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Módosítás 72
Kartika Tamara Liotard

A Tanács álláspontja
1 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Az erdőkből sokféle környezeti, 
gazdasági és társadalmi haszon származik, 
beleértve a fa alapú és egyéb erdei
termékeket, továbbá a környezeti 
szolgáltatásokat.

(1) Az erdőkből sokféle környezeti, 
gazdasági és társadalmi haszon származik, 
beleértve a fa alapú és egyéb erdei
termékek kihelyezését, valamint a 
biológiai sokféleség védelmét és 
megélhetés nyújtását a helyi emberek 
számára.

Or. en

Indokolás

Fontos mind a három különböző szolgáltatási területre kiegyensúlyozottan koncentrálni 
(környezetvédelem, társadalom, gazdaság).

Módosítás 73
Gerben-Jan Gerbrandy

A Tanács álláspontja
1 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(1a) Az erdei környezet az emberiség 
közös öröksége, amelyet védeni és őrizni 
kell, és – ha lehetséges – helyre kell 
állítani a biológiai sokféleség és az 
ökológiai rendszer funkcióinak 
fennmaradása, az éghajlat védelme, 
valamint az őshonos népek  és az 
erdőgazdálkodástól függő közösségek 
jogai megőrzésének alapvető célja 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatának helyreállítása. Többoldalú környezetvédelmi megállapodásokra, mint 
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például a biológiai sokféleségről szóló egyezmény és az Egyesült Nemzetek 2002. évi 
Éghajlatváltozási Keretegyezmény, a biológiai sokféleségre és az éghajlatra az emberiség 
közös örökségeként kell utalni. A nemzetközi jogban ez különleges felelősséget alapít a 
számukra történő védelem nyújtására. 

Módosítás 74
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
1 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(1a) Az erdei környezet értékes örökség, 
amelyet védeni és őrizni kell, és – ha 
lehetséges – helyre kell állítani a biológiai 
sokféleség és az ökológiai 
rendszerfunkcióinak fennmaradása, az 
éghajlat védelme, valamint az őshonos 
népek és a helyi és az erdőgazdálkodástól 
függő közösségek jogai megőrzésének 
alapvető célja érdekében.

Or. en

(Az első olvasatbeli 2. módosítása.)

Módosítás 75
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
2 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Azáltal, hogy a fa és fatermékek iránti 
kereslet világszerte megnövekedett, 
valamint azáltal, hogy ezzel 
párhuzamosan számos fatermelő 
országban az erdőgazdálkodási ágazatot 
intézményi és irányítási hiányosságok 
jellemzik, az illegális fakitermelés és a 
hozzá kapcsolódó kereskedelem egyre 
aggasztóbb kérdésekké váltak.

(2) Azáltal, hogy számos fatermelő 
országban az erdőgazdálkodási ágazatot 
intézményi és irányítási hiányosságok 
jellemzik, az illegális fakitermelés és a 
hozzá kapcsolódó kereskedelem egyre 
aggasztóbb kérdésekké váltak.

Or. en



AM\814446HU.doc 5/71 PE440.145v02-00

HU

Indokolás

Az irányítás az ilyenként már elismert illegális fakitermeléssel kapcsolatos fontos kérdés.

Módosítás 76
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
2 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) Gyakran túl nagy nyomás nehezedik 
a természetes erdei erőforrásokra, túl 
nagy a kereslet a fa és a fatermékek iránt, 
és az Európai Uniónak csökkentenie kell 
az erdei ökoszisztémákra gyakorolt 
hatását, függetlenül attól, hogy az ilyen 
hatások hol jelennek meg.

Or. en

(Az első olvasatbeli 6. módosítása.)

Módosítás 77
Holger Krahmer, Marit Paulsen

A Tanács álláspontja
2 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) A fenntartható módon kitermelt fa 
üvegházhatású gázokat köt meg, és a 
létező egyik legkörnyezetkímélőbb anyag. 
A világszerte tapasztalható növekvő 
kereslet fényében, a fenntartható 
fakitermelést az Unión belül és kívül is 
ösztönözni kell. Túlzottan átfogó 
követelményeknek a fatermékekre történő 
kivetése a versenyképesség elveszítéséhez 
vezethet a többi, nem megújuló anyaghoz 
képest (mint például műanyag, alumínium 
és beton), amelyek nem tartoznak jogi 
előírások alá; az ilyen termékmigráció 
ezzel szemben sértené az EU azon 
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képességét, hogy elérje az éghajlat terén 
megfogalmazott céljait. 

Or. en

Módosítás 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A Tanács álláspontja
3 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az illegális fakitermelés nagy 
nemzetközi jelentőséggel bíró, általános 
probléma. Jelentős fenyegetést jelent az 
erdők számára, mivel hozzájárul az 
erdőpusztulás folyamatához, amely a szén-
dioxid-kibocsátás mintegy 20 %-áért
felelős, veszélyezteti a biológiai 
sokféleséget és gátolja a fenntartható 
erdőgazdálkodást és erdőfejlesztést, 
beleértve az alkalmazandó 
jogszabályoknak megfelelően eljáró piaci 
szereplők gazdasági életképességét is.
Ezenkívül társadalmi, politikai és 
gazdasági hatásai is vannak.

(3) Az illegális fakitermelés nagy 
nemzetközi jelentőséggel bíró, általános 
probléma. Jelentős fenyegetést jelent az 
erdők számára, mivel hozzájárul az 
erdőpusztulás folyamatához, amely a szén-
dioxid-kibocsátás mintegy 12 %-áért
felelős, veszélyezteti a biológiai 
sokféleséget és gátolja a fenntartható 
erdőgazdálkodást és erdőfejlesztést, 
beleértve az alkalmazandó 
jogszabályoknak megfelelően eljáró piaci 
szereplők gazdasági életképességét is.
Ezenkívül társadalmi, politikai és 
gazdasági hatásai is vannak.

Or. xm

Indokolás

A legutóbbi kutatás azt mutatja, hogy az érték 12% – megbeszélések a koppenhágai 
klímakonferencián (COP15, 2009).

Módosítás 79
Kriton Arsenis, Jo Leinen

A Tanács álláspontja
3 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az illegális fakitermelés nagy 
nemzetközi jelentőséggel bíró, általános 

(3) Az illegális fakitermelés jelentős 
fenyegetést jelent az erdők számára, mivel 
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probléma. Jelentős fenyegetést jelent az 
erdők számára, mivel hozzájárul az
erdőpusztulás folyamatához, amely a szén-
dioxid-kibocsátás mintegy 20%-áért
felelős, veszélyezteti a biológiai 
sokféleséget és gátolja a fenntartható 
erdőgazdálkodást és erdőfejlesztést, 
beleértve az alkalmazandó 
jogszabályoknak megfelelően eljáró piaci 
szereplők gazdasági életképességét is.
Ezen kívül szociális, politikai és gazdasági 
hatásai is vannak.

hozzájárul az erdőirtás folyamatához, 
amely a globális szén-dioxid-kibocsátás 
mintegy 20 %-áért felelős. Az illegális 
fakitermelés problémájának hatékony 
leküzédése e rendelet összefüggésében 
várhatóan jelentősen költséghatékonyan 
hozzájárul az EU éghajlatváltozás 
enyhítésére irányuló stratégiáihoz, és az 
uniós intézkedéshez, illetve 
kötelezettségvállaláshoz képest 
kiegészítésképpen kell rá tekinteni az 
Egyesült Nemzetek 2002. évi 
Éghajlatváltozási Keretegyezményének 
összefüggésében.

Or. en

Indokolás

A politikai koherencia szem előtt tartása mellett szükség van kapcsolatot létrehozni a 
szabályozás és egyéb európai uniós és globális erőfeszítések között az éghajlatváltozás 
leküzdése érdekében, különösen az erdőirtás csökkentése révén.

Módosítás 80
Kartika Tamara Liotard

A Tanács álláspontja
3 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az illegális fakitermelés nagy 
nemzetközi jelentőséggel bíró, általános 
probléma. Jelentős fenyegetést jelent az 
erdők számára, mivel hozzájárul az 
erdőpusztulás folyamatához, amely a szén-
dioxid-kibocsátás mintegy 20%-áért 
felelős, veszélyezteti a biológiai 
sokféleséget és gátolja a fenntartható 
erdőgazdálkodást és erdőfejlesztést, 
beleértve az alkalmazandó 
jogszabályoknak megfelelően eljáró piaci 
szereplők gazdasági életképességét is.
Ezenkívül társadalmi, politikai és 
gazdasági hatásai is vannak.

(3) Az illegális fakitermelés nagy 
nemzetközi jelentőséggel bíró, általános 
probléma. Az erdőgazdálkodási ágazat 
számos fakitermelő országban jelentkező 
intézményi és irányítási hiányosságából 
áll össze. Az illegális fakitermelés jelentős 
fenyegetést jelent az erdők számára, mivel 
hozzájárul az erdőirtás és erdőpusztulás 
folyamatához, amely a szén-dioxid-
kibocsátás mintegy 20%-áért felelős, 
veszélyezteti a biológiai sokféleséget, 
károsítja az őshonos népek lakóhelyét és 
gátolja a fenntartható erdőgazdálkodást és 
erdőfejlesztést, beleértve az alkalmazandó 
jogszabályoknak megfelelően eljáró piaci 
szereplők gazdasági életképességét is.
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Hozzájárul az elsivatagosodás és a 
sztyeppesedés folyamatához, miközben 
felerősíti a talaj erózióját, illetve fokozza 
az extrém időjárási jelenségek és az 
árvizek hatását. Továbbá társadalmi, 
politikai és gazdasági hatásai is vannak, 
gyakran aláásván a jó kormányzással 
kapcsolatos célok irányába történő 
haladást, valamint veszélyezteti az 
erdőgazdálkodástól függő helyi 
közösségeket és az őshonos népek jogait 
is.

Or. en

Indokolás

Teljes egészében visszaállításra kerül a szöveg azon változata, amely a Parlament első 
olvasatbeli, az illegális fakitermelés által előidézett hatások és következmények jegyzékét 
megállapító álláspontjában szerepelt, mivel az fontos háttérinformációt nyújt, amely aláhúzza 
azon intézkedések szükségességét, amelyeket az EU-nak kell meghoznia globális fogyasztóként 
betöltött felelősségének elismerésére. 

Módosítás 81
Andres Perello Rodriguez

A Tanács álláspontja
3 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az illegális fakitermelés nagy 
nemzetközi jelentőséggel bíró, általános 
probléma. Jelentős fenyegetést jelent az 
erdők számára, mivel hozzájárul az
erdőpusztulás folyamatához, amely a szén-
dioxid-kibocsátás mintegy 20 %-áért 
felelős, veszélyezteti a biológiai 
sokféleséget és gátolja a fenntartható 
erdőgazdálkodást és erdőfejlesztést, 
beleértve az alkalmazandó 
jogszabályoknak megfelelően eljáró piaci 
szereplők gazdasági életképességét is.
Ezenkívül társadalmi, politikai és 
gazdasági hatásai is vannak.

(3) Az illegális fakitermelés nagy 
nemzetközi jelentőséggel bíró, általános 
probléma. Jelentős fenyegetést jelent az 
erdők számára, mivel a földhasználat 
változásaival, a tüzekkel, a szélsőséges 
időjárási jelenségekkel és az erdőt érintő 
betegségekkel együtt hozzájárul az
erdőirtás folyamatához, amely a szén-
dioxid-kibocsátás mintegy 20 %-áért 
felelős, veszélyezteti a biológiai 
sokféleséget és gátolja a fenntartható 
erdőgazdálkodást és erdőfejlesztést, 
beleértve az alkalmazandó 
jogszabályoknak megfelelően eljáró piaci 
szereplők gazdasági életképességét is.
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Ezenkívül társadalmi, politikai és 
gazdasági hatásai is vannak.

Or. es

Módosítás 82
Kriton Arsenis, Jo Leinen

A Tanács álláspontja
3 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(3a) Az illegális fakitermelés gátolja a 
fenntartható erdőgazdálkodást és 
erdőfejlesztést, beleértve az alkalmazandó 
jogszabályoknak megfelelően eljáró piaci 
szereplők gazdasági életképességét is. 
Emellett messzemenő társadalmi, politikai 
és gazdasági hatásai vannak, beleértve 
szerte a világon a fegyveres 
konfliktusokkal fennálló kapcsolatokat. 
Ezért szükség van az uniós tagállamok és 
a fontosabb nemzeti hatóságok, valamint 
a közvélemény figyelmét jobban felhívni 
ezen ügy fontosságára.

Or. en

Indokolás

Az illegális fakitermelés gátolja a tisztességes versenyt az EU-ban és szerte a világon. 
Felmérések azt mutatják, hogy a polgárok aggódnak a piacon lévő fa (termékek) legális volta 
miatt. A rendelet szerves részévé kell tenni, hogy az érintett szereplőkben jobban tudatosodjon 
az illegális fakitermelésből származó fatermékek problémájának súlyossága. A probléma 
emellett széles körben elterjedt, és gyakran fegyveres konfliktushoz kapcsolódik. Ez különös 
relevanciával bír a jogszabályok megjelenése és azok elfogadottsága szempontjából.
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Módosítás 83
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
3 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(3a) A hatodik közösségi környezetvédelmi 
cselekvési program meghatározásáról 
szóló 1600/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat prioritásként határozta 
meg aktív intézkedések lehetőségének 
vizsgálatát az illegálisan kitermelt fa 
kereskedelmének megakadályozása és az 
ellene való küzdelem érdekében, valamint 
az Unió és a tagállamok további aktív 
részvételét az erdőkkel kapcsolatos 
kérdésekre vonatkozó globális és 
regionális határozatok és megállapodások 
végrehajtásában.
_____________________
1HL L 242., 2002.9.10., 1. o.

Or. sv

Indokolás

A Parlament első olvasatából származó 9. módosítás.

