skurdą ir užtikrinti 
vietinių tautų, vietos gyventojų ir 
bendruomenių, kurioms miškai yra 
pajamų šaltinis, teises. Šis reglamentas 
turėtų padėti įvykdyti šias prievoles ir 
įsipareigojimus, įskaitant nurodytuosius 
šiuose dokumentuose:
a) 1992 m. priimtoje Konvencijoje dėl 
biologinės įvairovės (angl. CBD);
b) Nykstančių laukinės faunos ir floros 
rūšių tarptautinės prekybos 1973 m. 
konvencijoje (angl. CITES);
c) 1983 m., 1994 m. ir 2006 m. 
sudarytuose Tarptautinės tropikų 
medienos organizacijos susitarimuose;
d) Jungtinių Tautų 2002 m. priimtoje 
Bendrojoje klimato kaitos konvencijoje 
(angl. UNFCCC);
e) Jungtinių Tautų 1994 m. priimtoje 
konvencijoje dėl kovos su dykumėjimu 
(angl. UNCCD);
f) Rio de Žaneire 1992 m. pasirašytoje 
deklaracijoje dėl aplinkos ir plėtros;
g) Johanesburgo deklaracijoje ir 
įgyvendinimo plane, priimtuose 2002 m. 
rugsėjo 4 d. per pasaulio aukščiausiojo 
lygio susitikimą darnaus vystymosi 
klausimu;
h) Tarpvyriausybinės miškų komisijos 
(TMK) / Tarptautinio forumo miškų 
klausimu pateiktuose veiklos 
pasiūlymuose;
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i) teisiškai neįpareigojančiame 
autoritetingame Jungtinių Tautų aplinkos 
ir plėtros konferencijos (angl. UNCED ) 
1992 m. priimtame pareiškime dėl 
pasaulinio konsensuso principų, susijusių 
su visų rūšių miškotvarka, apsauga ir 
darnia plėtra;
j) Jungtinių Tautų aplinkos ir vystymosi 
konferencijos 1992 m. birželio mėn. 
priimtoje Darbotvarkėje Nr. 21;
k) Jungtinių Tautų generalinės 
asamblėjos 1997 m. specialiosios sesijos 
(JTGASS) rezoliucijoje „Darbotvarkės 
Nr. 21 tolesnio įgyvendinimo programa“;
l) 2000 m. Tūkstantmečio deklaracijoje;
m) 1982 m. priimtoje Pasaulio gamtos 
chartijoje;
n) Jungtinių Tautų 1972 m. vykusios 
konferencijos dėl žmogaus aplinkos 
deklaracijoje;
o) 1972 m. veiklos plane dėl žmogaus 
aplinkos, Tarpvyriausybinės miškų 
komisijos pasiūlymuose, kuriems pritarta 
per Jungtinių Tautų generalinės 
asamblėjos 1997 m. specialiąją sesiją;
p) Jungtinių Tautų forumo miškų 
klausimu rezoliucijoje Nr. 4/2;
q) 1972 m. priimtoje Stokholmo 
deklaracijoje;
r) Europos laukinės gamtos ir gamtinės 
aplinkos 1979 m. priimtoje konvencijoje.

Or. en

Pagrindimas

ES 2003 m. FLEGT veiksmų plane nurodoma, kad platesnis ES tikslas yra skatinti darnią 
miškotvarką, ir ES įpareigojama integruotai spręsti neteisėtos medienos ruošos problemą. Šis 
reglamentas turi padėti siekti platesnio darnaus vystymosi tikslo, kuris galėtų padėti spręsti 
su neteisėta medienos ruoša susijusius esminius klausimus, taip pat nagrinėti problemą 
tiesioginiu rinkos aspektu. Minėtąjį tikslą bus lengviau pasiekti, jei šis reglamentas bus 
taikomas siekiant padėti įgyvendinti tarptautinių ir regioninių susitarimų, kuriuos yra 
pasirašiusios Europos ir kitos šalys, nuostatas.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl ES miškų teisės 
aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos 
mediena (FLEGT) veiksmų plano 
pasiūlytas priemonių rinkinys, kuriuo 
siekiama padėti tarptautiniu mastu spręsti 
neteisėtos medienos ruošos ir su ja 
susijusios prekybos problemą.

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl ES miškų teisės 
aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos 
mediena (FLEGT) veiksmų plano 
pasiūlytas priemonių rinkinys, kuriuo 
siekiama padėti tarptautiniu mastu spręsti 
neteisėtos medienos ruošos ir su ja 
susijusios prekybos problemą, taip pat 
prisidėti siekiant platesnio darnios 
miškotvarkos tikslo.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu papildoma pradinė miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) veiksmų plano 
(COM(2003)251) formuluotė.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) Kadangi nėra tarptautiniu mastu 
sutarto apibrėžimo, šalies, kurioje paruošta 
mediena, teisės aktais visų pirma turėtų 
būti remiamasi apibrėžiant tai, kas 
laikytina neteisėta medienos ruoša. Taikant 
teisėtumo normas toliau reikėtų atsižvelgti 
į tarptautinius standartus ir prisidėti prie 
to, kad būtų laikomasi tarptautinių 
įsipareigojimų, principų ir 
rekomendacijų, taip pat ir susijusių su 
klimato kaitos mažinimu, biologinės 
įvairovės mažėjimo stabdymu, 
dykumėjimo mažinimu ir vietinių tautų, 
vietos gyventojų ir bendruomenių, 
kurioms miškai yra pajamų šaltinis, teisių 
užtikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

