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Pakeitimas 72
Kartika Tamara Liotard

Tarybos pozicija
1 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(1) Miškai teikia labai įvairią naudą 
aplinkai, taip pat ekonominę bei socialinę 
naudą, įskaitant medienos ir su mediena 
nesusijusius miško produktus bei 
aplinkosaugos paslaugas.

(1) Miškai teikia labai įvairią naudą 
aplinkai, taip pat ekonominę bei socialinę 
naudą, įskaitant medienos ir su mediena 
nesusijusius miško produktus, užtikrina 
bioįvairovės apsaugą ir vietos žmonių 
pragyvenimą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu proporcingai sutelkti dėmesį į visas tris skirtingas paslaugų sritis (aplinkos, socialinę 
ir ekonominę).

Pakeitimas 73
Gerben-Jan Gerbrandy

Tarybos pozicija
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(1a) Miškai yra bendras žmonijos 
paveldas, kurį būtina saugoti, išsaugoti ir 
prireikus atkurti siekiant visų pirma 
išlaikyti biologinę įvairovę ir ekosistemų 
funkcijas, apsaugoti klimato sistemą ir 
užtikrinti vietinių tautų ir bendruomenių, 
kurioms miškai yra pajamų šaltinis, teises.

Or. en

Pagrindimas

Vėl įrašomas EP per pirmąjį svarstymą pateiktas tekstas. Daugiašaliuose susitarimuose 
aplinkos klausimais, pvz., Biologinės įvairovės konvencijoje ir Jungtinių Tautų bendrojoje 
klimato konvencijoje, bioįvairovė ir klimatas laikomi bendru žmonijos paveldu. Dėl to pagal 
tarptautinę teisę nustatoma ypatinga atsakomybė už jų apsaugą. 
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Pakeitimas 74
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

Or. en

(First reading Amendment 2.)

Pakeitimas 75
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
2 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jau pripažįstama, kad valdymas yra didelė problema, susijusi su nelegalia miško ruoša.
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Pakeitimas 76
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2a) Dažnai pernelyg daug eikvojami 
gamtiniai miškų ištekliai ir pernelyg 
didelė medienos bei medienos produktų 
paklausa, taigi Europos Sąjunga turi 
sumažinti savo poveikį miškų 
ekosistemoms, nesvarbu, kur šis poveikis 
pasireiškia.

Or. en

(Pirmojo svarstymo 6 pakeitimas.)

Pakeitimas 77
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Tarybos pozicija
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2a) Tausiai paruošta mediena 
sulaikošiltnamio efektą sukeliančias dujas 
ir yra viena iš ekologiškiausių medžiagų 
apskritai. Atsižvelgiant į didėjančią 
medienos paklausą pasaulyje, reikėtų 
skatinti tausiai gaminti medieną ir 
Sąjungoje, ir už jos ribų. Jeigu medienos 
produktams būtų nustatyti per daug dideli 
reikalavimai, galėtų sumažėti jų 
konkurencingumas palyginti su kitomis, 
neatsinaujinančiomis medžiagomis (pvz., 
plastmase, aliuminiu ir betonu), kurioms 
netaikomi teisėtumo reikalavimai; jeigu 
būtų pereita prie kitų produktų, galėtų 
būti pakenkta gebėjimui siekti ES klimato 
tikslų. 

Or. en
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Pakeitimas 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Tarybos pozicija
3 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(3) Neteisėta medienos ruoša yra plačiai 
paplitusi problema, kuri kelia didelį 
susirūpinimą tarptautiniu mastu. Ji kelia 
didelį pavojų miškams, nes skatina miškų 
naikinimą, dėl kurio susidaro apie 20 %
visų išmetamų CO2 dujų, kelia grėsmę 
biologinei įvairovei, žlugdo tvarią 
miškotvarką ir miškų plėtrą, be kita ko, 
veiklos vykdytojų, veikiančių pagal 
taikytinus teisės aktus, komercinį 
gyvybingumą. Be to, ji turi ir socialinių, 
politinių bei ekonominių pasekmių.

(3) Neteisėta medienos ruoša yra plačiai 
paplitusi problema, kuri kelia didelį 
susirūpinimą tarptautiniu mastu. Ji kelia 
didelį pavojų miškams, nes skatina miškų 
naikinimą, dėl kurio susidaro apie 12 %
visų išmetamų CO2 dujų, kelia grėsmę 
biologinei įvairovei, žlugdo tvarią 
miškotvarką ir miškų plėtrą, be kita ko, 
veiklos vykdytojų, veikiančių pagal 
taikytinus teisės aktus, komercinį 
gyvybingumą. Be to, ji turi ir socialinių, 
politinių bei ekonominių pasekmių.

Or. xm

Pagrindimas

Iš naujausių tyrimų rezultatų matyti, kad tai 12 % (žr. diskusijas Kopenhagos klimato 
konferencijos metu (COP15,2009)).

Pakeitimas 79
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Tarybos pozicija
3 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(3) Neteisėta medienos ruoša yra plačiai 
paplitusi problema, kuri kelia didelį 
susirūpinimą tarptautiniu mastu. Ji kelia 
didelį pavojų miškams, nes skatina miškų 
naikinimą, dėl kurio susidaro apie 20% 
visų išmetamų CO2 dujų, kelia grėsmę 
biologinei įvairovei, žlugdo tvarią 
miškotvarką ir miškų plėtrą, be kita ko, 
veiklos vykdytojų, veikiančių pagal 

(3) Neteisėta medienos ruoša kelia didelį 
pavojų miškams, nes skatina miškų 
naikinimą, dėl kurio susidaro apie 20% 
visų pasaulyje išmetamų CO2 dujų. 
Tikimasi, kad veiksmingai sprendžiant 
neteisėtos medienos ruošos problemą 
pagal šį reglamentą bus itin prisidėta prie 
ekonomiškų ES klimato kaitos mažinimo 
strategijų, taigi turėtų būti laikoma, kad 
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taikytinus teisės aktus, komercinį 
gyvybingumą. Be to, ji turi ir socialinių, 
politinių bei ekonominių pasekmių.

šie veiksmai papildo ES veiksmus ir yra 
įsipareigojimas turint mintyje Jungtinių 
Tautų bendrąją klimato konvenciją.

Or. en

Pagrindimas

Turint mintyje politikos nuoseklumą, reikia susieti reglamentavimą su Europos Sąjungos ir 
pasaulio pastangomis spręsti klimato kaitos problemą, ypač mažinant miškų kirtimą.

Pakeitimas 80
Kartika Tamara Liotard

Tarybos pozicija
3 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(3) Neteisėta medienos ruoša yra plačiai 
paplitusi problema, kuri kelia didelį 
susirūpinimą tarptautiniu mastu. Ji kelia 
didelį pavojų miškams, nes skatina miškų 
naikinimą, dėl kurio susidaro apie 20% 
visų išmetamų CO2 dujų, kelia grėsmę 
biologinei įvairovei, žlugdo tvarią 
miškotvarką ir miškų plėtrą, be kita ko, 
veiklos vykdytojų, veikiančių pagal 
taikytinus teisės aktus, komercinį 
gyvybingumą. Be to, ji turi ir socialinių, 
politinių bei ekonominių pasekmių.

(3) Neteisėta medienos ruoša yra plačiai 
paplitusi problema, kuri kelia didelį 
susirūpinimą tarptautiniu mastu. Ją dar 
apsunkina institucinio pobūdžio ir 
valdymo trūkumai daugelio medieną 
gaminančių šalių miškų sektoriuje.
Neteisėta medienos ruoša kelia didelį 
pavojų miškams, nes skatina miškų 
naikinimą ir miškų nykimą, dėl kurių 
susidaro apie 20% visų išmetamų CO2 
dujų, kelia grėsmę biologinei įvairovei, 
kenkia vietinių tautų gyvenamajai 
aplinkai, žlugdo tvarią miškotvarką ir 
miškų plėtrą, be kita ko, veiklos vykdytojų, 
veikiančių pagal taikytinus teisės aktus, 
komercinį gyvybingumą. Ji taip pat 
prisideda prie miškų plotų virtimo 
dykumomis ir stepėmis, didina dirvos 
eroziją ir stiprina ekstremalių klimato 
reiškinių ir potvynių galią. Be to, ji turi ir 
socialinių, politinių bei ekonominių 
pasekmių, kurios dažnai trukdo daryti 
pažangą siekiant gero valdymo tikslų, ir 
kelia pavojų vietos bendruomenėms, 
kurioms miškai yra pajamų šaltinis, ir 
vietinių tautų teisėms.
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Or. en

Pagrindimas

Vėl įrašomas visas tekstas, kurį Parlamentas pateikė per pirmąjį svarstymą ir kuriame yra 
nelegalios medienos ruošos poveikio ir padarinių sąrašas, nes jame pateikiama svarbi bendra 
informacija, iš kurios matyti, kad ES reikia imtis priemonių siekiant, kad ji prisiimtų 
atsakomybę kaip pasaulinė vartotoja.

Pakeitimas 81
Andres Perello Rodriguez

Tarybos pozicija
3 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(3) Neteisėta medienos ruoša yra plačiai 
paplitusi problema, kuri kelia didelį 
susirūpinimą tarptautiniu mastu. Ji kelia 
didelį pavojų miškams, nes skatina miškų 
naikinimą, dėl kurio susidaro apie 20 % 
visų išmetamų CO2 dujų, kelia grėsmę 
biologinei įvairovei, žlugdo tvarią 
miškotvarką ir miškų plėtrą, be kita ko, 
veiklos vykdytojų, veikiančių pagal 
taikytinus teisės aktus, komercinį 
gyvybingumą. Be to, ji turi ir socialinių, 
politinių bei ekonominių pasekmių.

(3) Neteisėta medienos ruoša yra plačiai 
paplitusi problema, kuri kelia didelį 
susirūpinimą tarptautiniu mastu. Ji kelia 
didelį pavojų miškams, nes –kaip ir 
pokyčiai naudojant žemę, gaisrai, 
ekstremalūs klimato reiškiniai ir miško 
ligos – skatina miškų naikinimą, dėl kurių 
susidaro apie 20 % visų išmetamų CO2 
dujų, kelia grėsmę biologinei įvairovei, 
žlugdo tvarią miškotvarką ir miškų plėtrą, 
be kita ko, veiklos vykdytojų, veikiančių 
pagal taikytinus teisės aktus, komercinį 
gyvybingumą. Be to, ji turi ir socialinių, 
politinių bei ekonominių pasekmių.

Or. es

Pakeitimas 82
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Tarybos pozicija
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(3a) Nelegali medienos ruoša žlugdo 
tvarią miškotvarką ir miškų plėtrą, be kita 
ko, veiklos vykdytojų, veikiančių pagal 
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taikytinus teisės aktus, komercinį 
gyvybingumą. Be to, ji turi rimtų 
socialinių, politinių ir ekonominių 
padarinių, įskaitant ir sąsajas su 
ginkluotais konfliktais pasaulyje. Taigi 
reikia ugdyti ES valstybių narių ir 
atitinkamų jų nacionalinių institucijų bei 
visuomenės apskritai sąmoningumą šiuo 
svarbiu klausimu.

Or. en

Pagrindimas

Neteisėta medienos ruoša kenkia sąžiningai konkurencijai ES ir pasaulyje. Iš apklausų matyti, 
kad piliečiai rūpinasi, ar į rinką tiekiama mediena (jos produktai) teisėta. Svarbi šio 
reglamento dalis turėtų būti siekis atkreipti atitinkamų vykdytojų dėmesį į tai, kokia opi 
neteisėtos medienos ruošos problema. Problema plinta ir dažnai būna susijusi su ginkluotais 
konfliktais. Tai ypač svarbu rengiant teisės aktą ir norint, kad jam būtų pritarta.

Pakeitimas 83
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Tarybos pozicija
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(3a) Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime Nr. 1600/2002/EB, kuriame 
išdėstoma šeštoji aplinkosaugos veiksmų 
programa, veiklos prioritetu nurodomas 
galimybių imtis aktyvių priemonių 
siekiant užkirsti kelią prekybai neteisėtai 
paruošta mediena ir kovoti su ja tyrimas 
bei tolesnis aktyvus Sąjungos ir valstybių 
narių dalyvavimas įgyvendinant 
visuotines ir regioniniu lygiu priimtas 
rezoliucijas ir susitarimus klausimais, 
susijusiais su miškais.
_____________________
OL L 242, 2002 9 10, p. 1.