Módosítás 84
Kartika Tamara Liotard

A Tanács álláspontja
3 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(3a) A hatodik közösségi környezetvédelmi 
cselekvési program meghatározásáról 
szóló, 2002. július 22-i 1600/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat1

prioritásként határozta meg aktív 
intézkedések lehetőségének vizsgálatát az 
illegálisan kitermelt fa kereskedelmének 
megakadályozása és az ellene való 
küzdelem érdekében, valamint a Közösség 
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és a tagállamok további aktív részvételét 
az erdőkkel kapcsolatos kérdésekre 
vonatkozó globális és regionális 
határozatok és megállapodások 
végrehajtásában.
________________

1HL L 242., 2002.9.10., 1. o

Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdésekben hivatkozni kell a rendelet forrására, nevezetesen a hatodik 
közösségi környezetvédelmi cselekvési programra.

Módosítás 85
Jo Leinen, Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
7 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(7) Tekintettel a probléma kiterjedt és 
sürgető voltára, szükséges az illegális 
fakitermelés és a hozzá kapcsolódó
kereskedelem elleni küzdelem tevékeny 
támogatása, az ÖPM-kezdeményezések
kiegészítése és megerősítése, valamint az 
erdők megőrzésére és az 
éghajlatváltozással és a biológiai 
sokféleség csökkenésével kapcsolatos 
veszélyek elhárítására is kiterjedő magas 
fokú környezetvédelemre irányuló 
politikák közötti szinergiák javítása.

(7) Tekintettel a probléma kiterjedt és 
sürgető voltára, szükséges az illegális 
fakitermelés és az azon alapuló
kereskedelem elleni küzdelem tevékeny 
támogatása, az ÖPM-ekre vonatkozó 
kezdeményezés kiegészítése és 
megerősítése, valamennyi szereplő 
számára egyenlő feltételek teremtése,
valamint az erdők megőrzésére és az 
éghajlatváltozással és a biológiai 
sokféleség csökkenésével kapcsolatos 
veszélyek elhárítására is kiterjedő magas 
fokú környezetvédelemre irányuló 
politikák közötti szinergiák javítása.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelet bezárja a jogi kiskapukat és megakadályozza, hogy a szereplők az illegális 
fakitermelésből származó fatermékek kereskedelméből tegyenek szert profitra azáltal, hogy 
egyértelmű kötelezettségeket állapít meg és biztosítja, hogy valamennyi szereplő teljesíti őket. 
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Módosítás 86
Judith A. Merkies

A Tanács álláspontja
8 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(8) Figyelembe kell venni az Unióval 
FLEGT ÖPM-t kötő országok 
erőfeszítéseit, valamint az e 
megállapodásokban foglalt elveket, 
különösen ami a legálisan kitermelt fa 
fogalmának meghatározását illeti.
Figyelembe kell venni azt is, hogy a 
FLEGT engedélyezési rendszer szerint az 
Unióba csak a vonatkozó nemzeti 
jogszabályokkal összhangban kitermelt fa 
és az ilyen fából származó fatermékek 
kerülnek behozatalra.  Ezért az Európai 
Közösségbe irányuló faanyag-behozatal 
FLEGT engedélyezési rendszerének 
létrehozásáról szóló, 2005. december 20-i 
2173/2005/EK tanácsi rendelet II. és III. 
mellékletében felsorolt, a 2173/2005/EK 
tanácsi rendelet I. mellékletében foglalt 
országokból származó fatermékekbe 
ágyazott fát legális kitermelésből 
származónak kell tekinteni, amennyiben e 
fatermékek megfelelnek az említett 
rendeletnek és bármely végrehajtási 
rendelkezésnek.

(8) Figyelembe kell venni az Unióval 
FLEGT ÖPM-t kötő országok 
erőfeszítéseit, valamint az e 
megállapodásokban foglalt elveket, 
különösen ami a legálisan kitermelt fa 
fogalmának meghatározását illeti.
Figyelembe kell venni azt is, hogy a 
FLEGT engedélyezési rendszer szerint az 
Unióba csak a vonatkozó nemzeti 
jogszabályokkal összhangban kitermelt fa 
és az ilyen fából származó fatermékek 
kerülnek behozatalra.  Ezért az Európai 
Közösségbe irányuló faanyag-behozatal 
FLEGT engedélyezési rendszerének 
létrehozásáról szóló, 2005. december 20-i 
2173/2005/EK tanácsi rendelet II. és III. 
mellékletében felsorolt, a 2173/2005/EK 
tanácsi rendelet I. mellékletében foglalt 
országokból származó fatermékekbe 
ágyazott fát legális kitermelésből 
származónak kell tekinteni, amennyiben e 
fatermékek megfelelnek az említett 
rendeletnek és bármely végrehajtási 
rendelkezésnek. AZ ÖPM-kben foglalt 
elveknek, különös tekintettel a „legálisan 
kitermelt fa” fogalommeghatározásra, elő 
kell mozdítaniuk többek között a 
fenntartható erdőgazdálkodást, a biológiai 
sokféleség megőrzését, az erdőtől függő 
helyi közösségek és az őshonos 
népcsoportok védelmét, illetve e 
közösségek és népcsoportok jogainak 
biztosítását.

Or. en

Indokolás

A Parlament első olvasatos álláspontja szerinti szöveg kerül helyreállításra, amely emlékeztet 
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az ÖPM-eknek a rendelet céljait alátámasztó célkitűzéseire.

Módosítás 87
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
8 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(8a) A Bizottság a FLEGT cselekvési terv 
végrehajtása révén jelentős szakértelemre 
tett szert, amelyet figyelembe kell venni e 
rendelet célkitűzéseinek megvalósításakor. 
E szakértelmet különösen az ÖPM-ek 
szerkezetére hivatkozó, vonatkozó 
jogszabályok definíciójának további 
konkretizálására kell felhasználni. 

Or. en

Indokolás
Az első olvasatos 16. módosítás, amely kiterjed a Bizottságnak a jogszerűség 
meghatározásában játszott szerepére.

Módosítás 88
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
8 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(8b) Az Európai Uniónak arra kell 
törekednie, hogy további ösztönzőket 
nyújtson ahhoz, hogy újabb országok 
léphessenek be a FLEGT önkéntes 
partnerségi megállapodásaiba annak 
figyelembe vétele mellett, hogy e FLEGT 
ÖPM-ek különös relevanciával bírhatnak 
az éghajlatváltozás leküzdésére irányuló 
globális erőfeszítések esetében az 
erdőirtás csökkentése révén a nemzetközi 
tárgyalások összefüggésében.
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Or. en

Indokolás

A jelenlegi rendelet szerepét az országok ÖPM-ekbe való belépése kapcsán fennálló 
motivációként szükséges kiemelni. Az ÖPM-ek lehetséges hatásait is hangsúlyozni kell az 
erdőirtás csökkentésére irányuló globális erőfeszítések összefüggésében a kibocsátások 
enyhítése terén. 

Módosítás 89
Holger Krahmer, Marit Paulsen

A Tanács álláspontja
10 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(10) Figyelembe véve az illegális 
fakitermelés kérdésének összetettségét, 
legalábbis ami az alapjául szolgáló 
tényezőket és a hatásait illeti, a piaci 
szereplők magatartásának befolyásolása 
révén mérsékelni kell az illegális 
magatartásra ösztönző hatásokat.

(10) Figyelembe véve az illegális 
fakitermelés kérdésének összetettségét, 
legalábbis ami az alapjául szolgáló 
tényezőket és a hatásait illeti, a piaci 
szereplők magatartásának befolyásolása 
révén mérsékelni kell az illegális 
magatartásra ösztönző hatásokat. A 
követelmények és kötelezettségek 
szigorítása, valamint az illegális 
fakitermelésből származó fát és az ilyen 
fából készült fatermékeket a belső piacon 
forgalomba bocsátó piaci szereplőkkel 
szemben indított eljárást lehetővé tevő jogi 
eszközök megerősítése az illegális 
fakitermelésből származó fát szállítókkal 
folytatott kereskedelem 
megakadályozásának leghatékonyabb 
módszerei közé tartoznak.

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt „belső piacon történő forgalmazás“ [AM. 6] túl általános és 
jogbizonytalansághoz vezethet. A „forgalomba bocsátás“ meghatározása szerepel a 
közösségi vívmányokban, míg a „forgalmazás“ nem. A forgalmazás a felügyeleti lánc – a 
kistermelőktől a helyi bútorkereskedőig –valamennyi piaci szereplőjére utalna.
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Módosítás 90
Paolo Bartolozzi

A Tanács álláspontja
10 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(10a) Az erdőtanúsítási rendszer egyre 
inkább fejlődik Európában és világszerte 
egyaránt. Emellett egyre több kormány és 
állami hatóság, különösen az EU-ban, 
használ erdőtanúsítást közbeszerzési 
eljárásuk jogszerűségének és 
fenntarthatóságának biztosítására. A 
harmadik személy által azonosított és 
tanúsított fa és fatermékek legális 
kitermelésből származónak való tekintése 
az erdőágazat eredményeinek elismerése 
lenne, amelyeket az illegális kitermelés 
elleni harcban ért el, valamint ösztönző 
lenne arra, hogy világszerte tovább 
kiterjessze a fenntartható 
erdőgazdálkodást és annak tanúsítását.

Or. en

Módosítás 91
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
12 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(12) Az első forgalomba hozatalt 
megelőzően és azt követően sok fatermék 
számos eljáráson megy keresztül. A 
szükségtelen adminisztratív terhek 
elkerülése érdekében csak azon piaci 
szereplőkre vonatkoznak az e rendeletben 
előírt követelmények, akik a belső piacon 
első alkalommal hoznak forgalomba fát és 
fatermékeket, nem pedig az értékesítési 
láncban résztvevő valamennyi piaci 
szereplőre.

(12) Az első forgalomba hozatalt 
megelőzően és azt követően sok fatermék 
számos eljáráson megy keresztül. A 
szükségtelen adminisztratív terhek 
elkerülése érdekében csak azon piaci 
szereplőkre vonatkoznak az e rendeletben a 
kellő teljes gondosságra vonatkozóan
előírt követelmények, akik a belső piacon 
első alkalommal hoznak forgalomba fát és 
fatermékeket, nem pedig az értékesítési 
láncban résztvevő valamennyi piaci 
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szereplőre. Az ellátási láncban részt vevő 
valamennyi piaci szereplőt kötnie kell 
azonban az illegális fakitermelésből 
származó fa és az ilyen fából készült 
faipari termékek forgalomba hozatalára 
vonatkozó legfőbb tilalomnak, és ennek 
megfelelően kellő gondossággal kell 
eljárniuk. Ezen általános tilalom 
betartásának megkönnyítése érdekében, a 
fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó 
szereplőknek alkalmazniuk kell az általuk 
vagy az ellenőrző szervezet által 
létrehozott kellő gondosság elvén alapuló 
rendszert.

Or. en

Indokolás

A kellő gondosság elvén alapuló rendszerek kötelezettséget kell, hogy jelentsenek a fát vagy 
fatermékeket piaci forgalomba bocsátó szereplők számára. A fát és fatermékeket forgalmazó 
piaci szereplők kötelezettségei lényegesen kisebbek.

Módosítás 92
Holger Krahmer, Marit Paulsen

A Tanács álláspontja
12 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(12) Az első forgalomba hozatalt 
megelőzően és azt követően sok fatermék 
számos eljáráson megy keresztül. A 
szükségtelen adminisztratív terhek 
elkerülése érdekében csak azon piaci 
szereplőkre vonatkoznak az e rendeletben 
előírt követelmények, akik a belső piacon 
első alkalommal hoznak forgalomba fát és 
fatermékeket, nem pedig az értékesítési 
láncban résztvevő valamennyi piaci 
szereplőre.

(12) Az első forgalomba hozatalt 
megelőzően és azt követően sok fatermék 
számos eljáráson megy keresztül. A 
szükségtelen adminisztratív terhek 
elkerülése érdekében csak azon piaci 
szereplőkre vonatkoznak az e rendeletben a 
kellő teljes gondosságra vonatkozóan
előírt követelmények, akik a belső piacon 
első alkalommal hoznak forgalomba fát és 
fatermékeket, nem pedig az értékesítési 
láncban résztvevő valamennyi piaci 
szereplőre. A fát vagy fatermékeket első 
alkalommal a belső piacon forgalomba 
bocsátó szereplőket kötnie kell az illegális 
fakitermelésből származó fa és az ilyen 
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fából készült fatermékek forgalomba 
bocsátására vonatkozó tilalomnak, és 
ennek megfelelően kellő gondossággal 
kell eljárniuk.

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt „belső piacon történő forgalmazás“ (8. módosítás) túl általános, és 
jogbizonytalansághoz vezethet. A „forgalomba bocsátás“ meghatározása szerepel a 
közösségi vívmányokban, míg a „forgalmazás“ nem. Nem ésszerű, hogy felelőssé lehessen 
tenni az egész ellátási láncot.

Módosítás 93
Kartika Tamara Liotard

A Tanács álláspontja
14 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(14a) Az ökológiailag nemzetközi 
jelentőségű erdőkkel rendelkező országok 
piaci szereplőinek különleges felelősséget 
kell viselniük a fakitermelés 
fenntarthatóságáért.

Or. en

Indokolás

Azok az országok, amelyek továbbra is nagy mennyiségű elsődleges vagy nagy fenntartási 
értékű erdőkkel rendelkeznek, gyakran fejlődő országok, ahol nagy az illegális fakitermelés 
veszélye. Az ezen országokból származó szereplőknek ezért tudatában kell lenniük az ezen 
erdők megőrzésében játszott szerepüknek.
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Módosítás 94
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
16 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(16) Az indokolatlan adminisztratív terhek 
elkerülése érdekében az e rendelet 
előírásainak megfelelő rendszereket, 
illetve eljárásokat már alkalmazó piaci 
szereplők tekintetében nem kell előírni új 
rendszerek létrehozását.

törölve

Or. en

Indokolás

Nincs megfelelő műveleti cikk.