ES 2003 m. FLEGT veiksmų plane nurodoma, kad tolesnis ES tikslas – skatinti darnią 
miškotvarką, ir ES įpareigojama integruotai spręsti neteisėtos medienos ruošos problemą. Šis 
reglamentas turi padėti siekti platesnio darnaus vystymosi tikslo, kuris galėtų padėti spręsti 
su neteisėta medienos ruoša susijusius esminius klausimus, taip pat nagrinėti problemą 
tiesioginiu rinkos aspektu. Minėtąjį tikslą bus lengviau pasiekti, jei šis reglamentas bus 
taikomas siekiant padėti įgyvendinti tarptautinių ir regioninių susitarimų, kuriuos yra 
pasirašiusios Europos ir kitos šalys, nuostatas.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) Daugelis medienos produktų yra daug 
kartų apdorojami prieš tai ir po to, kai jie 
pirmą kartą pateikiami rinkai. Siekiant 
užtikrinti, kad nebūtų užkraunama 
perteklinė administracinė našta, 
reikalavimas atlikti deramą patikrinimą 
taikant priemonių ir procedūrų sistemą 
(deramo patikrinimo sistema) tam, kad 
būtų sumažintas neteisėtai paruoštos 
medienos ir medienos produktų tiekimo į 
rinką pavojus, turėtų būti taikomas ne 
visiems platinimo grandinėje veikiantiems 
ūkio subjektams, o tik tiems iš jų, kurie 
medieną ir medienos produktus rinkai 
pateikia pirmą kartą.

Or. en

Pagrindimas

Visi tiekimo grandinės ūkio subjektai turėtų būti įpareigoti paisyti pagrindinio draudimo 
netiekti rinkai iš neteisėtų šaltinių gautos medienos ar medienos produktų ir privalo užtikrinti 
deramą priežiūrą. Siekiant pagerinti atsekamumą, visi ūkio subjektai privalo pateikti 
pagrindinę informaciją apie produktus, jų šaltinį ir nurodyti, kam jie tiekiami. Vis dėlto 
tikslinga numatyti tam tikrą kategoriją ūkio subjektų, kurie produktus į rinką pateikia pirmą 
kartą, kadangi nuo jų labai daug priklauso, kas patenka į ES, jiems tenka didžiausia 
atsakomybė ir todėl jie privalo taikyti visapusišką deramo patikrinimo sistemą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Bendras tikslas – skatinti darnumo 
kriterijų diegimą ir taip užtikrinti 
darnumą – toliau lieka vienu iš Bendrijos 
prioritetų. Atsižvelgiant į šį tikslą ir 
siekiant sumažinti naštą, tenkančią ūkio 

Išbraukta.
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subjektams, kurie rinkai tiekia medieną ir 
medienos produktus, kuriems taikomi 
privalomi darnumo kriterijai, nustatyti 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
(EB) Nr. XX/XX dėl energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimo skatinimo, šis reglamentas 
tokiems produktams neturėtų būti 
taikomas.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas turėtų apimti visus produktus, į kurių sudėtį įeina mediena iš neteisėtų 
šaltinių. Reikalavimo, kad mediena turi būti iš teisėtų šaltinių, išimtis, taikoma produktams, 
kurie atitinka vadinamuosius darnumo kriterijus, reiškia, kad teisėtumo ir darnumo 
reikalavimai negalėtų būti taikomi kartu, – vis dėlto teisėtumas privalo būti pagrindinė 
darnumo sąlyga.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) Siekiant palengvinti šio reglamento 
įgyvendinamą ir prisidėti prie gerosios 
patirties plėtojimo, tikslinga pripažinti 
organizacijas, nustačiusias deramo 
patikrinimo sistemų įgyvendinimo 
reikalavimus. Tokių pripažintų 
organizacijų sąrašas bus paskelbtas viešai.
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narių kompetentingoms institucijoms .

Or. en

Pagrindimas

Supaprastinimas (pirma dalis). Jei sprendimas bus priimamas taikant komitologijos 
procedūrą, o ne atskirų valstybių narių, bus užtikrinti bendri visoje ES monitoringo 
organizacijoms taikomi standartai.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas Dalykas ir tikslai

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šiuo reglamentu nustatomi ūkio subjektų, 
pateikiančių medieną ir medienos 
produktus į rinką arba tiekiančių juos 
rinkai, įsipareigojimai.

Ūkio subjektai užtikrina, kad rinkai būtų 
tiekiama tik teisėtai paruošta mediena ir 
jos produktai.
Ūkio subjektai, kurie pateikia medieną ir 
jos produktus į rinką, turėtų taikyti 
deramo patikrinimo sistemą. 