Or. sv
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Pagrindimas

Parlamento pirmojo svarstymo 9 pakeitimas.

Pakeitimas 84
Kartika Tamara Liotard

Tarybos pozicija
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(3a) 2002 m. liepos 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime 
Nr. 1600/2002/EB, kuriame išdėstoma 
šeštoji aplinkosaugos veiksmų programa1, 
veiklos prioritetu nurodomas galimybių 
imtis aktyvių priemonių siekiant užkirsti 
kelią prekybai neteisėtai paruošta 
mediena ir kovoti su ja tyrimas bei 
tolesnis aktyvus Sąjungos ir valstybių 
narių dalyvavimas įgyvendinant 
visuotines ir regioniniu lygiu priimtas 
rezoliucijas ir susitarimus klausimais, 
susijusiais su miškais.
________________

1 OJ L 242, 10.9.2002, p.1

Or. en

Pagrindimas

Reglamento šaltinis, t. y. Šeštoji aplinkosaugos veiksmų programa, turi būti paminėta 
konstatuojamosiose dalyse.

Pakeitimas 85
Jo Leinen, Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
7 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

sprendimo skubumą, būtina aktyviai remti 
kovą su neteisėta medienos ruoša ir 
susijusia prekyba, papildyti ir sustiprinti 
SPS iniciatyvą, suteikti vienodas 
galimybes visiems vykdytojams bei 
pagerinti sąveiką tarp miškų išsaugojimo 
politikos ir politikos, kuria siekiama 
užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą, 
įskaitant kovos su klimato kaita ir 
biologinės įvairovės nykimu politiką.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį reglamentą nustačius aiškius įpareigojimus ir užtikrinus, kad visi vykdytojai jų 
laikytųsi, bus užpildytos spragos ir užkirstas kelias vykdytojams pelnytis iš prekybos neteisėtai 
paruošta mediena. 

Pakeitimas 86
Judith A. Merkies

Tarybos pozicija
8 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(8) Reikėtų pripažinti šalių, su Sąjunga 
sudariusių FLEGT SPS, pastangas ir šiuose 
susitarimuose nustatytus principus, ypač 
teisėtai paruoštos medienos apibrėžtį. Be 
to, reikėtų atsižvelgti į tai, kad pagal 
FLEGT licencijavimo schemą į Sąjungą 
eksportuojama tik pagal atitinkamus 
nacionalinės teisės aktus ruošiama mediena 
ir iš tokios medienos pagaminti medienos 
produktai. Todėl turėtų būti laikoma, kad 
mediena, kuri buvo panaudota 2005 m. 
gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo 
schemos medienos importui į Europos 
bendriją sukūrimo  II ir III prieduose 
išvardytuose medienos produktuose, kurių 
kilmės šalys – Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 2173/2005 I priede išvardytos šalys 
partnerės, yra paruošta teisėtai, jei tie 

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

„teisėtai paruoštos medienos“ apibrėžtimi, 
turi skatinti darnią miškotvarką,
biologinės įvairovės palaikymą, vietos 
bendruomenių, kurioms miškai yra 
pajamų šaltinis, apsaugą ir jų teisių 
užtikrinimą, vietinių tautų apsaugą ir jų 
teisių užtikrinimą.

Or. en

Pagrindimas

Vėl įrašomas Parlamento pirmajam svarstymui pateiktos pozicijos tekstas, kuriame 
primenami SPS tikslai, patvirtinantys reglamento tikslus.

Pakeitimas 87
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(8a) Komisija, įgyvendindama FLEGT 
veiksmų planą, įgijo svarbios patirties, į 
kurią reikėtų atsižvelgti siekiant šio 
reglamento tikslų. Šia patirtimi visų pirma 
turėtų būti naudojamasi siekiant 
patikslinti taikytinų teisės aktų apibrėžtį 
atsižvelgiant į SPS struktūrą. 

Or. en

Pagrindimas
Pirmojo svarstymo 16 pakeitimas, kuris apima ir Komisijos vaidmenį nustatant teisėtumo 
apibrėžtį.
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Pakeitimas 88
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(8b) Europos Sąjunga turėtų stengtis 
taikyti daugiau skatinamųjų priemonių, 
kad šalys pasirašytų FLEGT SPS, ji taip 
pat turėtų atsižvelgti į tai, kad šie FLEGT 
SPS gali būti ypač svarbūs pasaulio mastu 
siekiant išspręsti klimato kaitos problemą, 
t. y. mažinti miškų kirtimą vykdant 
tarptautines derybas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia pabrėžti šio reglamento, kaip paskatos šalims pasirašyti SPS, ir galimo SPS poveikio 
siekiant pasaulio mastu sumažinti miškų kirtimą, taigi drauge ir išmetalų kiekį, reikšmę.

Pakeitimas 89
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Tarybos pozicija
10 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(10) Atsižvelgiant į neteisėtos medienos 
ruošos problemos sudėtingumą, susijusį su 
ją lemiančiais veiksniais ir poveikiu, 
paskatų vykdyti neteisėtą veiklą turėtų 
sumažėti tuo atveju, jei būtų daugiau 
dėmesio skiriama veiklos vykdytojų 
elgseną reguliuojančioms priemonėms.

(10) Atsižvelgiant į medienos neteisėtos 
ruošos problemos sudėtingumą, susijusį su 
ją lemiančiais veiksniais ir poveikiu, 
paskatų vykdyti neteisėtą veiklą turėtų 
sumažėti tuo atveju, jei būtų daugiau 
dėmesio skiriama veiklos vykdytojų 
elgseną reguliuojančioms priemonėms. 
Reikalavimų ir pareigų didinimas bei 
teisinių priemonių, skirtų veiklos 
vykdytojams, pateikiantiems į rinką
neteisėtai paruoštą medieną ir jos 
produktus, bausti, stiprinimas – tai vienos 
iš veiksmingiausių priemonių siekiant 
atgrasinti veiklos vykdytojus nuo prekybos 
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su neteisėtai paruoštos medienos tiekėjais.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė „sudaryti galimybę įsigyti vidaus rinkoje“, kurią pasiūlė pranešėjas (6 
pakeitimas), yra pernelyg plati ir kelia teisinių abejonių. Formuluotė „pateikimas į rinką“ 
apibrėžta ir naudojama Bendrijos teisyne, o  „sudaryti galimybę“ – ne. Teikimas gali apimti 
visus mechanizmo grandinės veikėjus, nuo smulkaus ūkio subjekto iki vietos baldų 
prekiautojo.

Pakeitimas 90
Paolo Bartolozzi

Tarybos pozicija
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(10a) Miškų sertifikavimo sistema vis 
labiau plėtojama Europoje ir pasaulyje. 
Be to, vis daugiau vyriausybių ir valdžios 
institucijų, ypač ES, taiko miškų 
sertifikavimo sistemą kaip priemonę 
siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų 
teisėtumą ir tvarumą. Laikant, kad 
trečiosios šalies patikrinta ir patvirtinta 
mediena ir medienos produktai yra 
teisėtai paruošti, būtų pripažįstami 
miškininkystės sektoriaus laimėjimai 
kovojant su neteisėta medienos ruoša ir 
skatinama plėtoti darnią miškotvarką bei 
sertifikuoti pasaulio mastu.

Or. en
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Pakeitimas 91
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
12 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(12) Daugelis medienos produktų yra daug 
kartų apdorojami prieš tai ir po to, kai jie 
pirmą kartą pateikiami į rinką. Siekiant 
užtikrinti, kad nebūtų užkraunama 
bereikalinga administracinė našta, šiame 
reglamente nustatyti reikalavimai turėtų 
būti taikomi ne visiems platinimo 
grandinėje dalyvaujantiems veiklos 
vykdytojams, o tik tiems, kurie medieną ir 
medienos produktus pateikia į vidaus rinką 
pirmą kartą.

(12) Daugelis medienos produktų yra daug 
kartų apdorojami prieš tai ir po to, kai jie 
pirmą kartą pateikiami į rinką. Siekiant 
užtikrinti, kad nebūtų užkraunama 
bereikalinga administracinė našta, šiame 
reglamente nustatyti visapusiško deramo 
patikrinimo reikalavimai turėtų būti 
taikomi ne visiems platinimo grandinėje 
dalyvaujantiems veiklos vykdytojams, o tik 
tiems, kurie medieną ir medienos 
produktus pateikia į vidaus rinką pirmą 
kartą. Vis dėlto visiems tiekimo grandinėje 
veikiantiems veiklos vykdytojams turėtų 
būti taikomas svarbiausias draudimas 
sudaryti galimybę įsigyti neteisėtai 
paruoštos medienos arba jos produktų, ir 
šiuo tikslu jie turėtų imtis atitinkamų 
atsargumo priemonių. Siekiant, kad būtų 
paprasčiau laikytis šio pagrindinio 
draudimo, veiklos vykdytojai, tiekiantys 
rinkai medieną ar medienos produktus, 
turėtų naudotis savo pačių arba 
stebėsenos organizacijos sukurtomis 
deramo patikrinimo sistemomis.

Or. en

Pagrindimas

Veiklos vykdytojai, tiekiantys rinkai medieną arba medienos produktus, turėtų privalėti taikyti 
deramo patikrinimo sistemas. Veiklos vykdytojų, kurie sudaro galimybę įsigyti medienos ir 
medienos produktų, įpareigojimai turėtų būti gerokai mažesni.
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Pakeitimas 92
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Tarybos pozicija
12 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(12) Daugelis medienos produktų yra daug 
kartų apdorojami prieš tai ir po to, kai jie 
pirmą kartą pateikiami į rinką. Siekiant 
užtikrinti, kad nebūtų užkraunama 
bereikalinga administracinė našta, šiame 
reglamente nustatyti reikalavimai turėtų 
būti taikomi ne visiems platinimo 
grandinėje dalyvaujantiems veiklos 
vykdytojams, o tik tiems, kurie medieną ir 
medienos produktus pateikia į vidaus rinką 
pirmą kartą.

(12) Daugelis medienos produktų yra daug 
kartų apdorojami prieš tai ir po to, kai jie 
pirmą kartą pateikiami į rinką. Siekiant 
užtikrinti, kad nebūtų užkraunama 
bereikalinga administracinė našta, šiame 
reglamente nustatyti visapusiško deramo 
patikrinimo reikalavimai turėtų būti 
taikomi ne visiems platinimo grandinėje 
dalyvaujantiems veiklos vykdytojams, o tik 
tiems, kurie medieną ir medienos 
produktus pateikia į vidaus rinką pirmą 
kartą. Veiklos vykdytojams, pirmą kartą 
tiekiantiems vidaus rinkai medieną ar 
medienos produktus, turėtų būti taikomas 
draudimas tiekti rinkai neteisėtai paruoštą 
medieną ir medienos produktus, ir šiuo 
tikslu jie turėtų imtis atitinkamų 
atsargumo priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė „sudaryti galimybę įsigyti vidaus rinkoje“, kurią pasiūlė pranešėjas (8 
pakeitimas), yra pernelyg plati ir kelia teisinių abejonių. Formuluotė „pateikimas į rinką“ 
apibrėžta ir naudojama Bendrijos teisyne, o  „sudaryti galimybę“ – ne.. Netikslinga 
reikalauti, kad būtų atsakinga visa tiekimo grandinė.

Pakeitimas 93
Kartika Tamara Liotard

Tarybos pozicija
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(14a) Šalių, kuriose yra tarptautinės 
ekologinės svarbos miškų, Veiklos 
vykdytojams turėtų būti taikomi ypatingi 
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įpareigojimai tvariai naudoti medieną.

Or. en

Pagrindimas

Šalys, kuriose dar yra daug pirmykščių ir didelės gamtosauginės vertės miškų, dažniausiai 
yra besivystančios šalys, kuriose yra didelis neteisėtos medienos ruošos pavojus. Taigi šių 
šalių ūkinės veiklos vykdytojai turėtų žinoti, koks jų vaidmuo siekiant išsaugoti šis miškus.