Módosítás 95
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
18 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(18a) E rendelet hatékony végrehajtása 
jelentős együttműködést követel a nemzeti 
hatóságok, valamint a különböző 
testületek között a nemzeti 
közigazgatásokon belül, így például az 
erdészetért, a környezetvédelmi 
szabályozások végrehajtásáért és a 
vámokért felelős ügynökségek között.

Or. en

Indokolás

Az illegálisan kitermelt fa forgalomba bocsátásának megelőzése együttműködést követelhet 
meg a különböző ügynökségek között.
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Módosítás 96
Andres Perello Rodriguez

A Tanács álláspontja
21 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(21) Figyelemmel az illegális fakitermelés 
és a hozzá kapcsolódó kereskedelem 
nemzetközi jellegére, a hatáskörrel 
rendelkező hatóságoknak együtt kell 
működniük egymással és a harmadik 
országok közigazgatási hatóságaival, 
valamint a Bizottsággal.

(21) Figyelemmel az illegális fakitermelés 
és a hozzá kapcsolódó kereskedelem 
nemzetközi jellegére, a hatáskörrel 
rendelkező hatóságoknak együtt kell 
működniük egymással, a civiltársadalmi 
szervezetekkel, az ipari szervezetekkel és a 
harmadik országok, valamint a Bizottság 
közigazgatási hatóságaival.

Or. es

Módosítás 97
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
21 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(21a) Annak megkönnyítése érdekében, 
hogy a a fát és fatermékeket piaci 
forgalomba bocsátó vagy forgalmazó piaci 
szereplők megfelelhessenek e rendelet 
követelményeinek, figyelemmel a kis- és 
középvállalkozások helyzetére, a 
tagállamoknak technikai és egyéb jellegű 
segítséget kell nyújtaniuk a piaci 
szereplőknek, valamint meg kell 
könnyíteniük az információcserét, 
különösen az e piaci szereplők kellő 
gondossághoz fűződő kötelezettségének 
végrehajtása tekintetében.

Or. en

Indokolás

Keret létrehozása az adminsztratív teher csökkentésére, a KKV-k helyzetének figyelembe 
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vételével. Alap azon új cikkhez, amely kiterjed a piaci szereplőknek nyújtott technikai 
segítségre és az információcserére. 

Módosítás 98
Daciana Octavia Sârbu

A Tanács álláspontja
22 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(22) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy e rendelet be nem tartása hatékony, 
arányos és visszatartó erejű szankciókat 
vonjon maga után.

(22) A tagállamoknak biztosítaniuk kell,
hogy e rendelet be nem tartása hatékony, 
arányos és visszatartó erejű szankciókat 
vonjon maga után. Meg kell jegyezni, hogy 
vidéki területeken, különösen az új 
tagállamokban jelentős számú ember él 
továbbra is olyan önfenntartó életmódot, 
amely magában foglalhat kis 
mennyiségben fakitermelést vagy 
elosztást. Az e rendelet megsértése 
kapcsán kiszabott bírságok 
alkalmazásának el kell ismernie az 
önfenntartó életmódot folytató ezen piaci 
szereplők sajátos körülményeit, akiknek 
korlátozott a kapacitásuk a kellő 
gondosságon alapuló rendszerek 
követelményeinek végrehajtására, 
amelyeket más, nagyobb volumenű, 
kereskedelmi üzletmenetet folytató és több 
erőforrással rendelkező piaci szereplők 
jobban végre tudnak hajtani helyzetükből 
adódóan.

Or. en

Indokolás

Ha bírságokat szabnak ki uniós szinten, szükséges lehetővé tenni némi rugalmasságot a 
tagállamok számára akkor, amikor önfenntartó életmódot folytató emberek eseteiről van szó, 
akik a „piaci szereplők” kategóriájába tartozhatnak, akik azonban nem valószínű, hogy 
rendelkeznek azzal a tudással és azon erőforrásokkal, amelyek szükségesek a kellő 
gondosságon alapuló rendszerek, vizsgálatok stb. végrehajtásához.
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Módosítás 99
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
23 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(23) A Bizottságot fel kell hatalmazni, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSz.) 290. cikke szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az ellenőrző szervezetek 
elismerésére és az elismerés 
visszavonására irányuló eljárásokra, 
további olyan, releváns kockázatértékelési 
kritériumokra, amelyekre szükség lehet az 
e rendeletben már előírt kritériumok 
kiegészítéséhez, valamint az e rendelet 
hatálya alá tartozó fák és fatermékek 
listájára vonatkozóan. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítés során az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének végrehajtásáról szóló, 2009. 
december 9-i bizottsági közleménnyel 
összhangban konzultáljon szakértőkkel.

(23) A Bizottságot fel kell hatalmazni, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSz.) 290. cikke szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az ellenőrző szervezetek 
elismerésére a vonatkozó jogszabályok 
meghatározásának további pontosítására 
vonatkozó általános elvek és kritériumok 
kapcsán, és az elismerés visszavonására 
irányuló eljárásokra, további olyan, 
releváns kockázatértékelési kritériumokra, 
amelyekre szükség lehet az e rendeletben 
már előírt kritériumok kiegészítéséhez, 
valamint az e rendelet hatálya alá tartozó 
fák és fatermékek listájára vonatkozóan.
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítés során az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének végrehajtásáról szóló, 2009. 
december 9-i bizottsági közleménnyel 
összhangban konzultáljon szakértőkkel.

Or. en

Indokolás

Azt a javaslatot követi, melynek célja, hogy részletesebben meghatározza a jogelveket és 
kritériumokat a felhatalmazáson alapuló aktusokon keresztül.

Módosítás 100
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
23 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(23a) Az erdészeti termékek zavartalanul 
működő belső piacának biztosítása 
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érdekében a Bizottságnak folyamatosan 
elemeznie kell e rendelet hatásait. 
Különös figyelmet kell fordítani a rendelet 
következményeire a kkv-kra nézve. A 
Bizottságnak ezért – ennek megfelelően és 
rendszeresen - tanulmányt és 
hatáselemzést kell készítenie a rendelet 
belső piacra gyakorolt hatásairól is -
különös tekintettel a kkv-kra, valamint a 
fenntartható erdőgazdálkodási 
gyakorlatokra gyakorolt hatásaira.

Or. en

Indokolás

(Az első olvasatbeli 29. módosítása.) Alap a 18. műveleti cikk (3) bekezdéséhez, amely kiterjed 
a rendelet hatásairól történő jelentéstételre.

Módosítás 101
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
1 cikk

Council position Módosítás

E rendelet megállapítja a fát és 
fatermékeket a belső piacon első 
alkalommal forgalomba hozó piaci 
szereplők kötelezettségeit, az illegális 
fakitermelésből származó fa és az ilyen 
fából származó fatermékek forgalomba 
hozatalából eredő kockázatok minimálisra 
csökkentése érdekében.

E rendelet megállapítja a fát és 
fatermékeket a belső piacon első 
alkalommal forgalomba bocsátó vagy hozó 
piaci szereplők kötelezettségeit, az illegális 
fakitermelésből származó fa és az ilyen 
fából származó fatermékek forgalomba 
hozatalából eredő kockázatok minimálisra 
csökkentése érdekében.

Or. de

Indokolás

A kellő gondosság követelményét csak annak teljességében kell alkalmazni azon piaci 
résztvevőre, aki első alkalommal bocsát vagy hoz piaci forgalomba fát. Elegendő és arányos 
az elsőként a fát piaci forgalomba bocsátó célzott figyelemmel kísérése.  



AM\814446HU.doc 23/71 PE440.145v02-00

HU

Módosítás 102
Holger Krahmer, Marit Paulsen

A Tanács álláspontja
1 cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

E rendelet megállapítja a fát és 
fatermékeket a belső piacon első 
alkalommal forgalomba hozó piaci 
szereplők kötelezettségeit, az illegális 
fakitermelésből származó fa és az ilyen 
fából származó fatermékek forgalomba 
hozatalából eredő kockázatok minimálisra 
csökkentése érdekében.

E rendelet megállapítja a fát és 
fatermékeket a belső piacon első
alkalommal forgalomba hozó piaci 
szereplők kötelezettségeit, az illegális 
fakitermelésből származó fa és az ilyen 
fából származó fatermékek forgalomba 
hozatalából eredő kockázatok elkerülése
érdekében.

Or. en

Indokolás

A KKV-k adminisztratív terhének csökkentésére e rendeletet csak azon piaci szereplőkre kell 
alkalmazni, akik első alkalommal bocsátanak belső piaci forgalomba terméket vagy fát.

Módosítás 103
Paolo Bartolozzi

A Tanács álláspontja
2 cikk – d pont

A Tanács álláspontja Módosítás

d) „kitermelés szerinti ország”: az az 
ország vagy terület, amelyben a fát vagy a 
fatermékekbe ágyazott faanyagot 
kitermelték;

d) „kitermelés szerinti ország”: az az 
ország, ahol a fát vagy a fatermékekbe 
ágyazott faanyagot kitermelték;

Or. en
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Módosítás 104
Christa Klaß

A Tanács álláspontja
2 cikk – f a pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

fa) „kockázat” az illegális kitermelésből 
származó fa vagy az ilyen fából készült 
fatermékekkel folytatott kereskedelem 
kockázata, amely piacra lépett azon 
mulasztás folytán, hogy nem tartották be a 
nemzeti jogszabályokat és/vagy 
helytelenül alkalmazták a kereskedelmi 
ellenőrző rendszereket;

Or. en

Módosítás 105
Christa Klaß

A Tanács álláspontja
2 cikk – f b pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

fb) „elhanyagolható” azon releváns 
tények, amelyek nem támasztják alá azon 
vélelmet, miszerint az adott fa, vagy az 
adott fatermékben lévő fa az adott nemzeti 
szinten alkalmazandó jogszabályok 
megsértésével és a fával folytatott 
kereskedelem minden ellenőrzési 
rendszerének megsértésével került 
kivágásra, és miszerint a fa ezért nem 
forgalmazható;

Or. en
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Módosítás 106
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
2 cikk – f b pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

fb) „kellő gondosság” azon kötelezettség, 
miszerint minden szükséges módon meg 
kell győződni róla, hogy az illegálisan 
kitermelt fát vagy fatermékeket nem 
bocsátják vagy hozzák piaci forgalomba;

Or. en

Indokolás

A 4. cikk kiegészítése és a fogalom egyértelműsítése.

Módosítás 107
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
2 cikk – g pont

A Tanács álláspontja Módosítás

g)„alkalmazandó jogszabályok”: a 
kitermelés szerinti országban hatályos, az 
alábbi tárgykörökre vonatkozó 
jogszabályok:

g) „alkalmazandó jogszabályok”: a 
kitermelés szerinti országban hatályos, az 
alábbi tárgykörökre vonatkozó 
jogszabályok, ideértve a nemzeti, illetve 
alacsonyabb szintű jogszabályokat, 
rendeleteket, állandó joggyakorlatokat és 
a ratifikált nemzetközi megállapodásokat:

- a hivatalos közlönyökben közzétett 
határokon belüli fakitermelésre vonatkozó 
jogok,

i. a hozzáférésre, használatra és 
birtoklásra vonatkozó jogok, ideértve az 
őshonos népek törvényben előírt, védett 
vagy elismert szokásjogon alapuló jogait;

- a kitermelési jogokra és fára vonatkozó 
kifizetések, a fakitermeléssel kapcsolatos 
illetékeket is beleértve,

ii. környezetvédelem, többek között 
megőrzés és erdőgazdálkodás;

- fakitermelés, beleértve a közvetlenül 
kapcsolódó környezetvédelmi és erdészeti 
jogszabályokat is,

iii. fakitermelés;

harmadik feleknek a fakitermelés által 
érintett törvényes használati és 

iv. fafeldolgozás;
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tulajdonjogai, és
v. adók, díjak és jogdíjak, amennyiben 
azok az erdészeti szektort érintik;
vi.a közösségi jólét és a munkaerő, többek 
között az egészség és a biztonság védelme;

- kereskedelmi és vámjogszabályok, 
amennyiben azok az erdészeti szektort 
érintik.

vii.kereskedelmi és vámjogszabályok, 
amennyiben azok az erdészeti szektort 
érintik;

Ezen meghatározás további pontosítása 
érdekében a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén általános 
elveket és kritériumokat határoz meg, és 
lehetőség szerint minden egyes 
fakitermelő ország számára mutatókat 
állít össze és tesz közzé. 
Az e pontban említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok vonatkozásában a 
13., 14. és 15. cikkben meghatározott 
eljárást kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A FLEGT VPA jogszerűségi mátrixán alapuló meghatározás a Bizottság szakértői 
támogatásával.  A jelenlegi rendszerek esetében is hasonló a felépítés. A módosítás biztosítja, 
hogy a kellő gondosság elvén alapuló rendszerekben követik a közös iránymutatásokat és 
módszereket. A módosítás elkerüli az ad hoc meghatározásokat. Az első olvasatbeli 38. 
módosításhoz hasonlóan magában foglalja a ratifikált nemzetközi megállapodásokat, a 
közösséget, az erdőgazdálkodást, a jólétet, a munkaerőt és az őslakosok jogait. Az elveket és 
kritériumokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon keresztül kell kidolgozni.