Or. en
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Pagrindimas

Po konsultacijų padaryta išvada, kad, siekiant užpildyti 2003 m. FLEGT veiksmų plano 
spragas ir užtikrinti, jog prekyba neteisėtai paruošta mediena ir medienos produktais ES būtų 
sustabdyta, reikia parengti papildomus teisės aktus. Reikalavimas atlikti deramą patikrinimą 
skatins taikyti pažangią praktiką, tačiau turėtų būti aiškiai suformuluotas reikalavimas, kad 
visi tiekimo grandinės dalyviai rinkai privalo tiekti tik medieną iš teisėtų šaltinių. Tai skatins 
budrumą, padės teisingiau paskirstyti ūkio subjektų atsakomybės naštą ir sumažins riziką, kad 
nukentės atsakingai veiklą vykdantys ūkio subjektai.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas turėtų apimti visus produktus, į kurių sudėtį įeina mediena iš neteisėtų 
šaltinių. Reikalavimo, kad mediena turi būti iš teisėtų šaltinių, išimtis, taikoma produktams, 
kurie atitinka vadinamuosius darnumo kriterijus, reiškia, kad teisėtumo ir darnumo 
reikalavimai negalėtų būti taikomi kartu, – vis dėlto teisėtumas privalo būti pagrindinė 
darnumo sąlyga.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) tiekimas rinkai – medienos ir 
medienos produktų, skirtų platinti, vartoti 
ar naudoti Bendrijos rinkoje, tiekimas 
vykdant komercinę veiklą už atlygį arba 
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be jo;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atskirti ūkio subjektus, kurie privalo įgyvendinti visapusišką deramo patikrinimo 
sistemą, nuo visų kitų tiekimo grandinės ūkio subjektų, reikia sąvokų „pateikimas į rinką“ ir 
„tiekimas rinkai“ skirtingų apibrėžčių. Šios dvi sąvokos atskirai apibrėžtos bendrosios 
gaminių pardavimo sistemos pasiūlyme (2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
Sprendimas Nr. 768/2008/EB), todėl siekiant nuoseklumo šiame dokumente pateikiama ta pati 
formuluotė.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) pateikimas į rinką – medienos ir 
medienos produktų tiekimas Bendrijos 
rinkai pirmą kartą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atskirti ūkio subjektus, kurie privalo įgyvendinti visapusišką deramo patikrinimo 
sistemą, nuo visų kitų tiekimo grandinės ūkio subjektų, reikia skirtingų formuluočių 
„pateikimas į rinką“ ir „tiekimas rinkai“ apibrėžčių. Šios dvi sąvokos atskirai apibrėžtos 
bendrosios gaminių pardavimo sistemos pasiūlyme (2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos Sprendimas Nr. 768/2008/EB), todėl siekiant nuoseklumo čia pateikiamos ta pati 
formuluotė.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ūkio subjektas – fizinis ar juridinis 
asmuo, tiekiantis medieną ar medienos 

c) ūkio subjektas – fizinis ar juridinis 
asmuo, pateikiantis medieną ar medienos 
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produktus rinkai; produktus į rinką arba tiekiantis juos
rinkai;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) rizika – tikimybė, kad prekiaujama 
mediena ir medienos produktais, gautais 
iš neteisėtų šaltinių, ir su tuo susijusių 
pasekmių sunkumas;

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) taikomi teisės aktai – nacionaliniai, 
regioniniai ar tarptautiniai teisės aktai, 
ypač susiję su biologinės įvairovės 
išsaugojimu, miškotvarka, išteklių 
naudojimo teisėmis ir nepalankaus 
poveikio aplinkai mažinimu; be to, juose 
turi būti atsižvelgiama į turto valdymo 
teisę, vietinių tautų teises, darbo ir 
bendruomenės gerovės teisės aktus, 
mokesčius, importo arba eksporto muitus, 
atskaitymus žemės savininkams arba 
mokesčius, susijusius su medienos ruoša, 
transportavimu ir prekyba;

Or. en
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Pagrindimas

ES 2003 m. FLEGT veiksmų plane nurodoma, kad tolesnis ES tikslas – skatinti darnią 
miškotvarką, ir ES įpareigojama integruotai spręsti neteisėtos medienos ruošos problemą. Šis 
reglamentas turi padėti siekti platesnio darnaus vystymosi tikslo, kuris gali būti priemonė, 
padedanti spręsti su neteisėta medienos ruoša susijusius esminius klausimus, taip pat 
nagrinėti problemą tiesioginiu rinkos aspektu. Šį tikslą bus lengviau pasiekti, jei šis 
reglamentas bus taikomas siekiant padėti įgyvendinti tarptautinių ir regioninių susitarimų, 
kuriuos yra pasirašiusios Europos ir kitos šalys, nuostatas. 

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio f a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) subalansuotas miškų valdymas – tai 
miškų ir miškingų teritorijų valdymas ir 
naudojimas tokiu būdu ir mastu, kuris 
išlaiko jų biologinę įvairovę, 
produktyvumą, sugebėjimą atsinaujinti, 
gyvybingumą bei esamą ir būsimą 
galimybę atlikti svarbias ekologines, 
ekonomines ir socialines funkcijas 
vietiniu, nacionaliniu ir pasauliniu lygiu, 
nedarant žalos kitoms ekosistemoms;

Or. en

Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 2494/2000 2 straipsnio 3 dalyje pateikiama apibrėžtis.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PR\759961LT.doc 17/34 PE418.093v01-00

LT

taiko tokias sistemas, ir užtikrinti jų 
taikymą.