Pakeitimas 94
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
16 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(16) Siekiant išvengti nederamos 
administracinės naštos, iš veiklos 
vykdytojų, kurie jau taiko sistemas arba 
procedūras, kurios atitinka šio reglamento 
reikalavimus, neturėtų būti reikalaujama 
kurti naujų sistemų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokio atitinkančio straipsnio.

Pakeitimas 95
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(18a) Norint, kad šis reglamentas būtų 
veiksmingai įgyvendinamas, reikia, kad 
glaudžiai bendradarbiautų nacionalinės 
institucijos ir įvairūs nacionalinių 
institucijų organai, įskaitant, be kita ko, 
agentūras, atsakingas už miškininkystę, 
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aplinkosaugos reglamentuojamųjų aktų 
įgyvendinimą ir muitines.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant neleisti, kad rinkai būtų tiekiamai neteisėtai paruoša mediena, gali prireikti įvairių 
agentūrų bendradarbiavimo.

Pakeitimas 96
Andres Perello Rodriguez

Tarybos pozicija
21 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

(21) Atsižvelgiant į tai, kad neteisėta 
medienos ruoša ir su ja susijusi prekyba 
vykdoma tarptautiniu mastu, 
kompetentingos institucijos turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje, su pilietinės 
visuomenės organizacijomis, su pramonės 
organizacijomis ir su trečiųjų šalių 
administracinėmis institucijomis ir su 
Komisija.

Or. es

Pakeitimas 97
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(21a) Siekdamos sudaryti palankesnes 
sąlygas Veiklos vykdytojams, kurie
suteikia galimybes įsigyti rinkoje 
medienos arba medienos produktų arba 
tiekia juos rinkai, laikytis šio reglamento 
reikalavimų, ypač atsižvelgiant į mažųjų ir 
vidutinių įmonių padėtį, valstybės narės 
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turėtų suteikti Veiklos vykdytojams 
techninę ir kitokią pagalbą ir palengvinti 
keitimąsi informacija, ypač turint mintyje 
tai, kad šie Veiklos vykdytojai privalo 
vykdyti įpareigojimą atlikti deramą 
patinkrinimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama sudaryti sąlygas mažinti administracinę naštą, taip pat atsižvelgiama į MVĮ padėtį. 
Dedamas naujo straipsnio, kuris apima techninę pagalbą Veiklos vykdytojams ir keitimąsi 
informacija, pagrindas. 

Pakeitimas 98
Daciana Octavia Sârbu

Tarybos pozicija
22 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(22) Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
už šio reglamento pažeidimus būtų 
taikomos veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios sankcijos.

(22) Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
už šio reglamento pažeidimus būtų 
taikomos veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios sankcijos. Reikia pažymėti, 
kad didelis skaičius žmonių, gyvenančių 
kaimo vietovėse, ypač naujose valstybėse 
narėse iki dabar užsidirba pragyvenimui 
ruošdami medieną ir tiekdami medieną 
nedideliu mastu. Taikant nuobaudas už 
šio reglamento pažeidimą turėtų būti 
atsižvelgiama į veiklos vykdytojų, iš 
medienos užsidirbančių pragyvenimui, 
padėtį, kadangi jų galimybės įvykdyti 
deramo patikrinimo sistemų keliamus 
reikalavimus yra ribotos, o platesnio 
masto veiklos vykdytojai, užsiimantys 
didesnio masto prekybą ir turintys 
didesnius išteklius, gali geriau įvykdyti 
reikalavimus.

Or. en
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Pagrindimas

Jei nuobaudos taikomos ES lygmeniu, reikia valstybėms narėms palikti atitinkamą veiksmų 
laisvę, kai kalbama apie asmenis, iš medienos užsidirbančius pragyvenimui, kurie gali patekti 
į veiklos vykdytojų kategoriją, bet kurie neturi reikalingų žinių ir išteklių taikyti deramo 
patikrinimo sistemas, auditus ir t.t.

Pakeitimas 99
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
23 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(23) Komisijai pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 
290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotus teisės aktus dėl 
procedūrų, kurias taikant pripažįstamos 
stebėsenos organizacijos ir atšaukiamas jų 
pripažinimas, dėl tolesnių atitinkamų 
rizikos įvertinimo kriterijų, kurie gali būti 
reikalingi siekiant papildyti šiuo 
reglamentu jau nustatytus kriterijus, bei dėl 
medienos ir medienos produktų, kuriems 
taikomas šis reglamentas, sąrašo. Labai 
svarbu, kad parengiamajame etape 
Komisija konsultuotųsi su ekspertais, 
laikydamasi Komisijos įsipareigojimo, 
prisiimto 2009 m. gruodžio 9 d. 
Komunikate dėl SESV 290 straipsnio 
įgyvendinimo.

(23) Komisijai pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 
290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotus teisės aktus dėl 
procedūrų, kurias taikant pripažįstamos 
stebėsenos organizacijos, ir atšaukiamas jų 
pripažinimas, dėl bendrų veiksmų ir 
kriterijų, kuriuos taikant aiškiau 
apibrėžiami taikomi teisės aktai, ir dėl 
tolesnių atitinkamų rizikos įvertinimo 
kriterijų, kurie gali būti reikalingi siekiant 
papildyti šiuo reglamentu jau nustatytus 
kriterijus, bei dėl medienos ir medienos 
produktų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, sąrašo. Labai svarbu, kad 
parengiamajame etape Komisija 
konsultuotųsi su ekspertais, laikydamasi 
Komisijos įsipareigojimo, prisiimto 
2009 m. gruodžio 9 d. Komunikate dėl 
SESV 290 straipsnio įgyvendinimo.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pasiūlymą taikant deleguotuosius teisės aktus aiškiau apibrėžti teisinius 
principus ir kriterijus.
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Pakeitimas 100
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

23a) siekiant užtikrinti sklandų miško 
produktų vidaus rinkos veikimą, Komisija 
turėtų nuolat nagrinėti šio reglamento 
poveikį. Ypatingas dėmesys turi būti 
kreipiamas į reglamento dėl MVĮ taikymą. 
Taigi Komisija atitinkamai ir nuolat turi 
vykdyti tyrimą ir šio reglamento poveikio 
analizę, ypatingą dėmesį kreipdama į 
MVĮ, taip pat ir į darnios miškininkystės 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Pirmojo svarstymo 29 pakeitimas. Tai 18 straipsnio 3 dalies pagrindas, susijęs su 
pranešimais apie reglamento taikymą.

Pakeitimas 101
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
1 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos veiklos 
vykdytojų, pirmą kartą pateikiančių 
medieną ir medienos produktus į vidaus 
rinką, pareigos, siekiant iki minimumo 
sumažinti riziką, kad į rinką bus pateikta 
neteisėtai paruošta mediena ir iš tokios 
medienos pagaminti medienos produktai.

Šiuo reglamentu nustatomos veiklos 
vykdytojų, pirmą kartą pateikiančių ar 
tiekiančių medieną ir medienos produktus į 
vidaus rinką, pareigos, siekiant iki 
minimumo sumažinti riziką, kad į rinką bus 
pateikta neteisėtai paruošta mediena ir iš 
tokios medienos pagaminti medienos 
produktai.

Or. de
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Pagrindimas

Deramo patikrinimo sistema turi būti pilnai taikoma tik rinkos dalyviams, kurie pirmą kartą 
pateikia medieną į rinką ar tiekia medieną rinkai.  Yra pakankama ir tinkama vykdyti 
atitinkamą stebėseną tik pirmą kartą į rinką pateikiamai medienai.  

Pakeitimas 102
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Tarybos pozicija
1 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos veiklos 
vykdytojų, pirmą kartą pateikiančių 
medieną ir medienos produktus į vidaus 
rinką, pareigos, siekiant iki minimumo 
sumažinti riziką, kad į rinką bus pateikta
neteisėtai paruošta mediena ir iš tokios 
medienos pagaminti medienos produktai.

Šiuo reglamentu nustatomos veiklos 
vykdytojų, pirmą kartą pateikiančių 
medieną ir medienos produktus į vidaus 
rinką, pareigos, siekiant išvengti, kad į 
rinką bus pateikta neteisėtai paruošta 
mediena ir iš tokios medienos pagaminti 
medienos produktai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sumažinti administracinę naštą MVĮ reglamentas turi būti taikomas tik tiems 
subjektams, kurie produktą ar medieną į vidaus rinką pateikia pirmą kartą.

Pakeitimas 103
Paolo Bartolozzi

Tarybos pozicija
2 straipsnio d punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

(d) medienos ruošos šalis – šalis ar 
teritorija, kurioje buvo paruošta mediena 
ar medienos produktuose naudota mediena;

(d) medienos ruošos šalis – šalis, kurioje 
paruošta mediena ar medienos produktuose 
naudota mediena;

Or. en
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Pakeitimas 104
Christa Klaß

Tarybos pozicija
2 straipsnio f a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

fa) rizika – rizika, susijusi su prekyba 
neteisėtai nukirsta mediena ar iš šios 
medienos pagamintais produktais, kurie 
pateko į rinką dėl nacionalinių teisės aktų 
nesilaikymo ir (ar) netinkamo prekybos 
kontrolės sistemų taikymo;

Or. en

Pakeitimas 105
Christa Klaß

Tarybos pozicija
2 straipsnio f b punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

fb) nežymi – šiuo žodžiu nurodoma, kad 
atitinkamais faktais negalima pagrįsti 
prielaidos, kad tam tikra mediena ar 
mediena, naudota gaminant atitinkamą 
medienos produktą, buvo paruošta 
pažeidžiant tam tikras nacionalinių teisės 
aktų nuostatas bei pažeidžiant visas, su 
medienos prekyba susijusias kontrolės 
sistemas, ir kad dėl to tokia mediena 
negalima prekiauti. 

Or. en
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Pakeitimas 106
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
2 straipsnio f b punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

fb) deramas patikrinimas –
įsipareigojimas naudoti visas reikalingas 
priemones siekiant užtikrinti, kad 
neteisėtai paruošta mediena ar jos 
produktai nebūtų pateikti į rinką ar 
tiekiami rinkai;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu patikslinama sąvoka ir papildomas 4 straipsnis.

Pakeitimas 107
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
2 straipsnio g punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

taikytini teisės aktai – medienos ruošos 
šalyje galiojantys teisės aktai, apimantys 
šiuos dalykus:

g) taikytini teisės aktai – medienos ruošos 
šalyje galiojantys teisės aktai, taip pat ir  
subnacionaliniai ir nacionaliniai 
įstatymai, teisės aktai, nusistovėjusi 
teisminė praktika ir ratifikuoti 
tarptautiniai susitarimai, apimantys šiuos 
dalykus

teises ruošti medieną oficialiai paskelbtoje 
teritorijoje;

i)prieigos teises, teises naudotis bei 
valdyti, įskaitant vietinių gyventojų 
juridines, apsaugomas ar pripažintas 
paprotines teises;

mokestį už medienos ruošos teisių 
suteikimą ir medieną, įskaitant 
mokesčius, susijusius su medienos ruoša;

ii) aplinkos apsaugą, įskaitant 
išsaugojimą ir tvarią miškotvarką;

medienos ruošą, įskaitant tiesiogiai 
susijusius aplinkos apsaugą ir miškų ūkį 

iii) medienos ruošą;
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reglamentuojančius teisės aktus;
trečiųjų šalių juridines teises dėl žemės 
naudojimo ir valdymo, kurioms medienos 
ruoša turi įtakos; ir

iv) medienos perdirbimą;

v) mokesčius, rinkliavas ir kitus 
apmokestinimus, kurie susiję su 
miškininkystės sektoriumi;
vi) bendruomenės gerovę ir darbo saugą, 
įskaitant sveikatą ir saugumą;

prekybos ir muitų teisės aktų nuostatas, 
kurios susijusios su miškininkystės 
sektoriumi.

vii) prekybos ir muitų teisės aktų 
nuostatas, kurios susijusios su 
miškininkystės sektoriumi;
Siekdama labiau patikslinti šią apibrėžtį 
Komisija, taikydama deleguotuosius teisės 
aktus, nustato bendrus principus ir 
kriterijus ir, kiek įmanoma, nustato ir 
skelbia rodiklius kiekvienai medieną 
gaminančiai valstybei. 
Šioje dalyje nurodytiems deleguotiems 
teisės aktams taikomos 13, 14 ir 
15 straipsniuose nustatytos procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžties pagrindas yra FLEGT savanoriškos partnerystės susitarimo (SPS) teisėtumo 
forma, remiantis Komisijos įvertinimu. Panaši struktūra taikoma ir esančiose sistemose. 
Užtikrinama, kad deramo patikrinimo sistemose laikomasi bendrų gairių ir metodikos, 
vengiant ad hoc apibrėžčių.  Apibrėžtis apima ratifikuotus tarptautinius susitarimus, 
bendruomenę, miškotvarką, gerovę, darbo ir čiabuvių teises, kaip teigiama pirmojo svarstymo 
38 pakeitime. Taikant deleguotus teisės aktus nustatomi principai ir kriterijai.