Módosítás 108
Gerben-Jan Gerbrandy

A Tanács álláspontja
2 cikk – g pont

A Tanács álláspontja Módosítás

g) „alkalmazandó jogszabályok”: a 
kitermelés szerinti országban hatályos, az 
alábbi tárgykörökre vonatkozó 
jogszabályok:

g) „alkalmazandó jogszabályok”: a 
kitermelés szerinti országban hatályos, az 
alábbi tárgykörökre vonatkozó nemzeti, 
regionális vagy nemzetközi törvények és
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jogszabályok:
- a hivatalos közlönyökben közzétett 
határokon belüli fakitermelésre vonatkozó 
jogok,

- a hivatalos közlönyökben jogszerűen
közzétett határokon belüli fakitermelésre 
vonatkozó jogok;

- a kitermelési jogokra és fára vonatkozó 
kifizetések, a fakitermeléssel kapcsolatos 
illetékeket is beleértve,

- a kitermelési jogokra és fára vonatkozó 
kifizetések, a fakitermeléssel kapcsolatos
adókat és illetékeket is beleértve;

- fakitermelés, beleértve a közvetlenül 
kapcsolódó környezetvédelmi és erdészeti 
jogszabályokat is,

- a biológiai sokféleség megőrzésére 
vonatkozó követelmények, fakitermelés és 
erdőgazdálkodás, beleértve a közvetlenül 
kapcsolódó környezetvédelmi és erdészeti 
jogszabályokat is, valamint a munkajogi 
és közösségi jóléti jogszabályokat is;

- harmadik feleknek a fakitermelés által 
érintett törvényes használati és 
tulajdonjogai, és

- harmadik feleknek a fakitermelés által 
érintett törvényes vagy szokásjogon 
alapuló használati és tulajdonjogai; és

- kereskedelmi és vámjogszabályok, 
amennyiben azok az erdészeti szektort 
érintik.

- kereskedelmi és vámjogszabályok, 
amennyiben azok az erdészeti szektort 
érintik.

Or. en

Indokolás

A módosítás részben újra bevezeti az első olvasat során, 2009. április 22-án elfogadott 38. 
módosítás kulcsfontosságú elemeit.

Módosítás 109
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
2 cikk – g a pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

ga) „ellenőrző szervezet”: olyan jogi 
személy vagy tagokból álló egyesülés, 
illetve szövetség, amely jogképességgel 
rendelkezik a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszernek a rendszer 
igénybevételéhez tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplők általi 
alkalmazásának biztosítására és 
ellenőrzésére.
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Or. en

Indokolás

A meghatározás az eredeti bizottsági javaslatot követi. 

Módosítás 110
Holger Krahmer, Marit Paulsen

A Tanács álláspontja
3 cikk – cím

A Tanács álláspontja Módosítás

A FLEGT és a CITES hatálya alá tartozó 
fa és fatermékek jogi helyzete

A FLEGT és a CITES hatálya alá tartozó 
fa és fatermékek jogi helyzete, valamint a 
világszerte elfogadott jelenlegi 
erdőtanúsítási rendszerek 

Or. en

Indokolás

El kell ismerni a jelenlegi hiteles erdőtanúsítási rendszerek értékét. Az ilyen rendszerek 
esetében engedélyezett eltérés remélhetőleg világszerte a tanúsított erdők számának 
növekedéséhez is vezet.

Módosítás 111
Paolo Bartolozzi

A Tanács álláspontja
3 cikk – cím

A Tanács álláspontja Módosítás

A FLEGT és a CITES hatálya alá tartozó 
fa és fatermékek jogi helyzete

A FLEGT és a CITES hatálya alá tartozó 
fa és fatermékek jogi helyzete, valamint a 
harmadik felek által elismert tanúsítási 
rendszerek

Or. en
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Módosítás 112
Holger Krahmer, Marit Paulsen

A Tanács álláspontja
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

A hiteles harmadik fél általi tanúsítási 
rendszer révén hitelesített fát és 
fatermékeket úgy kell tekinteni, mint 
amelyeket e rendelet alkalmazásában 
jogszerűen termeltek ki. 

Or. en

Indokolás

El kell ismerni a jelenlegi hiteles erdőtanúsítási rendszerek értékét. Az ilyen rendszerek 
esetében engedélyezett eltérés remélhetőleg világszerte a tanúsított erdők számának 
növekedéséhez is vezet.

Módosítás 113
Paolo Bartolozzi

A Tanács álláspontja
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

A jogszerűségi kötelezettséget tartalmazó, 
és az e rendeletnek, valamint annak 
végrehajtási rendelkezéseinek megfelelő, 
harmadik fél által elismert erdőtanúsítási 
rendszer szerint hitelesített fát és 
fatermékeket úgy kell tekinteni, mint 
amelyeket e rendelet alkalmazásában 
jogszerűen termeltek ki.

Or. en
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Módosítás 114
Kriton Arsenis, Jo Leinen

A Tanács álláspontja
4 cikk – -1 bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(-1) Az illegálisan kitermelt fa vagy 
fatermékek piaci forgalomba történő 
bocsátását és forgalmazását meg kell 
tiltani. A piaci szereplők kellő 
gondossággal járnak el annak biztosítása 
érdekében, hogy illegális fakitermelésből 
származó fát és fatermékeket nem 
bocsátanak piaci forgalomba és nem 
forgalmaznak.

Or. en

Indokolás

Az illegális fakitermelésből származó fa piaci forgalomba hozatalának általános tilalma 
alapvető fontosságú a rendeletben meghatározott célkitűzések teljesítése szempontjából. 
Továbbá szükség van a tilalom és a piaci szereplők konkrét kötelezettségei közötti közvetlen 
kapcsolat megteremtésére a jogbiztonság fenntartása érdekében.

Módosítás 115
Kriton Arsenis, Jo Leinen

A Tanács álláspontja
4 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1)A piaci szereplőknek kellő 
gondossággal kell eljárniuk az illegális 
fakitermelésből származó fa és az ilyen 
fából származó fatermékek forgalomba
hozatala kockázatának minimálisra 
csökkentése érdekében. E célból - az 5. 
cikkben foglaltaknak megfelelően - egy
eljárásokból és intézkedésekből álló 
keretrendszert (a továbbiakban: a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszer) kell 
alkalmazniuk.

(1) A fát és fatermékeket piaci forgalomba
bocsátó piaci szereplők biztosítják a (-1) 
bekezdésben meghatározott 
kötelezettségeknek való megfelelést 
azáltal, hogy az 5. cikkben foglaltaknak 
megfelelően egy eljárásokból és 
intézkedésekből álló keretrendszert (a 
továbbiakban: a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszer) alkalmaznak. Ezt a kellő 
gondosságon alapuló rendszert vagy a 
piaci szereplő vagy a 7. cikkben említett 
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ellenőrző szervezet hozza létre.

Or. en

Indokolás

A módosítás kapcsolatot teremt a kellő gondosságon alapuló kötelezettség és a tilalom között.
Megerősíti a jogbiztonságot és a piaci szereplők jogi védelmét. Gondoskodik arról, hogy a 
tilalom arányos legyen a problémával azáltal, hogy közvetlenül azokkal a kérdésekkel 
foglalkozik, amelyeket a Bizottság vetett fel az egyedülálló tilalom végrehajtása és 
érvényesítése vonatkozásában.

Módosítás 116
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
4 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Minden egyes piaci szereplőnek fenn 
kell tartania és rendszeresen értékelnie kell 
az általa alkalmazott, a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszert, kivéve, ha a piaci 
szereplő egy, a 7. cikkben említett 
ellenőrző szervezet által létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszert vesz 
igénybe.

(2) Minden egyes piaci szereplőnek fenn 
kell tartania és rendszeresen értékelnie kell 
az általa alkalmazott, a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszert, kivéve, ha a piaci 
szereplő egy, a 7. cikkben említett 
ellenőrző szervezet által létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszert vesz 
igénybe. Meglevő nemzeti jogalkotási 
felügyelet és bármely önkéntes felügyeleti 
mechanizmus-lánc, amely megfelel az e 
rendelet szerinti követelményeknek, 
felhasználható a kellő gondosságon 
alapuló rendszer alapjaként.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatbeli 42. módosítása. 
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Módosítás 117
Theodoros Skylakakis, Cristina Gutiérrez-Cortines

A Tanács álláspontja
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) A fát és fatermékeket évi 100 000 
euró fölötti értékben forgalmazó piaci 
szereplőknek – a KKV-k kivételével – az 
egész ellátási láncban képesnek kell 
lenniük:
i. azonosítani azt a piaci szereplőt, amely a 
fát és a fatermékeket szolgáltatta, továbbá 
azt a piaci szereplőt, amelynek a fát és a 
fatermékeket szolgáltatták;
ii. kérésre információt nyújtani a fajta 
nevéről, a kitermelés 
országáról/országairól, illetve adott 
esetben a kitermelési koncesszió helyéről;
iii. megállapítani – ahol szükséges –, hogy 
a fát illetve a fatermékeket leszállító piaci 
szereplő teljesítette-e az e rendelet szerinti 
kötelezettségeit.

Or. en

Indokolás

A fát és fatermékeket forgalmazó piaci szereplőknek – a KKV-k kivételével – jelentős számú 
ügylet esetében e tekintetben kellő elővigyázatossággal kell eljárniuk és kérésre információt 
kell nyújtaniuk a termékekről, azok származási helyéről és azokról, akiknek a fatermékeket 
szolgáltatták.

Módosítás 118
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

A piaci szereplő értesíti az illetékes 
hatóságokat, amennyiben tudomása van 
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arról, sejti, vagy megalapozott indokok 
alapján gyanakszik arra, hogy illegális 
fakitermelésből származó fát vagy 
fatermékeket bocsátanak piaci 
forgalomba vagy forgalmaznak.

Or. en

Indokolás

Bejelentési kötelezettség, amelynek célja a végrehajtás támogatása, valamint a tilalom 
arányossá és megvalósíthatóvá tétele az illegálisan kitermelt fa forgalomba bocsátásának 
megelőzése révén.

Módosítás 119
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Tanács álláspontja Módosítás

b) kockázatértékelési eljárások, amelyek 
lehetővé teszik a piaci szereplő számára az 
illegális fakitermelésből származó fa vagy 
az ilyen fából származó fatermékek 
forgalomba hozatalával kapcsolatos 
kockázat elemzését és értékelését.

b) kockázatértékelési eljárások, amelyek 
lehetővé teszik a piaci szereplő számára az 
illegális fakitermelésből származó fa vagy 
az ilyen fából származó fatermékek 
forgalomba hozatalával kapcsolatos 
kockázat elemzését és értékelését.

Az ilyen eljárások figyelembe veszik az a) 
pontban meghatározott információkat, 
valamint a releváns kockázatértékelési 
kritériumokat, beleértve az alábbiakat is:

Az ilyen eljárások figyelembe veszik az a) 
pontban meghatározott információkat, 
valamint a releváns kockázatértékelési 
kritériumokat, beleértve az alábbiakat is:

- az alkalmazandó jogszabályoknak való
megfelelés igazolása, ami jelenthet 
minősítési vagy egyéb, harmadik fél által 
ellenőrzött, az alkalmazandó 
jogszabályoknak való megfelelésre 
kiterjedő rendszereket is,

- az alkalmazandó jogszabályoknak való 
megfelelés igazolása, ami jelenthet 
minősítési vagy egyéb, harmadik fél által
ellenőrzött, az alkalmazandó 
jogszabályoknak való megfelelésre 
kiterjedő rendszereket is;

- meghatározott fafajták illegális 
kitermelésének elterjedtsége,

- az érdekelt felekkel folytatott konzultáció 
szintje;

- az illegális fakitermelés vagy gyakorlatok 
elterjedtsége a fakitermelés szerinti 
országban és/vagy országon belüli 
régióban,

- az illegális fakitermelés vagy gyakorlatok 
elterjedtsége a fakitermelés szerinti 
országban és/vagy országon belüli 
régióban, ideértve a fegyveres konfliktus 
gyakoriságának, az erdészeti irányítás 
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bizonyított hiányosságainak és a jelentős 
mértékű korrupció vizsgálatát;
- ENSZ Biztonsági Tanácsának vagy az 
Európai Unió Tanácsának a fa 
behozatalára és kivitelére vonatkozó 
jelenlegi tiltásai;

- a fatermékek forgalmazási láncának 
összetettsége;

- a fatermékek forgalmazási láncának 
összetettsége;

Or. en

Indokolás

Az érdekelt felekkel folytatott konzultáció a FLEGT cselekvési terv egyik legfontosabb 
jellegzetessége és eredménye. A kellő gondosság elvén alapuló rendszer nyitottsága egy olyan 
tényező, amely nagymértékben járulhat hozzá annak a hatékony kockázatértékelésben való 
eredményes részvételéhez. A konfliktusok által érintett térségekre vonatkozó első olvasatbeli 
47. módosítás. A fegyveres konfliktusok elemzése a kockázatértékelési eljárás kifejezett részét 
kell képezze. Az eljárásnak ugyancsak számításba kell vennie a vonatkozó tilalmakat.

Módosítás 120
Paolo Bartolozzi

A Tanács álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Tanács álláspontja Módosítás

b) kockázatértékelési eljárások, amelyek 
lehetővé teszik a piaci szereplő számára az 
illegális fakitermelésből származó fa vagy 
az ilyen fából származó fatermékek 
forgalomba hozatalával kapcsolatos 
kockázat elemzését és értékelését.

b) kockázatértékelési eljárások, amelyek 
lehetővé teszik a piaci szereplő számára az 
illegális fakitermelésből származó fa vagy 
az ilyen fából származó fatermékek 
forgalomba hozatalával kapcsolatos 
kockázat elemzését és értékelését.