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

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio h a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) atsekamumas – tai gebėjimas atsekti 
ir stebėti, kur yra medienos arba medienos 
produktai visais gamybos, perdirbimo ir 
platinimo etapais;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ūkio subjektai, kurie pateikia medieną 
ir medienos produktus į rinką, imasi 
deramo patikrinimo priemonių tam, kad 
užtikrintų, jog į rinką pateikia tik teisėtai 
paruoštą medieną ir medienos produktus. 
Šiam tikslui jie taiko procedūrų ir 
priemonių sistemą (toliau – deramo 
patikrinimo sistema).

Or. en

Pagrindimas

Visi tiekimo grandinės ūkio subjektai turėtų būti įpareigoti paisyti pagrindinio draudimo 
netiekti rinkai iš neteisėtų šaltinių gautos medienos ar medienos produktų ir privalo užtikrinti 
deramą priežiūrą. Siekiant pagerinti atsekamumą, visi ūkio subjektai privalo pateikti 
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pagrindinę informaciją apie produktus, jų šaltinį ir nurodyti, kam jie tiekiami. Vis dėlto 
tikslinga numatyti tam tikrą kategoriją ūkio subjektų, kurie produktus į rinką pateikia pirmą 
kartą, kadangi nuo jų labai daug priklauso, kas patenka į ES, jiems tenka didžiausia 
atsakomybė ir todėl jie privalo taikyti visapusišką deramo patikrinimo sistemą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ūkio subjektai, kurie pateikia medieną 
ir medienos produktus į rinką, nustato 
deramo patikrinimo sistemą, į kurią įtraukti 
4 straipsnio 1 dalyje nurodyti elementai, 
arba taiko 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
pripažintos monitoringo organizacijos 
deramo patikrinimo sistemą.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ūkio subjektai, kurie tiekia medieną ir 
medienos produktus rinkai, visoje tiekimo 
grandinėje:
i) ženklina medieną ir medienos 
produktus ir nurodo rūšies pavadinimą, 
kilmės šalį ir kilmės mišką;
ii) turi gebėti nustatyti ūkio subjektą, 
kuris tiekė medieną ir medienos 
produktus, ir ūkio subjektą, kuriam 
pristatyta mediena ir medienos produktai;

Or. en
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Pagrindimas

Visi tiekimo grandinės ūkio subjektai turėtų būti įpareigoti paisyti pagrindinio draudimo 
netiekti rinkai iš neteisėtų šaltinių gautos medienos ar medienos produktų ir privalo užtikrinti 
deramą priežiūrą. Siekiant pagerinti atsekamumą, visi ūkio subjektai privalo pateikti 
pagrindinę informaciją apie produktus, jų šaltinį ir nurodyti, kam jie tiekiami.

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) užtikrinama, kad į rinką pateikiama 
tik teisėtai paruošta mediena arba 
medienos produktai, taikant tokias 
priemones kaip atsekamumo sistema ir 
trečiosios šalies patvirtinimas,

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) apima priemones, skirtas nustatyti:

i) aprašas; i) kilmės šaliai, kilmės miškui ir prireikus 
miško ruošos koncesijai;

ii) miško ruošos šalis; ii) rūšies pavadinimui, įskaitant mokslinį 
pavadinimą;

iii) tūris ir (arba) svoris; iii) vertei;
iv) kai taikoma, medieną ar medienos 
produktus pateikusių ūkio subjektų 
pavadinimas ir adresas;

iv) tūriui ir (arba) svoriui;

v) informacija apie tai, kaip laikomasi 
taikomų įstatymų reikalavimų.

v) ar mediena bei medienos produktuose 
naudota mediena teisėtai paruošta;
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vi) medieną ir medienos produktus 
tiekusių ūkio subjektų pavadinimui ir 
adresui;
vii) fiziniam ar juridiniam asmeniui, 
atsakingam už medienos ruošą;
viii) ūkio subjektui, kuriam tiekiama 
mediena ir medienos produktai;

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios priemonės pagrindžiamos 
atitinkamais dokumentais, kuriuos ūkio 
subjektai arba monitoringo organizacijos 
saugo duomenų bazėje.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įtraukti rizikos valdymo procedūrą ir b) apima rizikos valdymo procedūrą, kurią 
sudaro šie elementai:
i) metodiškas rizikos nustatymas, be kita 
ko, renkant duomenis ir informaciją ir 
naudojantis tarptautiniais, Bendrijos arba 
nacionaliniais šaltiniais;
ii) visų priemonių, kurios būtinos siekiant 
apriboti rizikos tikimybę, įgyvendinimas;
iii) procedūrų, kurios reguliariai taikomos 
siekiant patikrinti, ar i ir ii punktuose 
nurodytos priemonės veiksmingos, ir 
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prireikus jas peržiūrėti, nustatymas;
iv) įrašai, iš kurių galima spręsti, kad 
veiksmingai taikomos i–iii punktuose 
nustatytos priemonės.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai esama didesnės rizikos, 
ūkio subjektai imasi papildomų 
priemonių.
Šios priemonės, be kita ko, gali apimti:
- reikalavimą pateikti papildomų 
dokumentų, duomenų ar informacijos;
- reikalavimą, kad būtų atliekami 
trečiosios šalies vykdomi auditai;