Pakeitimas 108
Gerben-Jan Gerbrandy

Tarybos pozicija
2 straipsnio g punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

(g) taikytini teisės aktai – medienos ruošos 
šalyje galiojantys teisės aktai, apimantys 

(g) taikytini teisės aktai – medienos ruošos 
šalyje galiojantys nacionaliniai, 
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šiuos dalykus: regioniniai ar tarptautiniai įstatymai ir
teisės aktai, apimantys šiuos dalykus:

teises ruošti medieną oficialiai paskelbtoje 
teritorijoje;

teises ruošti medieną teisiškai oficialiai 
paskelbtoje teritorijoje;

mokestį už medienos ruošos teisių 
suteikimą ir medieną, įskaitant mokesčius, 
susijusius su medienos ruoša;

mokestį už medienos ruošos teisių 
suteikimą ir medieną, įskaitant mokesčius 
ir rinkliavas, susijusius su medienos ruoša;

medienos ruošą, įskaitant tiesiogiai 
susijusius aplinkos apsaugą ir miškų ūkį 
reglamentuojančius teisės aktus;

reikalavimus dėl biologinės įvairovės 
išsaugojimo, medienos ruošą ir 
miškotvarką, įskaitant susijusius aplinkos 
apsaugą ir miškų ūkį reglamentuojančius 
teisės aktus bei darbo ir bendruomenės 
gerovės teisės aktus;

trečiųjų šalių juridines teises dėl žemės 
naudojimo ir valdymo, kurioms medienos 
ruoša turi įtakos; ir

trečiųjų šalių juridines ar paprotines teises 
dėl žemės naudojimo ir valdymo, kurioms 
medienos ruoša turi įtakos; and

prekybos ir muitų teisės aktų nuostatas, 
kurios susijusios su miškininkystės 
sektoriumi.

prekybos ir muitų teisės aktų nuostatas, 
kurios susijusios su miškininkystės 
sektoriumi.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu potencialiai įtraukiami 38 pakeitimo pirmojo svarstymo elementai, patvirtinti 
2009 m. balandžio 22 d.

Pakeitimas 109
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
2 straipsnio g a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

ga) stebėsenos organizacija – juridinis 
asmuo arba naryste pagrįsta asociacija ar 
federacija, turinti juridinio asmens galias 
kontroliuoti ir užtikrinti, kad sertifikatą 
gavę veiklos vykdytojai, kaip tokių sistemų 
naudotojai, taikytų deramo patikrinimo 
sistemą.

Or. en
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Pagrindimas

Apibrėžime remiamasi Komisijos pasiūlymo originalu. 

Pakeitimas 110
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Tarybos pozicija
3 straipsnio pavadinimas

Tarybos pozicija Pakeitimas

Medienos ir medienos produktų, kuriems 
taikomi FLEGT ir CITES, statusas

Medienos ir medienos produktų, kuriems 
taikomi FLEGT, CITES, statusas ir 
pasaulio mastu pripažintos miškų 
sertifikavimo sistemos 

Or. en

Pagrindimas

Privalo būti pripažinta patikimų miško sertifikavimo sistemų vertė. Tikėtina, kad dėl šių 
sistemų išimčių pasaulyje išaugs miškų, kuriems suteiktas sertifikatas, skaičius.

Pakeitimas 111
Paolo Bartolozzi

Tarybos pozicija
3 straipsnio pavadinimas

Tarybos pozicija Pakeitimas

Medienos ir medienos produktų, kuriems 
taikomi FLEGT ir CITES, statusas

Medienos ir medienos produktų, kuriems 
taikomi FLEGT ir CITES, statusas ir 
trečiųjų šalių patikrintos sertifikavimo 
sistemos

Or. en
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Pakeitimas 112
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Tarybos pozicija
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Taikant šį reglamentą mediena ir 
medienos produktai, patvirtinti pagal 
patikimą trečiosios šalies sertifikavimo 
sistemą, laikomi teisėtai paruošta 
mediena. 

Or. en

Pagrindimas

Privalo būti pripažinta patikimų miško sertifikavimo sistemų vertė. Tikėtina, kad dėl šių 
sistemų išimčių pasaulyje išaugs miškų, kuriems suteiktas sertifikatas, skaičius.

Pakeitimas 113
Paolo Bartolozzi

Tarybos pozicija
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Taikant šį reglamentą mediena ir 
medienos produktai, patvirtinti pagal 
patikimą trečiosios šalies sertifikavimo 
sistemą, kurioje numatytas teisėtumo 
įsipareigojimas, ir kuri atitinka šį 
reglamentą bei jo įgyvendinimo nuostatas, 
laikomi teisėtai paruošta mediena.

Or. en
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Pakeitimas 114
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Tarybos pozicija
4 straipsnio -1 dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

-1. Turi būti uždrausta pateikti į rinką ir 
tiekti rinkai neteisėtai paruoštą medieną 
bei medienos produktus. Veiklos 
vykdytojai imasi deramo patikrinimo 
priemonių, kad galėtų užtikrinti, jog 
rinkai nebūtų tiekiama ar į rinką nebūtų 
pateikiama neteisėtai paruošta mediena ir 
medienos produktai.

Or. en

Pagrindimas

Svarbiausias dalykas siekiant užtikrinti šiame reglamente nustatytus aiškius tikslus yra 
visiškai uždrausti pateikti į rinką neteisėtai paruoštą medieną.  Be to, siekiant išlaikyti teisinį 
aiškumą reikia sukurti tiesioginį ryšį tarp draudimo ir konkrečių veiklos vykdytojų 
įsipareigojimų.

Pakeitimas 115
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Tarybos pozicija
4 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Veiklos vykdytojai imasi deramo 
patikrinimo priemonių, kad iki minimumo 
sumažintų riziką, jog į rinką bus pateikta 
neteisėtai paruošta mediena ar iš tokios 
medienos pagaminti medienos produktai.
Tuo tikslu jie taiko procedūrų ir priemonių 
sistemą (toliau – deramo patikrinimo 
sistema) kaip nustatyta 5 straipsnyje.

1. Veiklos vykdytojai, kurie pateikia 
medieną ir medienos produktus į rinką, 
turi užtikrinti, kad yra laikomasi 1 dalyje 
nustatyto įsipareigojimo, taikant 
procedūrų ir priemonių sistemą (toliau –
deramo patikrinimo sistema) kaip nustatyta 
5 straipsnyje. Šią deramo patikrinimo 
sistemą turėtų sukurti arba veiklos 
vykdytojas, arba stebėsenos organizacija 
kaip nurodyta 7 straipsnyje.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimu sukuriamas ryšys tarp deramo patikrinimo sistemos įsipareigojimo ir draudimo.
Sustiprinamas teisinis tikrumas ir teisinė veiklos vykdytojų gynyba. Pakeitimu draudimas 
suderinamas su problema, tiesiogiai sprendžiant Komisijos iškeltus klausimus, susijusius su 
atskiro draudimo įgyvendinimu ir sustiprinimu.

Pakeitimas 116
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
4 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kiekvienas veiklos vykdytojas taiko ir 
reguliariai įvertina deramo patikrinimo 
sistemą, kurią jis taiko, išskyrus tuos 
atvejus, kai jis naudojasi deramo 
patikrinimo sistema, kurią yra nustačiusi 
7 straipsnyje nurodyta stebėsenos 
organizacija.

2. Kiekvienas veiklos vykdytojas taiko ir 
reguliariai įvertina deramo patikrinimo 
sistemą, kurią jis taiko, išskyrus tuos 
atvejus, kai jis naudojasi deramo 
patikrinimo sistema, kurią yra nustačiusi 
7 straipsnyje nurodyta stebėsenos 
organizacija. Esama nacionalinė 
teisėkūros priežiūra ir bet kokia 
savanoriška priežiūros mechanizmo 
grandinė, atitinkanti šio reglamento 
reikalavimus, gali būti naudojama kaip 
deramo patikrinimo sistemos pagrindas.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 42 pakeitimas. 

Pakeitimas 117
Theodoros Skylakakis, Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarybos pozicija
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2a. Veiklos vykdytojai, išskyrus MVĮ, 
tiekiantys rinkai medieną ir medienos 
produktus, kurių vertė viršija 100 000 
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eurų per metus, per tiekimo grandinę, 
turi:
i) nustatyti ir veiklos vykdytoją, kuris 
tiekia medieną bei medienos produktus, ir 
veiklos vykdytoją, kuriam buvo tiekiama 
mediena ir medienos produktai;
ii) gavę prašymą, pateikti informaciją apie 
rūšių pavadinimus, medienos ruošos šalį 
ar šalis ir, jei reikia, kilmės koncesiją;
iii) prireikus nustatyti, ar veiklos 
vykdytojas, kuris tiekė medieną ir 
medienos produktus, įvykdė šiame 
reglamente nurodytus įpareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Veiklos vykdytojai, išskyrus MVĮ, tiekiantys rinkai didelius medienos ir medienos produktų 
kiekius, imasi deramo patikrinimo priemonių, ir jų prašoma pateikti pagrindinę informaciją 
apie produktus, jų šaltinį bei gavėjus.

Pakeitimas 118
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jei veiklos vykdytojai žino, įtaria ar turi 
rimtų priežasčių įtarti, kad neteisėtai 
paruošta mediena ar jos produktai buvo 
pateikti į rinką ar buvo tiekiami rinkai, 
apie tai jie praneša kompetentingoms 
institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Taikant pranešimo reikalavimą galima kontroliuoti reglamento taikymą, tokiu būdu  
draudimas tampa proporcingas ir veiksmingas bei išvengiama neteisėtai paruoštos medienos 
tiekimo.
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Pakeitimas 119
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

(b) rizikos įvertinimo procedūros, kurios 
suteikia galimybę veiklos vykdytojui 
analizuoti ir įvertinti, kokia yra rizika, kad į 
rinką bus pateikta neteisėtai paruošta 
mediena ar iš tokios medienos pagaminti 
medienos produktai.

(b) sistemingo rizikos įvertinimo 
procedūros, kurios suteikia galimybę 
veiklos vykdytojui analizuoti ir įvertinti, 
kokia yra rizika, kad į rinką bus pateikta 
neteisėtai paruošta mediena ar iš tokios 
medienos pagaminti medienos produktai.