Az ilyen eljárások figyelembe veszik az a) 
pontban meghatározott információkat, 
valamint a releváns kockázatértékelési 
kritériumokat, beleértve az alábbiakat is:

Az ilyen eljárások figyelembe veszik az a) 
pontban meghatározott információkat, 
valamint a releváns kockázatértékelési 
kritériumokat, beleértve az alábbiakat is:

- az alkalmazandó jogszabályoknak való 
megfelelés igazolása, ami jelenthet 
minősítési vagy egyéb, harmadik fél által 
ellenőrzött, az alkalmazandó 
jogszabályoknak való megfelelésre 
kiterjedő rendszereket is,

- az alkalmazandó jogszabályoknak való 
megfelelés igazolása, ami jelenthet 
minősítési vagy egyéb, harmadik fél által 
ellenőrzött, az alkalmazandó 
jogszabályoknak való megfelelésre 
kiterjedő rendszereket is,
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- meghatározott fafajták illegális 
kitermelésének elterjedtsége,

- meghatározott fafajták illegális 
kitermelésének elterjedtsége,

- az illegális fakitermelés vagy gyakorlatok
elterjedtsége a fakitermelés szerinti 
országban és/vagy országon belüli 
régióban,

- az illegális fakitermelés elterjedtsége a 
fakitermelés szerinti országban és/vagy 
országon belüli régióban;

- a fatermékek forgalmazási láncának 
összetettsége;

- a fatermékek forgalmazási láncának 
összetettsége;

Or. en

Módosítás 121
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Tanács álláspontja Módosítás

c) azoknak az eseteknek kivételével, ahol a 
b) pontban említett kockázatértékelési 
eljárások során azonosított kockázatok 
elhanyagolható mértékűek, azok a
kockázatcsökkentési eljárások, amelyek a 
kockázatok hatékony módon történő 
minimálisra csökkentése tekintetében 
megfelelő és arányos intézkedések és 
eljárások sorából állnak, és amelyek 
jelenthetik további információ vagy 
dokumentumok és/vagy harmadik felek 
általi ellenőrzés előírását is.

c) azoknak az eseteknek kivételével, ahol a 
b) pontban említett kockázatértékelési 
eljárások során azonosított kockázatok
vagy objektív kritériumok alapján
elhanyagolható mértékűek, azok a 
kockázatcsökkentési eljárások, amelyek a 
kockázatok hatékony módon történő 
minimálisra csökkentése tekintetében 
megfelelő és arányos intézkedések és 
eljárások sorából állnak, és amelyek 
jelenthetik további információ vagy 
dokumentumok és/vagy harmadik felek 
általi ellenőrzés előírását is.

Or. de

Indokolás

Sok esetben a jogszabályi követelmények és az erdőtulajdonosok erdőterületeikkel való 
különös kapcsolata miatt az illegális fakivágás kockázata nulla vagy elhanyagolható. A 
kockázat megfelelő értékelése kockázatértékelési eljárások révén, de objektív kritériumok 
alapján is lehetséges (pl. abban az esetben, amikor a tulajdonos az erdő kisebb részét 
birtokolja). Ez lehetővé teszi, hogy a végrehajtás megfelelő költség-haszon aránnyal 
rendelkezzen. 
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Módosítás 122
Holger Krahmer, Marit Paulsen

A Tanács álláspontja
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) A piaci fejlemények és az e rendelet 
végrehajtása során szerzett – különösen a 
18. cikk (3) bekezdésében említett 
jelentéstétel révén azonosított –
tapasztalatok figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el - az EUMSz.
290. cikkének megfelelően - olyan további 
releváns kockázatértékelési kritériumokat 
illetően, amelyekre az e cikk (1) bekezdése 
b) pontjának második albekezdésében 
említett kritériumok kiegészítéséhez lehet 
szükség. Az ilyen, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadásakor a 
Bizottság e rendelet vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban jár el.

(3) A piaci fejlemények és az e rendelet 
végrehajtása során szerzett – különösen a 
18. cikk (3) bekezdésében említett 
jelentéstétel révén azonosított –
tapasztalatok figyelembevételével a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el az EUMSz. 290. 
cikkének megfelelően e cikk (1)
bekezdésének kiegészítésére abból a 
célból, hogy növeljék a kellő gondosságon 
alapuló rendszerek hatékonyságát az
illegális fakitermelésből származó fa és az
ilyen fából készült fatermékek belső 
piacon történő piaci forgalomba 
bocsátásának megelőzésére.

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt „belső piacon történő forgalmazás“ túl általános és 
jogbizonytalansághoz vezethet. A „forgalomba bocsátás“ meghatározása szerepel a 
közösségi vívmányokban, míg a „forgalmazás“ nem. A forgalmazás a felügyeleti lánc – a 
kistermelőktől a helyi bútorkereskedőig –valamennyi piaci szereplőjére utalna.

Módosítás 123
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) A piaci fejlemények és az e rendelet 
végrehajtása során szerzett – különösen a 
18. cikk (3) bekezdésében említett 
jelentéstétel révén azonosított –
tapasztalatok figyelembevétele érdekében a 

(3) A piaci fejlemények és az e rendelet 
végrehajtása során szerzett – különösen a
11a. cikkben1 említett információcsere és 
a 18. cikk (3) bekezdésében említett 
jelentéstétel révén azonosított –
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Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el - az EUMSz. 
290. cikkének megfelelően - olyan további 
releváns kockázatértékelési kritériumokat 
illetően, amelyekre az e cikk (1) bekezdése 
b) pontjának második albekezdésében 
említett kritériumok kiegészítéséhez lehet 
szükség. Az ilyen, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadásakor a Bizottság e 
rendelet vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban jár el.

tapasztalatok figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el - az EUMSz. 
290. cikkének megfelelően - olyan további 
releváns kockázatértékelési kritériumokat 
illetően, amelyekre az e cikk (1) bekezdése 
b) pontjának második albekezdésében 
említett kritériumok kiegészítéséhez lehet 
szükség. Az ilyen, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadásakor a Bizottság e 
rendelet vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban jár el.

______________
1 11a. cikk (új)
(1) A Bizottság által segített illetékes 
hatóságok technikai segítséget nyújtanak 
és iránymutatást adnak a piaci szereplők 
számára, figyelembe véve a kis- és 
középvállalkozások helyzetét annak 
érdekében, hogy megkönnyítsék az e 
rendelet követelményeinek való 
megfelelést, különösen a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszer 5. cikk szerinti 
végrehajtásának vonatkozásában.
(2) A Bizottság által segített illetékes 
hatóságok megkönnyítik az e rendelet 
végrehajtására vonatkozó legjobb 
gyakorlatokkal kapcsolatos 
információcserét és a piaci szereplők, 
különösen a kis- és középvállalkozások 
kérésére azokat hozzáférhetővé teszik.
(3) Az illetékes hatóságok és a Bizottság 
adminisztrálják és terjesztik az illegális 
fakitermeléssel és az ehhez kapcsolódó 
kereskedelmi tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat azzal a céllal, 
hogy segítsék a piaci szereplőket az 5. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott szisztematikus 
kockázatértékelésük során.
(4) Az ilyen jellegű információk terjesztése 
során a tagállamok gondoskodnak a 
szakmai titoktartás tiszteletben tartásáról 
és a 95/46/EK irányelvnek megfelelően 
garantálják valamennyi olyan személyes 
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adat titkosságát, amely a birtokukban van 
vagy a tudomásukra jutott.
(5) A segítségnyújtás az illetékes 
hatóságok kötelezettségeinek 
veszélyeztetése nélkül és e rendelet 
végrehajtása során függetlenségük 
megőrzése mellett történik.

Or. en

Indokolás

A technikai segítségnyújtásból és iránymutatásból gyűjthető tapasztalatokat is figyelembe kell 
venni a kockázatértékelési kritériumok kiegészítésekor.

Módosítás 124
Julie Girling

A Tanács álláspontja
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(3a) Az egyes tagállamok számára 
megengedett, hogy – a fa és a fatermékek 
piacához való hozzáférést illetően – az e 
rendeletben foglaltaknál szigorúbb 
követelményeket határozzanak meg a fa 
kitermelésére és származására 
vonatkozóan, többek között a fenntartható 
erdőgazdálkodására vonatkozó 
követelmények, a környezetvédelem, a 
biológiai sokféleség és az ökoszisztéma 
megőrzése, a helyi közösségek és 
lakóhelyeik védelme, az erdőtől függő 
közösségek védelme, valamint az õshonos 
népek jogainak és az emberi jogok 
tiszteletben tartása tekintetében.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszahelyezi a Parlament első olvasatbeli módosításait annak érdekében, hogy 
szükség esetén lehetővé tegye a tagállamok számára a szigorúbb nemzeti követelmények 
alkalmazását.
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Módosítás 125
Holger Krahmer, Marit Paulsen

A Tanács álláspontja
5 a cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

5a. cikk
Címkézés

A tagállamok biztosítják, hogy ...-ig* 
valamennyi piaci forgalomba hozott fát és 
faterméket címkével látnak el, 
megfelelően feltüntetve a 4. cikk (2a) 
bekezdésének i. és ii. pontjában 
meghatározott adatokat.
A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén részletes szabályokat 
fogadhat el a címkézési rendszer hatékony 
működésének garantálására. Az e 
bekezdésben említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok vonatkozásában a 
13., 14. és15. cikkben meghatározott 
eljárásokat kell alkalmazni.
* HL: e rendelet hatálybalépése után két évvel.

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt „belső piacon történő forgalmazás“ (35. módosítás) túl általános és 
jogbizonytalansághoz vezethet. A „forgalomba bocsátás“ meghatározása szerepel a 
közösségi vívmányokban, míg a „forgalmazás“ nem. A forgalmazás a felügyeleti lánc – a 
kistermelőktől a helyi bútorkereskedőig –valamennyi piaci szereplőjére utalna.



PE440.145v02-00 40/71 AM\814446HU.doc

HU

Módosítás 126
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
5 a cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

5a. cikk
A tagállamok engedélyezhetik a piaci 
szereplők számára, hogy a jogszerűen és 
fenntartható módon előállított fát pusztán 
önkéntes alapon címkézzék, valamint 
hogy e célból területükön olyan 
szabályokat vezessenek be, amelyekkel 
kizárják a visszaéléseket vagy
hamisításokat.

Or. de

Indokolás

A rendeletben foglalt intézkedések elegendő garanciát nyújtanak arra, hogy kizárólag 
jogszerűen és fenntartható módon előállított faanyagot bocsássanak piaci forgalomba az EU-
ban. Következésképpen nincs szükség külön címkézésre, amely szükségtelen erőfeszítést és 
adminisztrációt vonna maga után a piaci szereplők számára. Amennyiben a tagállamok 
forgalmazási okokból ezt az eszközt választják, lehetővé kell tenni számukra, hogy ezt 
önkéntes alapon tehessék meg. 

Módosítás 127
Judith A. Merkies

A Tanács álláspontja
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöli az e rendelet 
alkalmazásáért felelős hatáskörrel 
rendelkező hatóságot vagy hatóságokat. 

(1) Minden tagállam kijelöli az e rendelet 
alkalmazásáért felelős hatáskörrel 
rendelkező hatóságot vagy hatóságokat. E 
hatóságoknak elegendő jogkört kell 
biztosítani ahhoz, hogy érvényesíteni 
tudják e rendeletet, alkalmazásának 
felügyelete, a feltételezett jogsértések 
vámhatósággal együttműködésben történő 
kivizsgálása és a bűncselekményeknek a 
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vádhatóság felé kellő időben történő 
bejelentése révén.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatának helyreállítása. A rendelet teljes mértékű és hatékony végrehajtásának 
biztosítása tekintetében az illetékes nemzeti hatóságok kulcsfontosságú szerepet játszanak. 
Ezért fontos a szükséges hatáskörökkel való felruházásuk, ahogyan egy világos menetrend 
biztosítása is annak érdekében, hogy megfelelően fel tudjanak készülni a rendelet 
végrehajtására.

Módosítás 128
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
6 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

E hatóságoknak megfelelő jogkört kell 
biztosítani e rendelet érvényesítésére, 
alkalmazásának ellenőrzése, a feltételezett 
jogsértéseknek a vámhatósággal 
együttműködésben történő kivizsgálása és 
a bűncselekményeknek a vádhatóság felé 
kellő időben történő bejelentése révén.

Or. en

Indokolás

Első olvasatbeli 63. módosítás.

Módosítás 129
Gerben-Jan Gerbrandy

A Tanács álláspontja
7 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Az ellenőrző szervezetek az alábbi (1) Az ellenőrző szervezet az alábbi 
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feladatokat látják el: feladatokat látja el:
a) az 5. cikknek megfelelően, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszer 
fenntartása és rendszeres értékelése, 
továbbá a piaci szereplők számára az e 
rendszer alkalmazására vonatkozó 
jogosultság megadása;

a) az 5. cikknek megfelelően, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszer 
fenntartása és rendszeres értékelése, 
továbbá a piaci szereplők számára az e 
rendszer alkalmazására vonatkozó 
jogosultság megadása;

b) a kellő gondosság elvén alapuló
rendszer piaci szereplők általi megfelelő 
alkalmazásának ellenőrzése;

b) a kellő gondosság elvén alapuló saját 
rendszere piaci szereplők általi megfelelő 
alkalmazásának ellenőrzése;

c) megfelelő intézkedések megtétele abban 
az esetben, ha egy piaci szereplő a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszerét nem 
megfelelő módon használja, beleértve a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 
értesítését is a piaci szereplő súlyos vagy 
ismételt mulasztása esetén.

c) megfelelő intézkedések megtétele abban 
az esetben, ha egy piaci szereplő a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszerét nem 
megfelelő módon használja, beleértve a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 
értesítését is a piaci szereplő súlyos vagy 
ismételt mulasztása esetén.

Or. en

Módosítás 130
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszer piaci szereplők általi megfelelő 
alkalmazásának ellenőrzése;

b) ellenőrzési mechanizmus alkalmazása 
annak biztosítására, hogy az általa a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszer
igénybevételére vonatkozó tanúsítvánnyal 
ellátott piaci szereplők valóban 
alkalmazzák az általa létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszert;

Or. en

Indokolás

Az eredeti bizottsági szöveg és az első olvasatbeli 51. módosítás.
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Módosítás 131
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Tanács álláspontja Módosítás

c) megfelelő intézkedések megtétele abban 
az esetben, ha egy piaci szereplő a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszerét nem 
megfelelő módon használja, beleértve a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 
értesítését is a piaci szereplő súlyos vagy 
ismételt mulasztása esetén.

c) megfelelő fegyelmi intézkedéseket 
foganatosít azon tanúsítvánnyal
rendelkező piaci szereplővel szemben, 
amely nem felel meg a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszerből fakadó 
követelményeknek; a fegyelmi 
intézkedések magukban foglalják az ügy 
bejelentését az illetékes nemzeti 
hatóságnak.