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, atsižvelgdama į 11 straipsnio 
2a dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą, pripažįsta monitoringo 
organizacijas, kurios pateikė paraišką dėl 
tokio pripažinimo, jeigu monitoringo 
organizacija:

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

aa) turi tinkamą patirtį;
ab) yra finansiškai nepriklausoma nuo 
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veiklos subjektų, kuriuos ji patvirtina;
b) parengė deramo patikrinimo sistemą, į 
kurią įtraukti 4 straipsnio 1 dalyje nustatyti 
elementai;

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

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

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

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

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

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

e) patvirtintam ūkio subjektui, kuris 
nesilaiko monitoringo organizacijos 
deramo patikrinimo sistemos, taiko 
reikiamas drausminimo priemones; 
drausminimo priemonės gali apimti 
pranešimą apie tam tikrą atvejį 
atitinkamai kompetentingai institucijai;
ea) parengė taisykles, skirtas užtikrinti, 
kad:
i) jos nariai arba ūkio subjektai, kuriuos 
patvirtino monitoringo organizacija, 
naudotų jos deramo patikrinimo sistemas;
ii) monitoringo organizacijos nariai arba 
ūkio subjektai, naudojantys jos sistemą, 
tikrintų monitoringo organizaciją.

Or. en

Pagrindimas

Jei sprendimas bus priimamas taikant komitologijos procedūrą, o ne atskirų valstybių narių, 
bus užtikrinti bendri visoje ES monitoringo organizacijoms taikomi standartai.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Monitoringo organizacija 
kompetentingai institucijai kartu su 

2. Monitoringo organizacija Komisijai
kartu su pripažinimo paraiška pateikia 
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pripažinimo paraiška pateikia tokią 
informaciją:

tokią informaciją:

a) savo įstatus; a) savo įstatus;
b) jos vardu įgaliotų veikti asmenų 
pavardes;

b) jos vardu įgaliotų veikti asmenų 
pavardes;

ba) dokumentus, įrodančius atitinkamą 
patirtį;

c) išsamų savo deramo patikrinimo 
sistemos aprašymą.

c) išsamų savo deramo patikrinimo 
sistemos aprašymą.

Or. en

Pagrindimas

Jei sprendimas bus priimamas taikant komitologijos procedūrą, o ne atskirų valstybių narių, 
bus užtikrinti bendri visoje ES monitoringo organizacijoms taikomi standartai.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Sprendimas, ar monitoringo 
organizaciją pripažinti, priimamas per tris 
mėnesius nuo tada, kai ši monitoringo 
organizacija pateikia paraišką.

Or. en

Pagrindimas

Jei sprendimas bus priimamas taikant komitologijos procedūrą, o ne atskirų valstybių narių, 
bus užtikrinti bendri visoje ES monitoringo organizacijoms taikomi standartai. 
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybių narių kompetentingos 
institucijos reguliariai arba gavusios 
susirūpinimą keliančius pranešimus iš 
trečiųjų šalių vykdo patikras, įskaitant 
vietoje atliekamus auditus, siekdamos 
nustatyti, ar monitoringo organizacijos 
atitinka 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija, taikydama 11 straipsnio 2a 
dalyje nurodytą procedūrą, panaikina 
monitoringo organizacijos pripažinimą, 
jeigu nustatoma, kad nebesilaikoma 1 
dalyje nurodytų reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Jei sprendimas bus priimamas taikant komitologijos procedūrą, o ne atskirų valstybių narių, 
bus užtikrinti bendri visoje ES monitoringo organizacijoms taikomi standartai.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei sprendimas bus priimamas taikant komitologijos procedūrą, o ne atskirų valstybių narių, 
bus užtikrinti bendri visoje ES monitoringo organizacijoms taikomi standartai.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija kompetentingų institucijų 
pripažintų monitoringo organizacijų sąrašą 
paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo 
leidinio C serijoje ir pateikia jį savo 
interneto svetainėje. Sąrašas nuolat 
atnaujinamas.

Komisija pripažintų monitoringo 
organizacijų sąrašą paskelbia Europos 
Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje ir 
pateikia jį savo interneto svetainėje. 
Sąrašas nuolat atnaujinamas.

Or. en

Pagrindimas

Jei sprendimas bus priimamas taikant komitologijos procedūrą, o ne atskirų valstybių narių, 
bus užtikrinti bendri visoje ES monitoringo organizacijoms taikomi standartai.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Monitoringo priemonės Monitoringo ir kontrolės priemonės

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kompetentingos institucijos, siekdamos 
nustatyti, ar ūkio subjektai laikosi 3 
straipsnio 1, 2 ir 2a dalyse ir 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytų reikalavimų, vykdo 
kontrolę.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas. Kompetentingos institucijos tikrina monitoringo organizacijas ir atlieka 
oficialią tiekimo grandinės kontrolę.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kontrolė turėtų būti vykdoma pagal 
metinį planą arba gavus susirūpinimą 
keliančius pranešimus iš trečiųjų šalių.