Tokiose procedūrose atsižvelgiama į 
a punkte nustatytą informaciją, taip pat į 
atitinkamus rizikos įvertinimo kriterijus, 
įskaitant:

Tokiose procedūrose atsižvelgiama į a 
punkte nustatytą informaciją, taip pat į 
atitinkamus rizikos įvertinimo kriterijus, 
įskaitant:

atitikties taikytiniems teisės aktams 
užtikrinimą; atitiktis gali būti užtikrinta, be 
kita ko, taikant sertifikavimą arba kitas 
trečiosios šalies patikrinimo sistemas, 
kurios taikomos atitikčiai taikytiniems 
teisės aktams nustatyti;

atitikties taikytiniems teisės aktams 
užtikrinimą; atitiktis gali būti užtikrinta, be 
kita ko, taikant sertifikavimą arba kitas 
trečiosios šalies patikrinimo sistemas, 
kurios taikomos atitikčiai taikytiniems 
teisės aktams nustatyti;

konkrečių medžių rūšių neteisėtos 
medienos ruošos mastą;

konsultavimosi su suinteresuotais 
subjektais lygį;

neteisėtos medienos ruošos ar praktikos 
mastą ruošos šalyje ir (arba) šalies regione, 
kuriame mediena buvo paruošta;

neteisėtos medienos ruošos ar praktikos 
mastą ruošos šalyje ir (arba) šalies regione, 
kuriame mediena buvo paruošta, taip pat 
atsižvelgiant ir į ginkluotų konfliktų 
paplitimą, dokumentais pagrįstus 
nesėkmingo miškų valdymo atvejus ir 
aukštą korupcijos lygį;
esamus JT Saugumo Tarybos ir Europos 
Sąjungos Tarybos draudimus dėl 
medienos importo bei eksporto;

medienos produktų tiekimo grandinės 
sudėtingumą;

medienos produktų tiekimo grandinės 
sudėtingumą;

Or. en

Pagrindimas

Suinteresuotų šalių konsultavimasis labiausiai apibūdina FLEGT veiksmų planą ir nuo to 
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priklauso plano sėkmė. Deramo patikrinimo sistemos atvirumas yra faktorius, galintis stipriai 
prisidėti prie sėkmės veiksmingai įvertinant riziką. Taip pat atsižvelgiama į  pakeitimo 47 
pirmąjį svarstymą, susijusį su konflikto zonomis. Aiški rizikos įvertinimo procedūros dalis turi 
būti skiriama ginkluoto konflikto klausimui. Procedūroje taip pat turėtų būti atsižvelgiama į 
atitinkamus draudimus.

Pakeitimas 120
Paolo Bartolozzi

Tarybos pozicija
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

(b) rizikos įvertinimo procedūros, kurios 
suteikia galimybę veiklos vykdytojui 
analizuoti ir įvertinti, kokia yra rizika, kad į 
rinką bus pateikta neteisėtai paruošta 
mediena ar iš tokios medienos pagaminti 
medienos produktai. 

(b) rizikos įvertinimo procedūros, kurios 
suteikia galimybę veiklos vykdytojui 
analizuoti ir įvertinti, kokia yra rizika, kad į 
rinką bus pateikta neteisėtai paruošta 
mediena ar iš tokios medienos pagaminti 
medienos produktai.

Tokiose procedūrose atsižvelgiama į 
a punkte nustatytą informaciją, taip pat į 
atitinkamus rizikos įvertinimo kriterijus, 
įskaitant:

Tokiose procedūrose atsižvelgiama į a 
punkte nustatytą informaciją, taip pat į 
atitinkamus rizikos įvertinimo kriterijus, 
įskaitant:

atitikties taikytiniems teisės aktams 
užtikrinimą; atitiktis gali būti užtikrinta, be 
kita ko, taikant sertifikavimą arba kitas 
trečiosios šalies patikrinimo sistemas, 
kurios taikomos atitikčiai taikytiniems 
teisės aktams nustatyti;

atitikties taikytiniems teisės aktams 
užtikrinimą; atitiktis gali būti užtikrinta, be 
kita ko, taikant sertifikavimą arba kitas 
trečiosios šalies patikrinimo sistemas, 
kurios taikomos atitikčiai taikytiniems 
teisės aktams nustatyti;

konkrečių medžių rūšių neteisėtos 
medienos ruošos mastą;

konkrečių medžių rūšių medienos 
neteisėtos ruošos mastą;

neteisėtos medienos ruošos ar praktikos 
mastą ruošos šalyje ir (arba) šalies regione, 
kuriame mediena buvo paruošta;

neteisėtos medienos ruošos mastą ruošos 
šalyje ir (arba) šalies regione, kuriame 
mediena buvo paruošta;

medienos produktų tiekimo grandinės 
sudėtingumą;

medienos produktų tiekimo grandinės 
sudėtingumą;

Or. en
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Pakeitimas 121
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) Išskyrus atvejį, kai rizika, nustatyta 
atliekant b punkte nurodytas rizikos 
įvertinimo procedūras, yra nežymi, rizikos 
mažinimo procedūros, kurias sudaro 
tinkamos ir proporcingos priemonės bei 
procedūros, skirtos veiksmingai sumažinti 
tą riziką ir kurioms atlikti gali prireikti 
papildomos informacijos arba dokumentų 
ir (arba) trečiosios šalies patikrinimo.

c) Išskyrus atvejį, kai rizika, nustatyta 
atliekant b punkte nurodytas rizikos 
įvertinimo procedūras ar remiantis
objektyviais kriterijais, yra nežymi, rizikos 
mažinimo procedūros, kurias sudaro 
tinkamos ir proporcingos priemonės bei 
procedūros, skirtos veiksmingai sumažinti 
tą riziką ir kurioms atlikti gali prireikti 
papildomos informacijos arba dokumentų 
ir (arba) trečiosios šalies patikrinimo.

Or. de

Pagrindimas

Daugeliu atvejų dėl įstatyminių reikalavimų ir miškų savininkų ypatingo ryšio su jų miškų 
teritorijomis nekyla su neteisėtu miškų kirtimu susijusių problemų arba jos yra nežymios. Yra 
įmanoma atitinkamai įvertinti riziką taikant rizikos įvertinimo procedūras ir taip pat 
remiantis objektyviais kriterijais (pvz., tais atvejais, kai savininkai turi mažus plotus miško). 
Taip įgyvendinimo metu būtų užtikrintas atitinkamas išlaidų ir pelno santykis. 

Pakeitimas 122
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Tarybos pozicija
5 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Siekiant atsižvelgti į rinkos pokyčius ir į 
įgyvendinant šį reglamentą įgytą patirtį, 
visų pirma nustatomą teikiant 18 straipsnio 
3 dalyje nurodytas ataskaitas, Komisija gali 
priimti deleguotus teisės aktus pagal SESV 
290 straipsnį dėl tolesnių atitinkamų 
rizikos įvertinimo kriterijų, kurie gali būti 
reikalingi siekiant papildyti šio straipsnio 1 
dalies b punkto antroje pastraipoje 
nurodytus kriterijus. Priimdama tokius 

3. Atsižvelgdama į rinkos pokyčius ir į 
įgyvendinant šį reglamentą įgytą patirtį, 
visų pirma nustatomą teikiant 18 straipsnio 
3 dalyje nurodytas ataskaitas, Komisija gali 
pagal SESV 290 straipsnį priimti 
deleguotus teisės aktus, kuriais būtų 
papildyta šio straipsnio 1 dalis siekiant 
padidinti deramo patikrinimo sistemų 
veiksmingumą užkertant kelią neteisėtai 
paruoštos medienos ar jos produktų 
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deleguotus teisės aktus, Komisija laikosi 
atitinkamų šio reglamento nuostatų.

pateikimui į vidaus rinką.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė „tiekimas vidaus rinkai“, kurią pasiūlė pranešėjas, yra per daug plati ir kelia 
teisinių abejonių. Formuluotė „pateikimas į rinką“ apibrėžta ir naudojama Bendrijos teisyne, 
o „sudaryti galimybę“ – ne.. Teikimas gali apimti visus mechanizmo grandinės veikėjus, nuo 
smulkaus ūkininko iki vietos baldų prekiautojo.

Pakeitimas 123
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
5 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Siekiant atsižvelgti į rinkos pokyčius ir į 
įgyvendinant šį reglamentą įgytą patirtį, 
visų pirma nustatomą teikiant 18 straipsnio 
3 dalyje nurodytas ataskaitas, Komisija gali 
priimti deleguotus teisės aktus pagal SESV 
290 straipsnį dėl tolesnių atitinkamų 
rizikos įvertinimo kriterijų, kurie gali būti 
reikalingi siekiant papildyti šio straipsnio 1 
dalies b punkto antroje pastraipoje 
nurodytus kriterijus. Priimdama tokius 
deleguotus teisės aktus, Komisija laikosi 
atitinkamų šio reglamento nuostatų.

3. Siekiant atsižvelgti į rinkos pokyčius ir į 
įgyvendinant šį reglamentą įgytą patirtį, 
visų pirma nustatomą keičiantis 
informacija pagal 11a straipsnį1 ir teikiant 
18 straipsnio 3 dalyje nurodytas ataskaitas, 
Komisija gali priimti deleguotus teisės 
aktus pagal SESV 290 straipsnį dėl 
tolesnių atitinkamų rizikos įvertinimo 
kriterijų, kurie gali būti reikalingi siekiant 
papildyti šio straipsnio 1 dalies b punkto 
antroje pastraipoje nurodytus kriterijus. 
Priimdama tokius deleguotus teisės aktus, 
Komisija laikosi atitinkamų šio reglamento 
nuostatų.

______________
1 11a straipsnis (naujas)
1. Atsižvelgdamos į mažųjų ir vidutinių 
įmonių padėtį kompetentingos institucijos 
padedant Komisijai teikia techninę 
pagalbą veiklos vykdytojams, kad 
sudarytų geresnes galimybes laikytis šio 
reglamento reikalavimų, ypač susijusių su 
deramo patikrinimo sistemos 
įgyvendinimu pagal 5 straipsnį.
2. Kompetentingos institucijos padedant 
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Komisijai užtikrina geresnes sąlygas 
keistis informacija apie geriausią praktiką 
įgyvendinant šį reglamentą ir, gavusios 
prašymą, suteikia veiklos vykdytojams, 
ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 
galimybę susipažinti su šia informacija.
3. Kompetentingos institucijos ir Komisija 
tvarko ir platina informaciją apie 
neteisėtą medienos ruošą ir su ja susijusią 
prekybą siekdamos padėti veiklos 
vykdytojams įvertinti sisteminę riziką kaip 
nustatyta 5 straipsnio 1 dalies b punkte.
4. Platindamos šią informaciją valstybės 
narės užtikrina, kad nebus atskleistos 
profesinės paslaptys, ir garantuoja visų jų 
turimų ar žinomų asmens duomenų 
konfidencialumą laikantis Direktyvos 
95/46.
5. Pagalba teikiama taip, kad nebūtų 
pakenkta kompetentingų institucijų 
įsipareigojimams ir būtų išsaugotas jų 
nepriklausomumas užtikrinant šio 
reglamento vykdymą.

Or. en

Pagrindimas

Papildant rizikos vertinimo kriterijus reikėtų taip pat atsižvelgti į patirtį, įgytą teikiant 
techninę pagalbą ir konsultacijas.

Pakeitimas 124
Julie Girling

Tarybos pozicija
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

3a. Galimybės patekti į medienos ir 
medienos produktų rinką požiūriu 
atskiroms valstybėms narėms 
nedraudžiama nustatyti griežtesnius nei 
nustatytieji šiame reglamente medienos 
ruošos ir kilmės reikalavimus, taip pat ir 
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susijusius su tvariu miškų valdymu, 
aplinkos apsauga, biologinės įvairovės ir 
ekosistemų išsaugojimu, vietos 
bendruomenių ir jų gyvenamosios 
aplinkos apsauga, bendruomenių, 
kurioms miškai yra pajamų šaltinis, 
apsauga ir pagarba vietinių tautų ir 
žmogaus teisėms.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu grąžinami Parlamento pirmojo svarstymo pakeitimai, kuriais valstybėms narėms 
leidžiama nustatyti, jei reikia, griežtesnius nacionalinius reikalavimus.

Pakeitimas 125
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Tarybos pozicija
5 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5a straipsnis
Ženklinimas

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip ...* visa mediena ir visi į rinką 
pateikiami medienos produktai būtų 
tinkamai paženklinti pateikiant 4 
straipsnio 2a dalies i ir ii punktuose 
nurodytą informaciją.
Komisija gali pasinaudodama 
deleguotaisiais aktais priimti išsamias 
taisykles, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas ženklinimo sistemos 
veikimas. Šioje dalyje nurodytiems 
deleguotiesiems teisės aktams taikomos 
13, 14 ir 15 straipsniuose nustatytos 
procedūros.
* OJ: dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Or. en
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Pagrindimas

Formuluotė „tiekimas vidaus rinkai“, kurią pasiūlė pranešėjas (35 pakeitimas), yra pernelyg 
plati ir kelia teisinių abejonių. Acquis communautaire pateikiama ir taikoma formuluotės 
„pateikimas rinkai“ apibrėžtis, tuo tarpu „tiekimas rinkai“  ne. Tiekimas gali apimti visus 
mechanizmo grandinės veikėjus, nuo smulkaus ūkininko iki vietos baldų prekiautojo.