Or. en

Indokolás

Az eredeti bizottsági szöveg és az első olvasatbeli 51. módosítás.

Módosítás 132
Paolo Bartolozzi

A Tanács álláspontja
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Tanács álláspontja Módosítás

c) feladatait oly módon látja el, hogy az 
nem jár összeférhetetlenséggel.

törölve

Or. en
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Módosítás 133
Judith A. Merkies

A Tanács álláspontja
7 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) Az illetékes hatóságok rendszeres 
időközönként ellenőrzik, hogy az illetékes 
hatóságok joghatósága alatt működő 
ellenőrző szervezetek továbbra is eleget 
tesznek-e az (1) bekezdésben megállapított 
feladatoknak, és teljesítik-e a (2) 
bekezdésben foglalt követelményeket.

(4) Az illetékes hatóságok rendszeres 
időközönként vagy harmadik személy által 
felvetett, indokolással alátámasztott 
aggály esetén ellenőrzést, többek között 
helyszíni ellenőrzést végeznek annak 
megállapítására, hogy az illetékes 
hatóságok joghatósága alatt működő 
ellenőrző szervezetek továbbra is eleget 
tesznek-e az (1) bekezdésben megállapított 
feladatoknak, és teljesítik-e a (2) 
bekezdésben foglalt követelményeket.
Ezen ellenőrzésekről évente tájékoztatják 
a Bizottságot, amely felülvizsgálja azokat. 
Az ellenőrzésekről szóló jelentéseket 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasata nagy részének helyreállítása. E jogszabály hatékonyságának fokozása 
érdekében fontos, hogy az ellenőrzések ne kizárólag dokumentációkon alapuljanak. Az 
átláthatóság és az információhoz való hozzáférés biztosítása érdekében az ellenőrzésekről 
szóló jelentéseknek hozzáférhetőknek kell lenniük a nyilvánosság számára. Az illetékes 
hatóságok nagyon fontos szerepet játszanak a rendelet végrehajtása során. Ezért 
tevékenységeik kereteit világosan meg kell határozni annak biztosítása érdekében is, hogy a 
végrehajtási intézkedések EU-szerte összehasonlíthatóak legyenek.

Módosítás 134
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
7 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
rendszeres időközönként ellenőrzéseket 
hajtanak végre, hogy megvizsgálják, a 

(4) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
rendszeres időközönként vagy harmadik 
személy által felvetett, indokolással 



AM\814446HU.doc 45/71 PE440.145v02-00

HU

hatáskörrel rendelkező hatóságok 
illetékességi területén működő ellenőrző 
szervezetek továbbra is ellátják-e az (1) 
bekezdésben megállapított feladatokat, és 
teljesítik-e a (2) bekezdésben rögzített 
követelményeket.

alátámasztott aggály esetén ellenőrzéseket 
hajtanak végre, hogy megvizsgálják, a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 
illetékességi területén működő ellenőrző 
szervezetek továbbra is ellátják-e az (1) 
bekezdésben megállapított feladatokat, és 
teljesítik-e a (2) bekezdésben rögzített 
követelményeket. Az ellenőrzésekről szóló 
jelentéseket nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatbeli 54. módosítása.

Módosítás 135
Gerben-Jan Gerbrandy

A Tanács álláspontja
7 cikk – 6 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
vagy a Bizottság visszavonhatják az 
elismerést, miután a hatáskörrel rendelkező 
hatóság vagy a Bizottság megállapította, 
hogy az ellenőrző szervezet már nem látja 
el az (1) bekezdésben megállapított 
feladatokat, vagy nem teljesíti a (2) 
bekezdésben rögzített követelményeket. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság vagy a 
Bizottság kizárólag az általa kibocsátott 
elismerést vonhatja vissza. Mielőtt a 
Bizottság visszavonná az elismerést, az 
érintett tagállamokat erről tájékoztatja. A 
tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 
elismerés visszavonásáról.

(6) A Bizottság felfüggeszti vagy 
visszavonja az elismerést, miután a 
hatáskörrel rendelkező hatóság vagy a 
Bizottság megállapította, hogy az ellenőrző 
szervezet már nem látja el az (1) 
bekezdésben megállapított feladatokat, 
vagy nem teljesíti a (2) bekezdésben 
rögzített követelményeket. Mielőtt a 
Bizottság felfüggesztené vagy visszavonná 
az elismerést, az érintett tagállamokat erről 
tájékoztatja.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatbeli 55. módosítása, amely két választási lehetőséggel, a felfüggesztéssel 
vagy visszavonással (a bűncselekmény súlyosságától és attól függően, hogy a 
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bűncselekményeket ismételten követték-e el) egészíti ki a rendelkezést, amelyeknek 
összhangban kell állniuk az ellenőrző szervezetek központosított elismerésével.

Módosítás 136
Cristina Gutiérrez-Cortines

A Tanács álláspontja
9 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
ellenőrzéseket végeznek annak 
megállapítására, hogy a piaci szereplők 
teljesítik-e a 4. és 5. cikkben meghatározott 
követelményeket.

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok a 
fa és a fatermékek ellátási lánca 
összetettségének megfelelő ésszerű 
időközönként, azaz különös tekintettel 
annak korai szakaszára ellenőrzéseket 
végeznek annak megállapítására, hogy a 
piaci szereplők teljesítik-e a 4. és 5. 
cikkben meghatározott követelményeket.

Or. fr

Indokolás

A rendszer hatékonyságát a valamennyi tagállam által elvégzett, megfelelő és szigorú 
ellenőrzéssel kell majd megerősíteni a termékek piacra kerülését követően mihamarabb, 
különös tekintettel az ellátási lánc korai szakaszára. 

Módosítás 137
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

A Tanács álláspontja
9 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
ellenőrzéseket végeznek annak 
megállapítására, hogy a piaci szereplők 
teljesítik-e a 4. és 5. cikkben meghatározott 
követelményeket.

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok
ésszerű időközönként kockázatelemzésen 
alapuló ellenőrzéseket végeznek annak 
megállapítására, hogy a piaci szereplők 
teljesítik-e a 4. és 5. cikkben meghatározott 
követelményeket.

Or. fr
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Indokolás

A rendszer hatékonyságát a valamennyi tagállam által elvégzett, megfelelõ és szigorú 
ellenõrzéssel kell majd megerõsíteni a termékek piacra kerülését követõen mihamarabb.

Módosítás 138
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

A Tanács álláspontja
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(1a) Ezek az ellenőrzések többek között a 
következő területekre vonatkozhatnak:
a) a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszer részét képező intézkedések és 
eljárások vizsgálata;
b) a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszer megfelelő működését tanúsító 
dokumentumok és feljegyzések vizsgálata;
c) szúrópróbaszerű ellenőrzések, szükség 
szerint a helyszíni ellenőrzést is beleértve.

Or. fr

Indokolás

A rendszer hatékonyságát a valamennyi tagállam által elvégzett, megfelelő és szigorú 
ellenőrzéssel kell majd megerősíteni a termékek piacra kerülését követően mihamarabb. 

Módosítás 139
Cristina Gutiérrez-Cortines

A Tanács álláspontja
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(1a) Az ellenőrzések többek között a 
következő területekre vonatkozhatnak:
a) a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszer részét képező intézkedések és 
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eljárások vizsgálata;
b) a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszer megfelelő működését tanúsító 
dokumentumok és feljegyzések vizsgálata;
c) szúrópróbaszerű ellenőrzések, szükség 
szerint a helyszíni ellenőrzést is beleértve.

Or. fr

Indokolás

A rendszer hatékonyságát a valamennyi tagállam által elvégzett, megfelelő és szigorú 
ellenőrzéssel kell majd megerősíteni a termékek piacra kerülését követően mihamarabb, 
különös tekintettel az ellátási lánc korai szakaszára. 

Módosítás 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

A Tanács álláspontja
9 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A piaci szereplők minden szükséges 
segítséget megadnak, hogy megkönnyítsék 
az (1) bekezdésben említett ellenőrzések 
elvégzését.

(2) A piaci szereplők minden szükséges 
segítséget megadnak, hogy megkönnyítsék 
az (1) bekezdésben említett ellenőrzések 
elvégzését, különösen a telephelyekhez, a 
dokumentációhoz és a nyilvántartásokhoz 
való hozzáférés biztosítása tekintetében.

Or. fr

Indokolás

A rendszer hatékonyságát a valamennyi tagállam által elvégzett, megfelelő és szigorú 
ellenőrzéssel kell majd megerősíteni a termékek piacra kerülését követően mihamarabb, 
különös tekintettel az ellátási lánc korai szakaszaira.
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Módosítás 141
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

A Tanács álláspontja
9 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A piaci szereplők minden szükséges 
segítséget megadnak, hogy megkönnyítsék 
az (1) bekezdésben említett ellenőrzések 
elvégzését.

(2) A piaci szereplők minden szükséges 
segítséget megadnak, hogy megkönnyítsék 
az (1) bekezdésben említett ellenőrzések 
elvégzését, különösen a telephelyekhez, a 
dokumentációhoz és a nyilvántartásokhoz 
való hozzáférés biztosítása tekintetében.

Or. fr

Indokolás

A rendszer hatékonyságát a valamennyi tagállam által elvégzett, megfelelő és szigorú 
ellenőrzéssel kell majd megerősíteni a termékek piacra kerülését követően mihamarabb. 

Módosítás 142
Cristina Gutiérrez-Cortines

A Tanács álláspontja
9 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett ellenőrzések nyomán 
hiányosságokat tárnak fel, a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok a piaci szereplő által 
teendő korrekciós intézkedésekre 
vonatkozó értesítést adhatnak ki. 
Amennyiben a piaci szereplő elmulasztja e 
korrekciós intézkedések megtételét, az 
szankciókat vonhat maga után a 17. 
cikknek megfelelően.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett ellenőrzések nyomán 
hiányosságokat tárnak fel, például ha az 
illegális fakitermelésből származó fa és az 
ilyen fából származó fatermékek 
forgalomba hozatalából eredő kockázatok 
minimálisra csökkentése érdekében 
alkalmazott, kellő gondosság elvén 
alapuló rendszer nem teljes vagy nem 
hatékony, a hatáskörrel rendelkező 
hatóságok a piaci szereplő által teendő 
korrekciós intézkedésekre vonatkozó 
értesítést adhatnak ki.   Amennyiben a 
piaci szereplő elmulasztja e korrekciós 
intézkedések megtételét, az szankciókat 
vonhat maga után a 17. cikknek 
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megfelelően.

Or. fr

Indokolás

A rendszer hatékonyságát a valamennyi tagállam által elvégzett, megfelelő és szigorú 
ellenőrzéssel kell majd megerősíteni a termékek piacra kerülését követően mihamarabb, 
különös tekintettel az ellátási lánc korai szakaszaira. 

Módosítás 143
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

A Tanács álláspontja
9 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett ellenőrzések nyomán 
hiányosságokat tárnak fel, a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok a piaci szereplő által 
teendő korrekciós intézkedésekre 
vonatkozó értesítést adhatnak ki. 
Amennyiben a piaci szereplő elmulasztja e 
korrekciós intézkedések megtételét, az 
szankciókat vonhat maga után a 17. 
cikknek megfelelően.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett ellenőrzések nyomán 
hiányosságokat tárnak fel, például ha az 
illegális fakitermelésből származó fa és az 
ilyen fából származó fatermékek 
forgalomba hozatalából eredő kockázatok 
minimálisra csökkentése érdekében 
alkalmazott, kellő gondosság elvén 
alapuló rendszer nem teljes vagy nem 
hatékony, a hatáskörrel rendelkező 
hatóságok a piaci szereplő által teendő 
korrekciós intézkedésekre vonatkozó 
értesítést adhatnak ki.   Amennyiben a 
piaci szereplő elmulasztja e korrekciós 
intézkedések megtételét, az szankciókat 
vonhat maga után a 17. cikknek 
megfelelően.

Or. fr

Indokolás

A rendszer hatékonyságát a valamennyi tagállam által elvégzett, megfelelő és szigorú 
ellenőrzéssel kell majd megerősíteni a termékek piacra kerülését követően mihamarabb. 
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Módosítás 144
Elena Oana Antonescu

A Tanács álláspontja
9 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett ellenőrzések nyomán 
hiányosságokat tárnak fel, a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok a piaci szereplő által 
teendő korrekciós intézkedésekre 
vonatkozó értesítést adhatnak ki. 
Amennyiben a piaci szereplő elmulasztja e 
korrekciós intézkedések megtételét, az 
szankciókat vonhat maga után a 17. 
cikknek megfelelően.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett ellenőrzések nyomán 
hiányosságokat tárnak fel, a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok a piaci szereplő által 
teendő korrekciós intézkedésekre 
vonatkozó értesítést adhatnak ki. 
Amennyiben a piaci szereplő elmulasztja e 
korrekciós intézkedések megtételét, az 
szankciókat vonhat maga után a 17. 
cikknek megfelelően. Ha az illetékes 
hatóságok megállapítják, hogy a piaci 
szereplő nem hajtotta végre a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszert, akkor 
úgy tekinthető, hogy az illetékes ellenőrző 
szervezet nem teljesítette az e rendelet 7. 
cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontja 
szerinti feladatait, és következésképpen 
elismerését a 7. cikk (6) bekezdésének 
megfelelően visszavonhatják.

Or. en

Indokolás

Ha az illetékes hatóság feltárja, hogy valamely piaci szereplő nem tart fenn a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszert, akkor úgy kell tekinteni, hogy az illetékes ellenőrző szervezet nem 
teljesítette a 7. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontja szerinti feladatait.