Or. en
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Kontrolė, be kita ko, gali apimti:
a) techninių ir valdymo sistemų bei 
deramo patikrinimo procedūrų ir ūkio 
subjektų taikomo rizikos įvertinimo 
tikrinimą;
b) dokumentų ir įrašų, iš kurių galima 
spręsti, kad sistema ir procedūros veikia 
tinkamai;
c) patikrą vietoje, įskaitant vietoje 
atliekamus auditus.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Po 1 dalyje nurodytos kontrolės 
kompetentingos institucijos gali 
nedelsdamos imtis taisomųjų priemonių.
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taisomųjų priemonių.

Šios priemonės, be kita ko, gali apimti:
a) neatidėliotiną prekybos veiklos 
nutraukimą;
b) medienos ir medienos produktų 
konfiskavimas.

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patikrų įrašai Kontrolės įrašai

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos saugo 7 
straipsnio 1 dalyje nurodytų patikrų įrašus, 
kuriuose visų pirma nurodomas jų pobūdis 
ir rezultatai, įskaitant taisomąsias 
priemones, kurių pareikalauta imtis. Visų
patikrų duomenys saugomi bent 10 metų.

1. Kompetentingos institucijos saugo 7 
straipsnio 1 dalyje nurodytos kontrolės
įrašus, kuriuose visų pirma nurodomas jų 
pobūdis ir rezultatai, įskaitant taisomąsias 
priemones, kurių pareikalauta imtis. Visos
kontrolės duomenys saugomi bent 10 
metų.

Or. en
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 straipsnyje nurodyti įrašai pateikiami
visuomenei pagal Direktyvą 2003/4/EB.

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos keičiasi 
informacija apie 7 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų patikrų rezultatus su kitos (-ų) 
valstybės (-ių) narės (-ių) 
kompetentingomis institucijomis ir 
Komisija.

2. Kompetentingos institucijos keičiasi 
informacija apie 7 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos kontrolės rezultatus su kitos (-ų) 
valstybės (-ių) narės (-ių) 
kompetentingomis institucijomis ir 
Komisija.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai pateikiama nuoroda į šią 
straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 
1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, 
atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Or. en



PE418.093v01-00 30/34 PR\759961LT.doc

LT

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų pažeidus šio reglamento 
nuostatas, ir imasi visų būtinų priemonių jų 
įgyvendinimui užtikrinti. Šios nuobaudos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios ir gali, be kita ko, apimti:

i) finansines sankcijas, kurių mastas 
priklauso nuo žalos aplinkai dydžio;
ii) medienos ir medienos produktų 
konfiskavimą;
iii) laikiną draudimą prekiauti mediena ir 
medienos produktais.
Valstybės narės praneša apie šias nuostatas 
Komisijai iki 20XX m. gruodžio 31 d. ir 
nedelsdamos jai praneša apie bet kokį 
vėlesnį jų pakeitimą.

Or. en

Pagrindimas

Jei sankcijas nustatytų valstybės narės, pateikiant ieškinius pagal šį reglamentą ES galėtų 
rastis nenuoseklumų. Dėl šios priežasties galėtų būti iškraipoma konkurencija arba medienos 
gamyba sutelkiama šalyse, kuriose taikomos mažiausios sankcijos.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Per metus sunaikinama apie 13 mln. hektarų miškų, dėl miškų naikinimo susidaro apie 
20 proc. visų išmetamų anglies dioksido dujų, be to, tai viena iš pagrindinių biologinės 
įvairovės mažėjimo priežasčių. Miškų naikinimas taip pat sukelia problemų, susijusių su 
žmogaus teisėmis, nes miškai daugelyje šalių turi didelę kultūrinę ir socialinę reikšmę 
gyventojams, kuriems miškai yra pajamų šaltinis, ir vietos tautoms.

Neteisėta medienos ruoša yra viena iš pagrindinių miškų naikinimo visame pasaulyje 
priežasčių, apytiksliai apskaičiuota, kad pramoninės medienos kiekis iš neteisėtos ruošos 
sudaro nuo 350 iki 650 mln. m3 per metus, o tai atitinka 20–40 proc. pasaulio pramoninės 
medienos gamybos1. Tai mažina medienos kainas, eikvoja gamtos išteklius ir mažina 
mokesčių įplaukas bei didina nuo miško priklausomų gyventojų skurdą. 

ES yra pagrindinė medienos ir medienos produktų vartotoja, todėl ji privalo imtis veiksmingų 
kovos su miškų naikinimu ir neteisėta medienos ruoša priemonių, kurios aiškiai neleistų 
patekti į rinką neteisėtai medienai ir (arba) medienos produktams. ES sėkmingai apsaugojo 
rinką ir neleido į ją patekti kitiems neteisėtiems produktams, neseniai priėmusi reglamentą dėl
neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos. Dabar atėjo laikas panašiems 
kovos su neteisėta medienos ruoša ir (arba) medienos produktų gamyba teisės aktams, siekiant 
parodyti:

– vartotojams, kad jų įsigyti produktai nėra pagaminti iš medienos, gautos iš neteisėtų šaltinių,
– atsakingoms bendrovėms, kad jų kainų nesumažins įmonės, vykdančios žalingą veiklą,
– neatsakingoms bendrovėms, kad joms rinka bus užverta,
– tarptautinei bendruomenei, kad rimtai vertiname savo įsipareigojimus dėl klimato kaitos, 
biologinės įvairovės ir žmogaus teisių. 