Pakeitimas 126
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
5 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5 a straipsnis
Valstybės narės gali leisti rinkos 
dalyviams išimtinai savo noru ženklinti 
teisėtai ir tvariai paruoštą medieną ir šiuo 
tikslu priimti jų vietovei taikytinas 
taisykles siekiant užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui ir klastojimui.

Or. de

Pagrindimas

Reglamente numatytos priemonės suteikia pakankamą garantiją, kad tik teisėtai ir tvariai 
paruošta mediena būtų pateikiama į ES rinką. Vadinasi, nereikia papildomo ženklinimo, kuris 
rinkos dalyviams uždėtų nereikalingą naštą ir biurokratizmą. Jei valstybės narės nuspręstų 
naudoti šią priemonę rinkodaros tikslais, joms turėtų būti leista tai daryti išimtinai savo noru. 

Pakeitimas 127
Judith A. Merkies

Tarybos pozicija
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
ar kelias už šio reglamento taikymą 
atsakingas kompetentingas institucijas. 

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
ar kelias už šio reglamento taikymą 
atsakingas kompetentingas institucijas.
Šioms institucijoms suteikiami pakankami 
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įgaliojimai įgyvendinti šį reglamentą 
stebint jo taikymą, kartu su muitinių 
institucijomis nagrinėjant įtariamų 
pažeidimų atvejus ir laiku pranešant apie 
pažeidimus baudžiamojo persekiojimo 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Grąžinamas EP pirmojo svarstymo tekstas. Užtikrinant visapusišką ir veiksmingą šio 
reglamento įgyvendinimą svarbus vaidmuo tenka nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms. Taigi itin svarbu suteikti joms būtinus įgaliojimus bei aiškų laiko terminą, kad 
jos galėtų tinkamai pasirengti šio reglamento įgyvendinimui.

Pakeitimas 128
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
6 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Šioms institucijoms suteikiami pakankami 
įgaliojimai įgyvendinti šį reglamentą 
stebint jo taikymą, kartu su muitinių 
institucijomis nagrinėjant įtariamų 
pažeidimų atvejus ir laiku pranešant apie 
pažeidimus baudžiamojo persekiojimo 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Pirmojo svarstymo 63 pakeitimas.
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Pakeitimas 129
Gerben-Jan Gerbrandy

Tarybos pozicija
7 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Stebėsenos organizacija vykdo šias 
funkcijas:

1. Stebėsenos organizacija:

a) pagal 5 straipsnį taiko ir reguliariai 
įvertina deramo patikrinimo sistemą ir 
suteikia veiklos vykdytojams teisę ja 
naudotis;

a) pagal 5 straipsnį taiko ir reguliariai 
įvertina deramo patikrinimo sistemą ir 
suteikia veiklos vykdytojams teisę ja 
naudotis;

b) patikrina, ar tokie veiklos vykdytojai 
tinkamai naudojasi jos deramo patikrinimo 
sistema; 

b) patikrina, ar tokie veiklos vykdytojai 
tinkamai naudojasi jos deramo patikrinimo 
sistema;

c) imasi tinkamų veiksmų tuo atveju, jei 
veiklos vykdytojas jos deramo patikrinimo 
sistema naudojasi netinkamai, be kita ko, 
pranešdama kompetentingoms 
institucijoms, jei veiklos vykdytojas rimtai 
arba pakartotinai pažeidžia tinkamo 
naudojimosi reikalavimus.

c) imasi tinkamų veiksmų tuo atveju, jei 
veiklos vykdytojas jos deramo patikrinimo 
sistema naudojasi netinkamai, be kita ko, 
pranešdama kompetentingoms
institucijoms, jei veiklos vykdytojas 
pažeidžia tinkamo naudojimosi 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 130
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) patikrina, ar tokie veiklos vykdytojai
tinkamai naudojasi jos deramo 
patikrinimo sistema;

b) taiko stebėsenos sistemą, kuri padeda 
užtikrinti, kad veiklos vykdytojai, kuriuos 
ji patvirtino kaip taikančius jos deramo 
patikrinimo sistemą, tokią sistemą taikytų;

Or. en

Pagrindimas

Pirminis Komisijos tekstas ir pirmojo svarstymo 51 pakeitimas.
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Pakeitimas 131
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) imasi tinkamų veiksmų tuo atveju, jei
veiklos vykdytojas jos deramo patikrinimo
sistema naudojasi netinkamai, be kita ko, 
pranešdama kompetentingoms 
institucijoms, jei veiklos vykdytojas rimtai 
arba pakartotinai pažeidžia tinkamo 
naudojimosi reikalavimus.

c) patvirtintam veiklos vykdytojui, kuris 
nesilaiko jos deramo patikrinimo sistemos, 
taiko reikiamas drausminimo priemones; 
drausminimo priemonėms priskiriama 
pranešimas apie nustatytą atvejį 
atitinkamai nacionalinei kompetentingai 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Pirminis Komisijos tekstas ir pirmojo svarstymo 51 pakeitimas.

Pakeitimas 132
Paolo Bartolozzi

Tarybos pozicija
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) ji vykdo funkcijas taip, kad išvengtų 
interesų konflikto.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 133
Judith A. Merkies

Tarybos pozicija
7 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Kompetentingos institucijos reguliariai 
atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, ar jų 
jurisdikcijai priklausančiose teritorijose 
veiklą vykdančios stebėsenos organizacijos 
toliau vykdo 1 dalyje nustatytas funkcijas 
ir atitinka 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

4. Kompetentingos institucijos reguliariai 
atlieka patikrinimus, įskaitant auditą 
vietoje, pagal metinį planą arba gavus 
susirūpinimą keliančius pranešimus iš 
trečiųjų šalių, kad įsitikintų, ar jų 
jurisdikcijai priklausančiose teritorijose 
veiklą vykdančios stebėsenos organizacijos 
toliau vykdo 1 dalyje nustatytas funkcijas 
ir atitinka 2 dalyje nustatytus reikalavimus. 
Kasmet šių patikrinimų rezultatai 
pateikiami Komisijai, kuri juos peržiūri.
Patikrinimų ataskaitos skelbiamos viešai.

Or. en

Pagrindimas

Iš esmės grąžinamas EP pirmojo svarstymo tekstas. Siekiant padidinti šio teisės akto 
veiksmingumą itin svarbu, kad patikrinimai nebūtų atliekami tiesiog biure prie rašomojo 
stalo. Siekiant užtikrinti skaidrumą ir prieigą prie informacijos patikrinimų ataskaitos turi 
būti prieinamos visuomenei. Kompetentingoms institucijoms tenka labai svarbus vaidmuo 
įgyvendinant šį reglamentą. Taigi jų veiklos sistema turėtų būti aiškiai apibrėžta siekiant taip 
pat užtikrinti įgyvendinimo priemonių visoje ES palyginamumą.

Pakeitimas 134
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
7 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Kompetentingos institucijos reguliariai 
atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, ar jų 
jurisdikcijai priklausančiose teritorijose 
veiklą vykdančios stebėsenos organizacijos 
toliau vykdo 1 dalyje nustatytas funkcijas 
ir atitinka 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

4. Kompetentingos institucijos reguliariai 
arba gavusios susirūpinimą keliančius 
pranešimus iš trečiųjų šalių atlieka 
patikrinimus, kad įsitikintų, ar jų 
jurisdikcijai priklausančiose teritorijose 
veiklą vykdančios stebėsenos organizacijos 
toliau vykdo 1 dalyje nustatytas funkcijas 
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ir atitinka 2 dalyje nustatytus reikalavimus. 
Patikrinimų ataskaitos skelbiamos viešai.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 54 pakeitimas.

Pakeitimas 135
Gerben-Jan Gerbrandy

Tarybos pozicija
7 straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Kompetentingos institucijos arba
Komisija gali atšaukti pripažinimą, kai 
kompetentinga institucija arba Komisija 
nustato, kad stebėsenos organizacija 
nebevykdo 1 dalyje nustatytų funkcijų ar 
nebeatitinka 2 dalyje nustatytų 
reikalavimų. Kompetentinga institucija ar 
Komisija gali atšaukti tik jos pačios 
suteiktą pripažinimą. Prieš atšaukiant 
pripažinimą, Komisija apie tai informuoja 
susijusias valstybes nares. Valstybės narės 
informuoja Komisiją apie pripažinimo 
atšaukimą.

6. Komisija sustabdo arba atšaukia 
pripažinimą, kai kompetentinga institucija 
arba Komisija nustato, kad stebėsenos 
organizacija nebevykdo 1 dalyje nustatytų 
funkcijų ar nebeatitinka 2 dalyje nustatytų 
reikalavimų. Prieš sustabdant ar atšaukiant 
pripažinimą, Komisija apie tai informuoja 
susijusias valstybes nares.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 55 pakeitimas, prie jo pridėjus galimybę pasirinkti vieną iš dviejų 
sustabdymą arba atšaukimą (priklausomai nuo pažeidimų sunkumo ir nuo to, ar pažeidimai 
yra pasikartojantys)  tai turėtų atitikti centralizuotą stebėsenos organizacijų pripažinimą.
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Pakeitimas 136
Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarybos pozicija
9 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos atlieka 
patikrinimus, kad įsitikintų, ar veiklos 
vykdytojai laikosi 4 ir 5 straipsniuose 
išdėstytų reikalavimų.

1. Kompetentingos institucijos tinkamais 
laiko tarpais, atitinkančiais medienos ir 
medienos produktų tiekimo grandinės 
sudėtingumą, t. y. ypatingą dėmesį 
skirdamos jos ankstyviems etapams,
atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, ar 
veiklos vykdytojai laikosi 4 ir 5 
straipsniuose išdėstytų reikalavimų. 

Or. fr

Pagrindimas

Sistemos veiksmingumas turės būti paremtas tinkama ir griežta visų valstybių narių 
stebėsena, vykdoma iškart po to, kai produktai pateikiami į rinką, ypatingą dėmesį skiriant 
ankstyviems tiekimo grandinės etapams. 

Pakeitimas 137
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Tarybos pozicija
9 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos atlieka 
patikrinimus, kad įsitikintų, ar veiklos 
vykdytojai laikosi 4 ir 5 straipsniuose 
išdėstytų reikalavimų.

1. Kompetentingos institucijos remdamosi 
rizikos analize tinkamais laiko tarpais
atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, ar 
veiklos vykdytojai laikosi 4 ir 
5 straipsniuose išdėstytų reikalavimų. 

Or. fr

Pagrindimas

Sistemos veiksmingumas turės būti paremtas tinkama ir griežta visų valstybių narių 
stebėsena, vykdoma iškart po to, kai produktai pateikiami į rinką.
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Pakeitimas 138
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Tarybos pozicija
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

1a. Patikrinimai, inter alia, gali apimti:
a) priemonių ir procedūrų, sudarančių
deramo patikrinimo sistemos dalį, 
tikrinimą;
b) dokumentų ir įrašų, iš kurių galima 
spręsti, ar deramo patikrinimo sistema 
veikia tinkamai, tikrinimą;
c) atrankinius patikrinimus, įskaitant, jei 
reikia, patikrinimus vietoje.

Or. fr

Pagrindimas

Sistemos veiksmingumas turės būti paremtas tinkama ir griežta visų valstybių narių 
stebėsena, vykdoma iškart po to, kai produktai pateikiami į rinką. 

Pakeitimas 139
Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarybos pozicija
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

1a. Patikrinimai, inter alia, gali apimti:
a) priemonių ir procedūrų, sudarančių 
deramo patikrinimo sistemos dalį, 
tikrinimą;
b) dokumentų ir įrašų, iš kurių galima 
spręsti, ar deramo patikrinimo sistema 
veikia tinkamai, tikrinimą;
c) atrankinius patikrinimus, įskaitant, jei 
reikia, patikrinimus vietoje.

Or. fr
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Pagrindimas

Sistemos veiksmingumas turės būti paremtas tinkama ir griežta visų valstybių narių 
stebėsena, vykdoma iškart po to, kai produktai pateikiami į rinką, ypatingą dėmesį skiriant 
ankstyviems tiekimo grandinės etapams. 