Módosítás 145
Judith A. Merkies

A Tanács álláspontja
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(3a) Az ellenőrzések többek között a 
következőkre terjedhetnek ki:
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a) a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszer vizsgálata, ideértve a 
kockázatértékelési és kockázatcsökkentési 
eljárásokat is;
b) a rendszer és az eljárások megfelelő 
működését bemutató dokumentáció és 
nyilvántartások vizsgálata;
c) szúrópróbaszerű ellenőrzések, beleértve 
a helyszíni ellenőrzéseket is.
A Bizottság figyelemmel kíséri, hogy 
milyen módon látják el a tagállamok 
ezeket a kötelezettségeiket.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak együtt kell működniük, és a lehető legnagyobb mértékben össze kell 
hangolniuk ellenőrzési és vizsgálati tevékenységeiket. A Bizottságnak elő kell segítenie az 
együttműködés megvalósulását. Továbbá a rendelet végrehajtásának az alkalmazandó 
mechanizmusok tekintetében rugalmasnak kell lennie, és nyitottnak kell lennie azon új 
technológiákra, amelyek növelik a jövőbeni ellenőrzések pontosságát.

Módosítás 146
Judith A. Merkies

A Tanács álláspontja
9 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(3b) A Bizottság a piaci szereplők 
hatékony felügyeletének biztosítása 
érdekében részletes szabályokat fogadhat 
el a (3a) bekezdésben említett ellenőrzések 
gyakorisága és jellege tekintetében.
Az e bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
vonatkozásában a 13., 14. és 15. cikkben 
meghatározott eljárásokat kell 
alkalmazni.

Or. en



AM\814446HU.doc 53/71 PE440.145v02-00

HU

Indokolás

A tagállamoknak együtt kell működniük, és a lehető legnagyobb mértékben össze kell 
hangolniuk ellenőrzési és vizsgálati tevékenységeiket. A Bizottságnak elő kell segítenie az 
együttműködés megvalósulását. Továbbá a rendelet végrehajtásának az alkalmazandó 
mechanizmusok tekintetében rugalmasnak kell lennie, és nyitottnak kell lennie azon új 
technológiákra, amelyek növelik a jövőbeni ellenőrzések pontosságát.

Módosítás 147
Judith A. Merkies

A Tanács álláspontja
9 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(3c) Amint új vonatkozó technológiák 
válnak elérhetővé, ezeket az ellenőrök 
alkalmazhatják.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak együtt kell működniük, és a lehető legnagyobb mértékben össze kell 
hangolniuk ellenőrzési és vizsgálati tevékenységeiket. A Bizottságnak elő kell segítenie az 
együttműködés megvalósulását. Továbbá a rendelet végrehajtásának az alkalmazandó 
mechanizmusok tekintetében rugalmasnak kell lennie, és nyitottnak kell lennie azon új 
technológiákra, amelyek növelik a jövőbeni ellenőrzések pontosságát.

Módosítás 148
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
11 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) E rendelet betartásának biztosítása 
érdekében a hatáskörrel rendelkező 
hatóságok együttműködnek egymással és a 
harmadik országok közigazgatási 
hatóságaival, valamint a Bizottsággal.

(1) E rendelet betartásának biztosítása 
érdekében a hatáskörrel rendelkező 
hatóságok együttműködnek egymással, a 
nemzeti közigazgatások más szerveivel és 
a harmadik országok közigazgatási 
hatóságaival, valamint a Bizottsággal.
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Or. en

Indokolás

Az illegális fakitermelés problémájának sokrétű jellege miatt a nemzeti közigazgatások 
különböző részei között is együttműködésre van szükség. Ezt a szempontot a rendeletben 
egyértelművé kell tenni.

Módosítás 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

A Tanács álláspontja
11 a cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

11a. cikk
Tanácsadó csoport

(1) Az érdekeltek képviselőiből – ideértve 
többek között az erdőgazdálkodásra épülő 
ipar képviselőit, az erdőtulajdonosokat, a 
fakereskedőket, a nem kormányzati 
szervezeteket és a fogyasztói csoportokat –
tanácsadó csoportot kell létrehozni, 
amelynek elnöke a Bizottság képviselője.
(2) A tagállamok és az Európai Parlament 
képviselői részt vehetnek a tanácsadó 
csoport ülésein.
(3) A Bizottságnak az e rendelet alapján 
történő határozathozatal előtt 
konzultálnia kell a tanácsadó csoporttal.

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja az eddigi kétoldalú és informális konzultációk hivatalossá tétele.
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Módosítás 150
Kriton Arsenis, Jo Leinen

A Tanács álláspontja
11 a cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

11a. cikk
Technikai segítségnyújtás, útmutatás és 

információcsere
(1) A Bizottság által segített illetékes 
hatóságok technikai és más segítséget 
nyújtanak és iránymutatást adnak a piaci 
szereplők számára, figyelembe véve a kis-
és középvállalkozások helyzetét annak 
érdekében, hogy megkönnyítsék az e 
rendelet követelményeinek való 
megfelelést, különösen a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszer 5. cikk szerinti 
végrehajtásának vonatkozásában.
(2) A Bizottság által segített illetékes 
hatóságok megkönnyítik az e rendelet 
végrehajtására vonatkozó bevált 
gyakorlatokkal kapcsolatos 
információcserét, és a piaci szereplők 
kérésére azokat hozzáférhetővé teszik.
(3) Az illetékes hatóságok és a Bizottság 
adminisztrálja és terjeszti az illegális 
fakitermeléssel és az ehhez kapcsolódó 
kereskedelmi tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat azzal a céllal, 
hogy segítse a piaci szereplőket az 5. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott szisztematikus 
kockázatértékelésük során.
(4) Az ilyen jellegű információk terjesztése 
során a tagállamok gondoskodnak a 
kereskedelmi érdekek tiszteletben 
tartásáról, valamint a nemzeti és az uniós 
jogszabályokkal összhangban garantálják 
valamennyi olyan adat titkosságát, amely 
a birtokukban van, vagy a tudomásukra 
jut.
(5) A segítségnyújtás az illetékes 
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hatóságok kötelezettségeinek 
veszélyeztetése nélkül és az e rendelet 
végrehajtásával kapcsolatos 
függetlenségük megőrzése mellett 
történik.

Or. en

Indokolás

Ez a megközelítésmód technikai segítségnyújtás és az információk – köztük a bevált 
gyakorlatok – terjesztésének biztosítása révén az adminisztratív teher csökkentését szolgáló 
keretet határoz meg, figyelembe véve a kis- és középvállalkozások helyzetét.

Módosítás 151
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
12 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az e rendelet végrehajtása során szerzett –
különösen a 18. cikk (3) bekezdésében 
említett jelentéstétel révén azonosított –
tapasztalatok , valamint a fa és fatermékek 
technikai jellemzőivel, végfelhasználóival 
és termelési folyamataival kapcsolatos 
fejlemények figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el - az EUMSz. 290. 
cikkének megfelelően - a fa és fatermékek 
mellékletben meghatározott listájának 
módosítása és kiegészítése révén. Az ilyen 
jogi aktusok nem keletkeztethetnek 
aránytalan terhet a piaci szereplők 
számára. Az ilyen, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadásakor a 
Bizottság e rendelet vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban jár el.

Az e rendelet végrehajtása során szerzett –
különösen a 18. cikk (3) bekezdésében 
említett jelentéstétel és a 11a. cikkben1

említett információcsere révén azonosított 
– tapasztalatok, valamint a fa és 
fatermékek technikai jellemzőivel, 
végfelhasználóival és termelési 
folyamataival kapcsolatos fejlemények 
figyelembevétele érdekében a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el – az EUMSz. 290. cikkének 
megfelelően – a fa és fatermékek 
mellékletben meghatározott listájának 
kiegészítése révén. Az ilyen, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásakor a Bizottság e rendelet 
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban 
jár el.

_________________
111a. cikk (új)
(1) A Bizottság által segített illetékes 
hatóságok technikai segítséget nyújtanak 
és iránymutatást adnak a piaci szereplők 
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számára, figyelembe véve a kis- és 
középvállalkozások helyzetét annak 
érdekében, hogy megkönnyítsék az e 
rendelet követelményeinek való 
megfelelést, különösen a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszer 5. cikk szerinti 
végrehajtásának vonatkozásában.
(2) A Bizottság által segített illetékes 
hatóságok megkönnyítik az e rendelet 
végrehajtására vonatkozó bevált 
gyakorlatokkal kapcsolatos 
információcserét, és a piaci szereplők, 
különösen a kis- és középvállalkozások 
kérésére azokat hozzáférhetővé teszik.
(3) Az illetékes hatóságok és a Bizottság 
adminisztrálja és terjeszti az illegális 
fakitermeléssel és az ehhez kapcsolódó 
kereskedelmi tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat azzal a céllal, 
hogy segítse a piaci szereplőket az 5. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott szisztematikus 
kockázatértékelésük során.
(4) Az ilyen jellegű információk terjesztése 
során a tagállamok gondoskodnak a 
kereskedelmi érdekek tiszteletben 
tartásáról, és a nemzeti és a közösségi 
jogszabályokkal összhangban garantálják 
valamennyi olyan adat titkosságát, amely 
a birtokukban van vagy a tudomásukra 
jut.
(5) A segítségnyújtás az illetékes 
hatóságok kötelezettségeinek 
veszélyeztetése nélkül és az e rendelet 
végrehajtásával kapcsolatos 
függetlenségük megőrzése mellett 
történik.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatbeli 68. módosítása, figyelembe véve az új 11a. cikket. 
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Módosítás 152
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
13 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap az 5. 
cikk (3) bekezdésében, 7. cikk (7) 
bekezdésében és 12. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. Ez a felhatalmazás az ezen 
irányelv hatályba lépését követő ötéves
időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb 
három hónappal az e rendelet 
alkalmazásának időpontját követő 
hároméves időszak vége előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 
vonja vissza a felhatalmazást, akkor az a 
14. cikkel összhangban a korábbinak 
megfelelő időtartamra automatikusan 
meghosszabbodik. 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap a 2. 
cikk g) pontjában, az 5. cikk (3) 
bekezdésében, a 7. cikk (7) bekezdésében
és a 12. cikkben említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás az ezen irányelv hatályba 
lépését követő hétéves időtartamra szól. A 
Bizottság legkésőbb három hónappal az e 
rendelet alkalmazásának időpontját követő 
hároméves időszak vége előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács a 14. 
cikkel összhangban nem vonja vissza a 
felhatalmazást, akkor az a korábbinak 
megfelelő időtartamra automatikusan 
meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazás része a vonatkozó jogszabályok meghatározása.

Módosítás 153
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
14 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja az 5. cikk (3) bekezdésében, 
7. cikk (7) bekezdésében és 12. cikkben 
említett felhatalmazást.

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja a 2. cikk g) pontjában, az 
5. cikk (3) bekezdésében, a 7. cikk (7) 
bekezdésében és a 12. cikkben említett 
felhatalmazást.

Or. en
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Indokolás

A felhatalmazás része a vonatkozó jogszabályok meghatározása.

Módosítás 154
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

A Tanács álláspontja
17 cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik a végrehajtásuk 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok e rendelkezésekről értesítik a 
Bizottságot, és haladéktalanul értesítik az e 
rendelkezéseket érintő bármely későbbi 
módosításról is.

a) A tagállamok megállapítják az e 
rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat, és megteszik a 
végrehajtásuk biztosításához szükséges 
valamennyi intézkedést. 

b) Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük, és többek között az alábbiak 
lehetnek:
i. a környezeti kárral, az érintett fa vagy 
fatermékek értékével és a jogsértés miatt 
bekövetkező adóveszteség és gazdasági kár 
mértékével arányos bírság; a szankciók 
szintjét úgy kell kiszámítani, hogy a 
felelősöket hatékonyan megfosszák az 
általuk elkövetett súlyos jogsértésből 
származó gazdasági haszontól, a szakma 
gyakorlásához való törvényes jog sérelme 
nélkül; ismétlődő súlyos jogsértés esetén a 
pénzbüntetés fokozatosan nő;
ii. az érintett fa és fatermékek lefoglalása;
iii. a kereskedelmi engedély azonnali 
felfüggesztése. 
c) A tagállamok e rendelkezésekről 
értesítik a Bizottságot, és haladéktalanul 
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értesítik az e rendelkezéseket érintő 
bármely későbbi módosításról is. 

Or. fr

Indokolás

Sehol sem lehetnek gyenge pontok Európában. A rendeletnek szigorú, visszatartó erejű és 
következetes szankciókat kell előírnia az Európai Unióban, a jogellenes halászatról szóló, 
egyhangúlag elfogadott 1005/2008/EK tanácsi rendeletben előírtak mintájára.  

Módosítás 155
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
17 cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik a végrehajtásuk 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok e rendelkezésekről értesítik a
Bizottságot, és haladéktalanul értesítik az e 
rendelkezéseket érintő bármely későbbi 
módosításról is.

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megszegése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik a haladéktalan 
végrehajtásukhoz szükséges valamennyi 
intézkedést. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
nemzeti jogszabályok és a nemzeti 
hatáskörök keretében megfelelő 
eszközöknek tekinthetők a bírságok, a fa 
lefoglalása és a belső piaci kereskedelmi 
engedély visszavonása. Az illetékes 
hatóságok által hozott ideiglenes 
intézkedéseknek alkalmasaknak kell 
lenniük a további jogsértés 
megakadályozására. A tagállamok e 
rendelkezésekről értesítik a Bizottságot, és 
haladéktalanul értesítik az e 
rendelkezéseket érintő bármely későbbi 
módosításról is.

Or. de

Indokolás

A rendelet céljainak hatékony megvalósítása érdekében fontos a szankciókra vonatkozó 
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rendelkezések haladéktalan végrehajtása. A szankciók meghatározásakor a nemzeti 
jogszabályok és hatáskörök (szubszidiaritás) keretében eljáró tagállamok feladata annak 
biztosítása, hogy a szankciók hatékonyak legyenek.