Savanoriško partnerystės susitarimo (SPS) strategijos, kurią ES parengė pagal 2003 m. ES 
miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) veiksmų planą, 
nepakanka sprendžiant neteisėtos medienos ruošos problemą. Nors SPS gali paskatinti labai
teigiamus pokyčius, tačiau iki šiol pasirašytas tik vienas susitarimas, o jų savanoriškas 
pobūdis reiškia, kad kyla didelis pavojus, jog bus vengiama jų laikytis ir bus plaunami 
pinigai. Kaip nustatyta po Komisijos konsultacijų dėl priemonių, papildančių SPS strategiją, 
reikės patikimų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad neteisėtai paruošta mediena ir (arba) 
medienos produktai būtų pašalinti iš ES rinkos.

Taigi pranešėja pritaria pasiūlymui dėl reglamento, nors ir apgailestauja dėl to, kad jis 
pateiktas praėjus beveik penkeriems metams nuo FLEGT veiksmų plano patvirtinimo. Ji taip 
pat mano, kad jį reikia keletu atžvilgių sugriežtinti ir patobulinti. 

Draudimas
Svarbiausia tai, kad pasiūlyme dėl reglamento faktiškai nedraudžiama neteisėtai paruoštos 
medienos importuoti ir jos parduoti – todėl jame nesprendžiama problema, „kad taisyklės yra 

                                               
1 2006–2007 m. pasaulio medienos produktų rinkų metinė apžvalga, UNECE/FAO, 2007 m.
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nepakankamai griežtos, kad galėtų užkirsti kelią prekybai neteisėtai paruošta mediena“1 –
nors tai pirmiausia minima pačiame pasiūlyme nurodant, kodėl neteisėta medienos ruoša taip 
įsigalėjo. Persvarstytame JAV Lacey įstatyme, priimtame 2008 m. gegužės mėn., toks 
draudimas nustatytas, taigi, yra precedentas. Nėra jokių kliūčių ES pasekti šiuo pavyzdžiu ir iš
tiesų pažengti į priekį. 

Taigi pranešėja siūlo aiškiai suformuluoti reikalavimą, kad ūkio subjektai tiektų į rinką tik 
teisėtai paruoštą medieną ir (arba) medienos produktus, taikomą visiems tiekimo grandinės 
ūkio subjektams. 

Deramo patikrinimo ir teisėtumo reikalavimų taikymo sritis 
Pranešėja atskiria ūkio subjektus, kurie „pateikia į rinką“ medieną ir (arba) medienos 
produktus (t. y. pirmą kartą tiekia rinkai), nuo tų, kurie „tiekia rinkai“ (t. y. visų tiekimo 
grandinės ūkio subjektų). 

Reikalavimas taikyti deramą patikrinimą paskatins diegti pažangiąją patirtį ir idealiu atveju 
visi tiekimo grandinės ūkio subjektai įdiegs visapusišką deramo patikrinimo sistemą. Tačiau 
pranešėja pripažįsta, kad šis reikalavimas nedideliems ūkio subjektams gali būti neįvykdomas, 
todėl siūlo reikalavimą visapusiškai taikyti, kaip nurodyta pasiūlyme, tik ūkio subjektams, 
kurie „pateikia“ produktus į rinkai, nes jie akivaizdžiai daro didžiausią poveikį sprendimams, 
kas pateks į ES, todėl jie prisiima didžiausią atsakomybę. 

Tuo pačiu metu visi tiekimo grandinės ūkio subjektai turėtų laikytis bendro draudimo tiekti 
rinkai neteisėtai paruoštą medieną ir (arba) medienos produktus ir turėtų šiuo atžvilgiu imtis 
tinkamų priemonių. Reikalavimas taikyti deramo patikrinimo sistemą įpareigos ūkio 
subjektus, kurie pateikia medieną ir (arba) medienos produktus rinkai, kad jie „elgtųsi 
apdairiai bei apgalvotai, imtųsi reikiamų veiksmų ir taip užtikrintų medienos ir medienos 
produktų, kurie patenka į jų tiekimo grandinę, teisėtumą“2 ir kad „didesnė pirmenybė bus 
teikiama importui iš šalių, kurių miškotvarka patikima“3, o galimybė patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn už prekybą neteisėta mediena, taikoma visiems tiekimo grandinės ūkio 
subjektams, paskatins juos teikti pirmenybę medienai iš patikimų, gerbiamų rinkos tiekėjų, 
t. y. tų, kurie veiksmingiausiai vykdo savo įsipareigojimus taikyti deramą patikrinimą. Tai 
taip pat padės teisingiau paskirstyti ūkio subjektų atsakomybės naštą.

Pranešėja taip pat mano, kad atsekamumas pagerėtų, jei visi ūkio subjektai turėtų registruoti ir 
teikti pagrindinę informaciją apie produktus, jų šaltinį ir kam jie tiekiami. 