Pakeitimas 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarybos pozicija
9 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Veiklos vykdytojai suteikia visą 
reikiamą pagalbą, kuri būtina siekiant 
sudaryti palankesnes sąlygas 1 dalyje 
nurodytiems patikrinimams atlikti.

2. Veiklos vykdytojai suteikia visą 
reikiamą pagalbą, kuri būtina siekiant 
sudaryti palankesnes sąlygas 1 dalyje 
nurodytiems patikrinimams atlikti, ypač 
susijusią su patekimu į patalpas ir 
dokumentacija bei apskaitos dokumentais.

Or. fr

Pagrindimas

Sistemos veiksmingumas turės būti paremtas tinkama ir griežta visų valstybių narių 
stebėsena, vykdoma iškart po to, kai produktai pateikiami į rinką, ypatingą dėmesį skiriant 
ankstyviems tiekimo grandinės etapams.

Pakeitimas 141
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Tarybos pozicija
9 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Veiklos vykdytojai suteikia visą 
reikiamą pagalbą, kuri būtina siekiant 
sudaryti palankesnes sąlygas 1 dalyje 
nurodytiems patikrinimams atlikti.

2. Veiklos vykdytojai suteikia visą 
reikiamą pagalbą, kuri būtina siekiant 
sudaryti palankesnes sąlygas 1 dalyje 
nurodytiems patikrinimams atlikti, ypač 
susijusią su patekimu į patalpas ir 
dokumentacija bei apskaitos dokumentais.

Or. fr
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Pagrindimas

Sistemos veiksmingumas turės būti paremtas tinkama ir griežta visų valstybių narių 
stebėsena, vykdoma iškart po to, kai produktai pateikiami į rinką. 

Pakeitimas 142
Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarybos pozicija
9 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Kai atlikus 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus, nustatomi trūkumai, 
kompetentingos institucijos gali pateikti 
pranešimą apie padėties ištaisymo 
veiksmus, kurių turi imtis veiklos 
vykdytojas. Veiklos vykdytojui nesiėmus 
tokių padėties ištaisymo veiksmų gali būti 
taikomos sankcijos pagal 17 straipsnį.

3. Kai atlikus 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus, nustatomi trūkumai, pvz., 
siekiant sumažinti neteisėtai paruoštos 
medienos ar medienos produktų 
pateikimo į rinką riziką naudojama 
nepakankama ar neveiksminga deramo 
patikrinimo sistema, kompetentingos 
institucijos gali pateikti pranešimą apie 
padėties ištaisymo veiksmus, kurių turi 
imtis veiklos vykdytojas. Veiklos 
vykdytojui nesiėmus tokių padėties 
ištaisymo veiksmų gali būti taikomos 
sankcijos pagal 17 straipsnį.

Or. fr

Pagrindimas

Sistemos veiksmingumas turės būti paremtas tinkama ir griežta visų valstybių narių 
stebėsena, vykdoma iškart po to, kai produktai pateikiami į rinką, ypatingą dėmesį skiriant 
ankstyviems tiekimo grandinės etapams. 

Pakeitimas 143
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Tarybos pozicija
9 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Kai atlikus 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus, nustatomi trūkumai, 

3. Kai atlikus 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus, nustatomi trūkumai, pvz., 



PE440.145v02-00 48/68 AM\814446LT.doc

LT

kompetentingos institucijos gali pateikti 
pranešimą apie padėties ištaisymo 
veiksmus, kurių turi imtis veiklos 
vykdytojas. Veiklos vykdytojui nesiėmus 
tokių padėties ištaisymo veiksmų gali būti 
taikomos sankcijos pagal 17 straipsnį.

siekiant sumažinti neteisėtai paruoštos 
medienos ar medienos produktų 
pateikimo į rinką riziką naudojama 
nepakankama ar neveiksminga deramo 
patikrinimo sistema, kompetentingos 
institucijos gali pateikti pranešimą apie 
padėties ištaisymo veiksmus, kurių turi 
imtis veiklos vykdytojas. Veiklos 
vykdytojui nesiėmus tokių padėties 
ištaisymo veiksmų gali būti taikomos 
sankcijos pagal 17 straipsnį.

Or. fr

Pagrindimas

Sistemos veiksmingumas turės būti paremtas tinkama ir griežta visų valstybių narių 
stebėsena, vykdoma iškart po to, kai produktai pateikiami į rinką. 

Pakeitimas 144
Elena Oana Antonescu

Tarybos pozicija
9 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Kai atlikus 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus, nustatomi trūkumai, 
kompetentingos institucijos gali pateikti 
pranešimą apie padėties ištaisymo 
veiksmus, kurių turi imtis veiklos 
vykdytojas. Veiklos vykdytojui nesiėmus 
tokių padėties ištaisymo veiksmų gali būti 
taikomos sankcijos pagal 17 straipsnį.

3. Kai atlikus 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus, nustatomi trūkumai, 
kompetentingos institucijos gali pateikti 
pranešimą apie padėties ištaisymo 
veiksmus, kurių turi imtis veiklos 
vykdytojas. Veiklos vykdytojui nesiėmus 
tokių padėties ištaisymo veiksmų gali būti 
taikomos sankcijos pagal 17 straipsnį. Kai 
kompetentingos institucijos nustato, kad 
veiklos vykdytojas neįgyvendino deramo 
patikrinimo sistemos, atsakingoji 
stebėsenos organizacija bus laikoma 
neatlikusi savo funkcijų pagal šio 
reglamento 7 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktus ir todėl jai gali būti atšauktas 
pripažinimas pagal 7 straipsnio 6 dalį. 

Or. en
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Pagrindimas

Kai kompetentinga institucija nustato, kad veiklos vykdytojas nenaudoja deramo patikrinimo 
sistemos, atsakingoji stebėsenos organizacija taip pat turi būti laikoma neįvykdžiusi savo 
įsipareigojimų pagal 7 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus.

Pakeitimas 145
Judith A. Merkies

Tarybos pozicija
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

3a. Kontrolė, be kita ko, gali apimti:
a) deramo patikrinimo sistemos, įskaitant 
rizikos įvertinimo ir rizikos mažinimo 
procedūras, tikrinimą;
b) dokumentų ir įrašų, iš kurių galima 
spręsti, ar sistema ir procedūros veikia 
tinkamai, tikrinimą;
c) atrankinius patikrinimus, įskaitant 
auditą vietoje.
Komisija stebi, kaip valstybės narės vykdo 
šiuos įsipareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad valstybės narės bendradarbiautų ir kiek galima koordinuotų savo kontrolės ir 
tikrinimo veiksmus. Komisija turėtų padėti užtikrinti šį bendradarbiavimą. Pagaliau, šis 
reglamentas turėtų būti įgyvendinamas lanksčiai taikytinų priemonių atžvilgiu ir įgyvendinant 
jį reikia atvirai priimti naujas technologijas, kurias naudojant ateityje būtų pagerintas 
kontrolės tikslumas.
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Pakeitimas 146
Judith A. Merkies

Tarybos pozicija
9 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

3b. Komisija, gali priimti išsamias 3a 
dalyje nurodytos kontrolės dažnumo ir 
pobūdžio taisykles, kad būtų užtikrinta 
veiksminga veiklos vykdytojų priežiūra.
Šioje dalyje nurodytiems deleguotiems 
teisės aktams taikomos 13, 14 ir 15 
straipsniuose nustatytos procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad valstybės narės bendradarbiautų ir kiek galima koordinuotų savo kontrolės ir 
tikrinimo veiksmus. Komisija turėtų padėti užtikrinti šį bendradarbiavimą. Pagaliau, šis 
reglamentas turėtų būti įgyvendinamas lanksčiai taikytinų priemonių atžvilgiu ir įgyvendinant 
jį reikia atvirai priimti naujas technologijas, kurias naudojant ateityje būtų pagerintas 
kontrolės tikslumas.

Pakeitimas 147
Judith A. Merkies

Tarybos pozicija
9 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

3c. Kai atsiranda tinkamos technologijos, 
inspektoriai gali jomis naudotis.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad valstybės narės bendradarbiautų ir kiek galima koordinuotų savo kontrolės ir 
tikrinimo veiksmus. Komisija turėtų padėti užtikrinti šį bendradarbiavimą. Pagaliau, šis 
reglamentas turėtų būti įgyvendinamas lanksčiai taikytinų priemonių atžvilgiu ir įgyvendinant 
jį reikia atvirai priimti naujas technologijas, kurias naudojant ateityje būtų pagerintas 
kontrolės tikslumas.
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Pakeitimas 148
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
11 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šio reglamento, kompetentingos institucijos 
bendradarbiauja tarpusavyje, su trečiųjų 
šalių administracinėmis institucijomis ir 
Komisija.

1. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šio reglamento, kompetentingos institucijos 
bendradarbiauja tarpusavyje, su kitomis 
nacionalinėmis administracinėmis 
institucijomis, trečiųjų šalių 
administracinėmis institucijomis ir 
Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi neteisėtos medienos ruošos pobūdis daugialypis, reikia, kad bendradarbiautų ir 
įvairūs nacionalinės administracijos padaliniai. Reglamente reikėtų aiškiai nusakyti šį 
aspektą.

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

Tarybos pozicija
11 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

11a straipsnis
Patariamoji grupė

1. Turi būti įsteigta patariamoji grupė, 
kurią sudarytų suinteresuotų šalių 
atstovai, įskaitant, be kita ko, miško 
pramonės atstovus, miškų savininkus, 
medienos prekybos atstovus, 
nevyriausybines organizacijas (NVO) ir 
vartotojų grupes, ir kuriai pirmininkautų 
Komisijos atstovas.
2. Valstybių narių ir Europos Parlamento 
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atstovai gali dalyvauti patariamosios 
grupės posėdžiuose.
3. Komisija, prieš priimdama sprendimus 
pagal šį reglamentą, konsultuojasi su 
patariamąja grupe.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiama vykstančias dvišales neformalias konsultacijas perkelti į oficialų lygį.

Pakeitimas 150
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Tarybos pozicija
11 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

11a straipsnis
Techninė pagalba, konsultavimas ir 

keitimasis informacija
1. Atsižvelgdamos į mažų ir vidutinių 
įmonių padėtį, kompetentingos institucijos 
Komisijai padedant teikia techninę ir 
kitokią pagalbą ir konsultacijas veiklos 
vykdytojams, kad sudarytų geresnes 
galimybes laikytis šio reglamento 
reikalavimų, ypač susijusių su deramo 
patikrinimo sistemos įgyvendinimu pagal 
5 straipsnį.
2. Komisijai padedant, kompetentingos 
institucijos sudaro sąlygas keistis 
informacija apie gerąją patirtį 
įgyvendinant šį reglamentą ir, veiklos 
vykdytojams paprašius, suteikia jiems 
galimybę susipažinti su ta informacija.
3. Kompetentingos institucijos ir Komisija 
tvarko ir platina informaciją apie 
neteisėtą medienos ruošą ir su ja susijusią 
prekybą, siekdamos padėti veiklos 
vykdytojams įvertinti sisteminę riziką kaip 
nustatyta 5 straipsnio 1 dalies b punkte.



AM\814446LT.doc 53/68 PE440.145v02-00

LT

4. Platindamos šią informaciją, valstybės 
narės užtikrina, kad nebus atskleistos 
komercinės paslaptys, ir garantuoja visų 
jų turimų ar žinomų duomenų 
konfidencialumą pagal nacionalinius ir 
Sąjungos teisės aktus.
5. Pagalba teikiama taip, kad nebūtų 
pakenkta kompetentingų institucijų 
įsipareigojimams ir būtų išsaugotas jų 
nepriklausomumas užtikrinant šio 
reglamento vykdymą.

Or. en

Pagrindimas

Šis požiūris numato sistemą administracinei naštai mažinti atsižvelgiant į mažų ir vidutinių 
įmonių veiklos vykdytojus, nes teikiama techninė pagalba ir užtikrinama informacijos, 
įskaitant gerąją patirtį, sklaida.