Módosítás 156
Judith A. Merkies

A Tanács álláspontja
18 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) A Bizottság…-ig, majd azt követően 
hatévente - a rendelet alkalmazásárról
szóló jelentéstétel és az azzal kapcsolatos 
tapasztalatok alapján - felülvizsgálja a 
rendelet működését és hatékonyságát, 
különösen a kis- és középvállalkozásokat 
érintő közigazgatási következmények és a 
hatálya alá tartozó termékkör tekintetében. 
A jelentéseket – szükség esetén –
megfelelő jogalkotási javaslatok kísérhetik.

(3) A Bizottság…-ig, majd azt követően 
hatévente – a rendelet alkalmazásáról 
szóló jelentéstétel és az azzal kapcsolatos 
tapasztalatok alapján – felülvizsgálja a 
rendelet működését és hatékonyságát az 
illegális fakitermelésből származó fa és az 
ilyen fából készült termékek belső piaci 
forgalomba bocsátásának, illetve az e 
piacon való forgalmazásának megelőzése 
tekintetében. A Bizottság elsősorban a 
következőket veszi figyelembe:
- a kis- és középvállalkozásokat érintő 
közigazgatási következmények és a hatálya 
alá tartozó termékkör; valamint

- a rendelet hozzájárulása az erdőirtás és 
az erdőpusztulás, a szén-dioxid-kibocsátás 
ezzel összefüggő növekedése és a biológiai 
sokféleség csökkenenése világszerte 
történő megállításához, a fenntartható 
gazdasági növekedés, a fenntartható 
emberi fejlődés és az őshonos és helyi 
közösségek tiszteletének elősegítéséhez, 
valamint az Európai Unió nemzetközi 
kötelezettségenek és vállalásanak 
teljesítéséhez.
A jelentéseket – szükség esetén –
megfelelő jogalkotási javaslatok kísérhetik.

_____________

* OJ:  E rendelet hatályba lépésétől számított 
36+30 hónappal.

_______________

* HL: Kérjük, illessze be a dátumot: E rendelet 
hatálybalépésétől számított 36+12 hónap.

Or. en
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Indokolás

During the review process the Commission should equally assess the negative and positive 
effects of the Regulation and address economic, social and environmental aspects in a 
balanced manner. The report of the Commission should not be limited to an assessment of the 
economic impacts and administrative consequences on SMEs and to whether certain 
categories of products should be removed from the scope of the Regulation. The analysis 
should be extended to evaluate the potential benefits of the Regulation from an economic, 
social and environmental point of view (i.e. its contribution to the objectives of stopping 
deforestation and forest degradation and related carbon emissions and biodiversity loss 
globally, promoting sustainable economic growth, sustainable human development and 
respect for indigenous and local forest communities).

Módosítás 157
Holger Krahmer, Marit Paulsen

A Tanács álláspontja
18 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) A Bizottság…-ig, majd azt követően 
hatévente - a rendelet alkalmazásárról 
szóló jelentéstétel és az azzal kapcsolatos 
tapasztalatok alapján - felülvizsgálja a 
rendelet működését és hatékonyságát, 
különösen a kis- és középvállalkozásokat 
érintő közigazgatási következmények és a 
hatálya alá tartozó termékkör tekintetében. 
A jelentéseket – szükség esetén –
megfelelő jogalkotási javaslatok kísérhetik.

(3) A Bizottság…-ig, majd azt követően 
hatévente – a rendelet alkalmazásáról
szóló jelentéstétel és az azzal kapcsolatos 
tapasztalatok alapján – felülvizsgálja a 
rendelet működését és hatékonyságát az 
illegális fakitermelésből származó fa és az 
ilyen fából készült termékek belső piaci 
forgalomba bocsátásának megelőzése 
tekintetében. A Bizottságnak különös 
figyelmet kell fordítania a kis- és 
középvállalkozásokat érintő közigazgatási 
következményekre és a rendelet hatálya 
alá tartozó termékkörre. A jelentéseket –
szükség esetén – megfelelő jogalkotási 
javaslatok kísérhetik.

_______________

* OJ: E rendelet hatályba lépésétől számított 36+30 
hónappal.

_______________

* HL: Kérjük, illessze be a dátumot: E rendelet 
hatálybalépésétől számított 36+12 hónap.

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt „belső piacon történő forgalmazás“ (68. módosítás) túl általános, és 
jogbizonytalansághoz vezethet. A „forgalomba bocsátás“ meghatározása szerepel a 
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közösségi vívmányokban, míg a „forgalmazás“ nem. A forgalmazás a felügyeleti lánc – a 
kistermelőktől a helyi bútorkereskedőig –valamennyi piaci szereplőjére utalna.

Módosítás 158
Kartika Tamara Liotard

A Tanács álláspontja
19 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Ezt a rendeletet …-tól/-től kell alkalmazni. 
Az 5. cikk (2) bekezdését, a 6. cikk (1) 
bekezdését, a 7. cikk (7) bekezdését és a 7. 
cikk (8) bekezdését azonban e rendelet 
hatálybalépésének időpontjától kezdődően 
kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet …-tól/-től* kell 
alkalmazni. A 3. cikk (1) bekezdését, a 6. 
cikk (1) bekezdését, a 7. cikk (7) 
bekezdését és a 7. cikk (8) bekezdését 
azonban e rendelet hatálybalépésének 
időpontjától kezdődően kell alkalmazni.

____________

* HL: E rendelet hatálybalépésétől számított 30
hónap.

______________

* HL: Kérjük, illessze be a dátumot: E rendelet 
hatálybalépésétől számított 12 hónap.

Or. en

Indokolás

According the Commission, it will take approximately 18 months to adopt delegated acts for 
implementation of the due-diligence system. It is not unreasonable to require those delegated 
acts to be adopted sooner, within a period of 12 months, to provide guidance to the operators 
and to entities candidate to become monitoring organisations. This is particularly reasonable 
given the additional time the regulation is under legislative consideration. Knowing that the 
accreditation of monitoring organisations will take another six months after the publication of 
the implementing measures, the application of the regulation will only be fully effective 18 
months after its entry into force. The overriding prohibition (article 3(1)), however, should 
have more immediate application since it is not dependent on delegated acts.

Módosítás 159
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

A Tanács álláspontja
Melléklet – 2 a francia bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

- 4404 Abroncsfa; hasított karó; cölöp, 
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cövek és pózna kihegyezve, de hosszában 
nem fűrészelve; durván faragott, de nem 
esztergályozott, nem hajlított vagy más 
módon nem megmunkált fa, amely 
sétabot, esernyőnyél, szerszámnyél és 
hasonlók készítésére alkalmas; faháncs és 
hasonló;

Or. fr

Indokolás

A rendeletet – amennyire csak lehet – minden fatermékre alkalmazni kell. Minden kihagyás 
joghézaghoz vezethet, és egyenlőtlenségek forrása lehet az ágazatban.

Módosítás 160
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
Melléklet – 2 a francia bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

- 4404 Abroncsfa; hasított karó; cölöp, 
cövek és pózna kihegyezve, de hosszában 
nem fűrészelve; durván faragott, de nem 
esztergályozott, nem hajlított vagy más 
módon nem megmunkált fa, amely 
sétabot, esernyőnyél, szerszámnyél és 
hasonlók készítésére alkalmas; faháncs és 
hasonló;

Or. en

Indokolás

A rendeletet a joghézagok elkerülése és a tisztességtelen verseny megelőzése érdekében a 
fatermékek lehető legtöbb kategóriájára kell alkalmazni. A kódolás a 2658/87/EGK tanácsi 
rendelet I. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrát követi.
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Módosítás 161
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

A Tanács álláspontja
Melléklet – 2 b francia bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

- 4405 00 00 Fagyapot; faliszt;

Or. fr

Indokolás

A rendeletet – amennyire csak lehet – minden fatermékre alkalmazni kell. Minden kihagyás 
joghézaghoz vezethet, és egyenlőtlenségek forrása lehet az ágazatban.

Módosítás 162
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
Melléklet – 2 b francia bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

- 4405 00 00 Fagyapot; faliszt;

Or. en

Indokolás

A rendeletet a joghézagok elkerülése és a tisztességtelen verseny megelőzése érdekében a 
fatermékek lehető legtöbb kategóriájára kell alkalmazni. A kódolás a 2658/87/EGK tanácsi 
rendelet I. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrát követi.

Módosítás 163
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

A Tanács álláspontja
Melléklet – 13 a francia bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

- 4417 00 00 Szerszám, szerszámfoglalat, 
szerszámnyél és -fogantyú, seprű-, vagy 
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kefe- és ecsetnyél és -test fából; csizma-
vagy cipőkaptafa és sámfa fából;

Or. fr

Indokolás

A rendeletet – amennyire csak lehet – minden fatermékre alkalmazni kell. Minden kihagyás 
joghézaghoz vezethet, és egyenlőtlenségek forrása lehet az ágazatban.

Módosítás 164
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
Melléklet – 13 a francia bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

- 4417 00 00 Szerszám, szerszámfoglalat, 
szerszámnyél és -fogantyú, seprű-, vagy 
kefe- és ecsetnyél és -test fából; csizma-
vagy cipőkaptafa és sámfa fából;

Or. en

Indokolás

A rendeletet a joghézagok elkerülése és a tisztességtelen verseny megelőzése érdekében a 
fatermékek lehető legtöbb kategóriájára kell alkalmazni. A kódolás a 2658/87/EGK tanácsi 
rendelet I. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrát követi.

Módosítás 165
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

A Tanács álláspontja
Melléklet – 14 a francia bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

- 4419 00 Asztali és konyhai cikkek fából;

Or. fr
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Indokolás

A rendeletet – amennyire csak lehet – minden fatermékre alkalmazni kell. Minden kihagyás 
joghézaghoz vezethet, és egyenlőtlenségek forrása lehet az ágazatban.

Módosítás 166
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
Melléklet – 14 a francia bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

- 4419 00 Asztali és konyhai cikkek fából;

Or. en

Indokolás

A rendeletet a joghézagok elkerülése és a tisztességtelen verseny megelőzése érdekében a 
fatermékek lehető legtöbb kategóriájára kell alkalmazni. A kódolás a 2658/87/EGK tanácsi 
rendelet I. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrát követi.

Módosítás 167
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

A Tanács álláspontja
Melléklet – 14 b francia bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

- 4420 Intarziás és berakott famunka; 
ékszeres- vagy evőeszközös ládikó és -
doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor 
és más díszműáru fából; fa lakberendezési 
tárgy, a 94. árucsoportba tartozó bútorok 
kivételével;

Or. fr

Indokolás

A rendeletet – amennyire csak lehet – minden fatermékre alkalmazni kell. Minden kihagyás 
joghézaghoz vezethet, és egyenlőtlenségek forrása lehet az ágazatban.
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Módosítás 168
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
Melléklet – 14 b francia bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

- 4420 Intarziás és berakott famunka; 
ékszeres- vagy evőeszközös ládikó és -
doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor 
és más díszműáru fából; fa lakberendezési 
tárgy, a 94. árucsoportba tartozó bútorok 
kivételével;

Or. en

Indokolás

A rendeletet a joghézagok elkerülése és a tisztességtelen verseny megelőzése érdekében a 
fatermékek lehető legtöbb kategóriájára kell alkalmazni. A kódolás a 2658/87/EGK tanácsi 
rendelet I. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrát követi.

Módosítás 169
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

A Tanács álláspontja
Melléklet – 14 c francia bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

- 4421 Más faáru (ruhaakasztó stb.);

Or. fr

Indokolás

A rendeletet – amennyire csak lehet – minden fatermékre alkalmazni kell. Minden kihagyás 
joghézaghoz vezethet, és egyenlőtlenségek forrása lehet az ágazatban.
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Módosítás 170
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
Melléklet – 14 c francia bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

- 4421 Más faáru (ruhaakasztó és más);

Or. en

Indokolás

A rendeletet a joghézagok elkerülése és a tisztességtelen verseny megelőzése érdekében a 
fatermékek lehető legtöbb kategóriájára kell alkalmazni. A kódolás a 2658/87/EGK tanácsi 
rendelet I. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrát követi.

Módosítás 171
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

A Tanács álláspontja
Melléklet – 15 francia bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

- A Kombinált Nómenklatúra 47. és 48. 
árucsoportjába tartozó papíripari rostanyag 
és papír, kivéve a bambuszból és 
visszanyert (hulladék és használt) papírból 
készült termékeket, 

A Kombinált Nómenklatúra 47., 48. és 49.
árucsoportjába tartozó papíripari rostanyag 
és papír, kivéve a bambuszból és 
visszanyert (hulladék és használt) papírból 
készült termékeket; 

Or. fr

Indokolás

A rendeletet – amennyire csak lehet – minden fatermékre alkalmazni kell. Minden kihagyás 
joghézaghoz vezethet, és egyenlőtlenségek forrása lehet az ágazatban.
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Módosítás 172
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

A Tanács álláspontja
Melléklet – 16 francia bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

- 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 és 
9403 90 30 Fabútor, 

- 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30, 
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 és 
9403 90 30 Fabútor; 

Or. fr

Indokolás

A rendeletet – amennyire csak lehet – minden fatermékre alkalmazni kell. Minden kihagyás 
joghézaghoz vezethet, és egyenlőtlenségek forrása lehet az ágazatban.

Módosítás 173
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
Melléklet – 16 francia bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

- 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 és 
9403 90 30 Fabútor,

- 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30, 
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 és 
9403 90 30 Fabútor;

Or. en

Indokolás

A rendeletet a joghézagok elkerülése és a tisztességtelen verseny megelőzése érdekében a 
fatermékek lehető legtöbb kategóriájára kell alkalmazni. A kódolás a 2658/87/EGK tanácsi 
rendelet I. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrát követi.
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