Taikomi teisės aktai
FLEGT veiksmų plane nustatoma, kad „platesnis ES tikslas yra skatinti tvarų miškų 
vystymą“4, ir ES įpareigojama integruotai spręsti neteisėtos medienos ruošos problemą. Šis 
reglamentas turi ne tik padėti spręsti neteisėtos medienos ruošos klausimą iš tiesioginės rinkos 
perspektyvos, bet ir prisidėti prie platesnio tvaraus vystymo tikslo kaip priemonė esminėms 
priežastims nagrinėti. 
                                               
1 Pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo nustatomi medieną ir medienos produktus rinkai tiekiančių ūkio subjektų 
įsipareigojimai (COM(2008) 644/3), p. 2.
2 Ten pat, p. 9.
3 Ten pat, p. 7.
4 ES FLEGT veiksmų planas (COM(2003) 251).
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Pasiekti šį tikslą padėtų išplėsta teisės aktų, pagal kuriuos apibrėžiama teisėtumo sąvoka, 
taikymo sritis. Kaip daugialypių tarptautinių ir regioninių susitarimų šalys, ES ir valstybės 
narės teisiškai bei politiškai jau įsipareigojo išsaugoti ir tausiai naudoti gamtos išteklius, 
mažinti skurdą ir saugoti vietinių tautų ir bendruomenių, kurioms miškai yra pajamų šaltinis,
teises. Reglamentas gali tapti priemone, padedančia įgyvendinti šių susitarimų nuostatas.

Deramo patikrinimo sistema
Pasiūlyme pateikta nedaug informacijos apie tai, kas turi sudaryti deramo patikrinimo sistemą 
arba jos vidinę rizikos valdymo sistemą, todėl kyla pavojus, kad valstybės narės ir ūkio 
subjektai taikys labai skirtingas sistemas, todėl administracinė struktūra gali tapti sudėtinga 
(ūkio subjektams, kurie dirba keliose šalyse) ir galiausiai pati koncepcija gali tapti mažai 
veiksminga. Todėl pranešėja išskiria esminius dalykus. Ypač svarbu aiškiai nurodyti, kad 
reikalaujama informacija apie medieną ir (arba) medienos produktus turėtų būti pagrįsta 
dokumentais ir kad rizikos valdymo sistema turėtų būti naudojama kaip priemonė vertinti tuos 
atvejus, į kuriuos būtina ypač atkreipti dėmesį – galbūt taikant papildomas priemones atlikti 
deramą patikrinimą ir iki minimumo sumažinti riziką, kad neteisėtai ruošiama mediena bus 
pateikta į rinką.

Monitoringo organizacijos ir jų akreditavimas
Siekdama, kad visoje ES būtų sukurti suderinti standartai organizacijoms, kurios kontroliuoja 
deramo patikrinimo sistemas, pranešėja siūlo, jog sprendimai, ar pripažinti monitoringo 
organizaciją, būtų priimami ES, o ne nacionaliniu lygmeniu. Ji išsamiau nagrinėja kriterijus, 
kuriuos organizacijos turėtų atitikti, ir informaciją, kurią jos privalo pateikti paraiškoje 
pripažinimui gauti. Centralizuotas akreditavimas ir aiškūs reglamento kriterijai padėtų
išvengti kontrolės sistemos netikslumų bei supaprastinti organizacijų, veikiančių daugiau nei 
vienoje valstybėje narėje, administracinę struktūrą.

Kompetentingų institucijų patikros ir kontrolės priemonės
Nors pranešėja siūlo, kad monitoringo organizacijos būtų akredituojamos ES lygmeniu, 
valstybių narių paskirtos kompetentingos institucijos atlieka svarbų vaidmenį prižiūrėdamos 
sistemą. Jos ir tikrina, ar monitoringo organizacijos atitinka reglamento reikalavimus, ir 
atlieka tiekimo grandinės kontrolę. Pranešėja mano, kad turėtų būti įmanoma, remiantis 
pagrįsta trečiosios šalies abejone arba iš anksto suplanavus, aktyvuoti bet kurį kontrolės 
lygmenį. Ji nagrinėja, kas galėtų sudaryti patikras ir kontrolės priemones, tarp jų veiklos 
auditą abiem atvejais. 

Neteisėta medienos ruoša daro didelę žalą aplinkai, todėl kompetentingos institucijos turėtų 
būti įgaliotos taikyti neatidėliotinas korekcines priemones, įskaitant neteisėtos medienos ir 
(arba) medienos produktų konfiskavimą ir komercinės veiklos sustabdymą – jei būtina, 
siekiant kuo greičiau nutraukti žalą, daromą neteisėtai ruošiant aptariamus produktus (o ne 
laukti, kol bus pradėtas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn procesas). Atsekti medienos 
šaltinį turėtų padėti faktas, kad visi tiekimo grandinės ūkio subjektai yra įpareigoti sužinoti, iš 
ko jie įsigyja visą medieną ir medienos produktus ir kam jie juos tiekė. 

Biomasei taikoma išimtis 
Pranešėja mano, kad išimtys, taikomos „energijos gamybai skirtam miškui“ ir biomasei, 
turėtų būti panaikintos, nes šiems dalykams bus taikomi būsimi privalomi ES tvarumo 
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kriterijai. Šis reglamentas turėtų apimti visus produktus, kuriuose gali būti neteisėtai paruoštos 
medienos. Jei produktams, kuriems taikomi vadinamieji darnumo kriterijai, nebūtų taikomas 
reikalavimas, kad jie turi būti teisėtai paruošti, tai reikštų, kad teisėtumas ir tvarumas galėtų 
vienas kitą paneigti, – tačiau teisėtumas privalo būti pagrindinė darnumo sąlyga. 
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