Pakeitimas 151
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
12 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Siekiant atsižvelgti į įgyvendinant šį 
reglamentą įgytą patirtį, visų pirma 
nustatytą teikiant 18 straipsnio 3 dalyje 
nurodytas ataskaitas, ir medienos ir 
medienos produktų techninių 
charakteristikų, galutinių naudotojų ir 
gamybos procesų pasikeitimus, Komisija 
gali priimti deleguotus teisės aktus pagal 
SESV 290 straipsnį, iš dalies keičiant ir 
papildant priede nustatytą medienos ir 
medienos produktų sąrašą. Tokie aktai 
neturi sukurti neproporcingos naštos 
veiklos vykdytojams. Priimdama tokius 
deleguotus teisės aktus, Komisija laikosi 
atitinkamų šio reglamento nuostatų.

Siekiant atsižvelgti į įgyvendinant šį 
reglamentą įgytą patirtį, visų pirma 
nustatytą teikiant 18 straipsnio 3 dalyje 
nurodytas ataskaitas ir keičiantis 
informacija, kaip nurodyta 
11a straipsnyje1, ir medienos ir medienos 
produktų techninių charakteristikų, 
galutinių naudotojų ir gamybos procesų 
pasikeitimus, Komisija gali priimti 
deleguotus teisės aktus pagal SESV 290 
straipsnį, papildant priede nustatytą 
medienos ir medienos produktų sąrašą. 
Priimdama tokius deleguotus teisės aktus, 
Komisija laikosi atitinkamų šio reglamento 
nuostatų.

_________________
111a straipsnis (naujas)
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1. Atsižvelgdamos į mažų ir vidutinių 
įmonių padėtį, kompetentingos institucijos 
padedant Komisijai teikia techninę 
pagalbą veiklos vykdytojams, kad 
sudarytų geresnes galimybes laikytis šio 
reglamento reikalavimų, ypač susijusių su 
deramo patikrinimo sistemos 
įgyvendinimu pagal 5 straipsnį.
2. Komisijai padedant, kompetentingos 
institucijos sudaro sąlygas keistis 
informacija apie gerąją patirtį 
įgyvendinant šį reglamentą ir, veiklos 
vykdytojams paprašius, suteikia jiems, 
ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, 
galimybę susipažinti su ta informacija.
3. Kompetentingos institucijos ir Komisija 
tvarko ir platina informaciją apie 
neteisėtą medienos ruošą ir su ja susijusią 
prekybą, siekdamos padėti veiklos 
vykdytojams įvertinti sisteminę riziką kaip 
nustatyta 5 straipsnio 1 dalies b punkte.
4. Platindamos šią informaciją, valstybės 
narės užtikrina, kad nebus atskleistos 
komercinės paslaptys, ir garantuoja visų 
jų turimų ar žinomų duomenų 
konfidencialumą pagal nacionalinius ir 
Sąjungos teisės aktus.
5. Pagalba teikiama taip, kad nebūtų 
pakenkta kompetentingų institucijų 
įsipareigojimams ir būtų išsaugotas jų 
nepriklausomumas užtikrinant šio 
reglamento vykdymą.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo skaitymo metu pateiktas 68 pakeitimas, atsižvelgiant į naują 11a straipsnį. 
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Pakeitimas 152
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
13 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
5 straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnio 7 dalyje 
ir 12 straipsnyje nurodytus deleguotus 
teisės aktus septynerių metų laikotarpiui 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. 
Komisija pateikia ataskaitą dėl deleguotų 
įgaliojimų ne vėliau kaip likus trims 
mėnesiams iki trejų metų laikotarpio nuo 
šio reglamento taikymo pradžios pabaigos. 
Įgaliojimų delegavimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba jį 
atšaukia pagal 14 straipsnį. 

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
2 straipsnio g dalyje, 5 straipsnio 3 dalyje, 
7 straipsnio 7 dalyje ir 12 straipsnyje 
nurodytus deleguotus teisės aktus 
septynerių metų laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos. Komisija 
pateikia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų 
ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki 
trejų metų laikotarpio nuo šio reglamento 
taikymo pradžios pabaigos. Įgaliojimų 
delegavimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba jį atšaukia pagal 14 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Deleguojant įgaliojimus, taip pat reikėtų nurodyti taikytinus teisės aktus.

Pakeitimas 153
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
14 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Europos Parlamentas ar Taryba gali 
atšaukti 5 straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnio 
7 dalyje ir 12 straipsnyje nurodytą 
įgaliojimų delegavimą.

1. Europos Parlamentas ar Taryba gali 
atšaukti 2 straipsnio g dalyje 5 straipsnio 3 
dalyje, 7 straipsnio 7 dalyje ir 
12 straipsnyje nurodytą įgaliojimų 
delegavimą.

Or. en
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Pagrindimas

Deleguojant įgaliojimus taip pat reikėtų nurodyti taikytinus teisės aktus.

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

Tarybos pozicija
17 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir
atgrasančios. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie šias nuostatas ir 
nedelsdamos ją informuoja apie visus 
vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

a) Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. 

b) Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos, atgrasančios ir 
gali, be kita ko, būti:

i) baudos, proporcingos gamtai padarytai 
žalai, medienos ar atitinkamų medienos 
produktų vertei, prarastiems mokesčiams 
ir ekonominiams nuostoliams, 
atsiradusiems dėl pažeidimo; baudų dydis 
apskaičiuojamas taip, kad būtų užtikrinta, 
jog už sunkius pažeidimus atsakingi 
asmenys netektų šiuos pažeidimus 
įvykdžius gautos ekonominės naudos, 
nepažeidžiant teisėtos teisės vykdyti 
profesinę veiklą; už pakartotinius sunkius 
pažeidimus baudos laipsniškai didinamos;
ii) atitinkamos medienos ir medienos 
produktų konfiskacija;
iii) nedelsiant sustabdomas leidimo 
prekiauti galiojimas. 
c) Valstybės narės praneša Komisijai apie 
šias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja 
apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius 
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pakeitimus. 

Or. fr

Pagrindimas

Niekur Europoje negalima palikti silpnų vietų. Į reglamentą reikia įtraukti nuostatą dėl 
griežtų, atgrasančių ir nuoseklių nuobaudų sistemos ES atitinkamai pagal tai, kaip nustatyta 
Tarybos reglamente (EB) Nr.  1005/2008 dėl neteisėtos žvejybos, kuris buvo priimtas 
vienbalsiai.  

Pakeitimas 155
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
17 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie šias nuostatas ir 
nedelsdamos ją informuoja apie visus 
vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
nedelsiant įgyvendinamos. Numatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Pagal 
nacionalinius teisės aktus ir nacionalines 
kompetencijas taikomos baudos, medienos 
konfiskacija ir leidimų prekiauti 
sustabdymas gali būti laikomi tinkamomis 
priemonėmis. Laikinosios priemonės, 
kurių imasi kompetentingos institucijos, 
turi būti skirtos besitęsiantiems 
pažeidimams išvengti. Valstybės narės 
praneša Komisijai apie šias nuostatas ir 
nedelsdamos ją informuoja apie visus 
vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant, kad reglamento tikslai būtų veiksmingai įgyvendinami, būtina, jog būtų nedelsiant 
įgyvendinamos nuobaudas reglamentuojančios taisyklės. Nuobaudų nustatymas – uždavinys 
valstybėms narėms, kurios veikia pagal nacionalinius teisės aktus ir nacionalinę kompetenciją 
(subsidiarumo principas), kad užtikrintų veiksmingumą.
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Pakeitimas 156
Judith A. Merkies

Tarybos pozicija
18 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip … * ir vėliau kas šešerius 
metus Komisija, remdamasi šio reglamento 
taikymo ataskaitomis ir patirtimi, peržiūri 
šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, 
visų pirma peržiūri administracines 
pasekmes mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms bei produktus, kuriems šis 
reglamentas taikomas. Prireikus su 
ataskaitomis gali būti teikiami atitinkami 
pasiūlymai dėl teisės aktų.

3. Ne vėliau kaip … * ir vėliau kas šešerius 
metus Komisija, remdamasi šio reglamento 
taikymo ataskaitomis ir patirtimi, peržiūri 
šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, 
užkertant kelią neteisėtai paruoštos 
medienos ar jos produktų pateikimui į 
vidaus rinką ar galimybei juos įsigyti 
vidaus rinkoje. Visų pirma Komisija 
nagrinėja:

– administracines pasekmes mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, taip pat produktus, 
kuriems šis reglamentas taikomas; ir

– tai, kiek ji prisidėjo siekiant miškų 
naikinimo ir miškų alinimo sustabdymo, 
su tuo susijusio išmetamo anglies dioksido 
kiekio mažinimo ir apskritai biologinės 
įvairovės praradimo išvengimo, tausios 
ekonomikos augimo, tausios žmogaus 
plėtros ir pagarbos senosioms vietos ir 
vietos miškų bendruomenėms skatinimo, 
vykdydama tarptautinius ES 
įsipareigojimus ir pareigas.
Prireikus su ataskaitomis gali būti teikiami 
atitinkami pasiūlymai dėl teisės aktų.

_____________

* OL: prašome įrašyti datą, esančią 36 + 30
mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

_______________

* OL: prašome įrašyti datą, esančią 36 + 12
mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

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 
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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).

Pakeitimas 157
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Tarybos pozicija
18 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip …* ir vėliau kas šešerius 
metus Komisija, remdamasi šio reglamento 
taikymo ataskaitomis ir patirtimi, peržiūri 
šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, 
visų pirma peržiūri administracines 
pasekmes mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms bei produktus, kuriems šis 
reglamentas taikomas. Prireikus su 
ataskaitomis gali būti teikiami atitinkami 
pasiūlymai dėl teisės aktų.

3. Ne vėliau kaip …* ir vėliau kas šešerius 
metus Komisija, remdamasi šio reglamento 
taikymo ataskaitomis ir patirtimi, peržiūri 
šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, 
užkertant kelią neteisėtai paruoštos 
medienos ar jos produktų pateikimui į 
vidaus rinką ar galimybei juos įsigyti 
vidaus rinkoje. Ji ypač peržiūri 
administracines pasekmes mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms bei produktus, 
kuriems šis reglamentas taikomas. 
Prireikus su ataskaitomis gali būti teikiami 
atitinkami pasiūlymai dėl teisės aktų.

_______________

* OL: prašome įrašyti datą, esančią 36 + 30
mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

_______________

* OL: prašome įrašyti datą, esančią 36 + 12
mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė „sudaryti galimybę įsigyti vidaus rinkoje“, kurią pasiūlė pranešėjas (68 
pakeitimas), yra pernelyg plati ir kelia teisinių abejonių. Formuluotė „pateikimas į rinką“ 
apibrėžta ir naudojama Bendrijos teisyne, o  „sudaryti galimybę“ – ne. „Sudaryti galimybę“ 
galėtų reikšti, kad su tuo susiję visi kontroliuojamos grandinės veiklos vykdytojai, nuo 
smulkaus ūkininko iki vietos prekiautojo baldais.
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Pakeitimas 158
Kartika Tamara Liotard

Tarybos pozicija
19 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jis taikomas nuo …*. Tačiau 5 straipsnio 2 
dalis, 6 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnio 7 
dalis ir 7 straipsnio 8 dalis taikomos nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Jis taikomas nuo …*. Tačiau 3 straipsnio 2 
dalis, 6 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnio 7 
dalis ir 7 straipsnio 8 dalis taikomos nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos.

____________

* OL: prašome įrašyti datą, esančią 30 mėnesių po 
šio reglamento įsigaliojimo dienos.

______________

* OL: prašome įrašyti datą, esančią 12 mėnesių po 
šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

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.

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

Tarybos pozicija
Priedo 2 punkto a įtrauka (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

– 4404 lankinė mediena; perskelti 
mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, 
stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet 
išilgai neperpjauti; medinės lazdos, 
grubiai aptašytos, bet nenutekintos, 
lenktos arba kitais būdais apdorotos, 
tinkamos naudoti lazdų, skėčių, įrankių 
rankenoms arba panašiems gaminiams 
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gaminti; plonų juostelių pavidalo ir 
panaši mediena;

Or. fr

Pagrindimas

Reglamentas turi būti taikomas, kiek įmanoma, visiems medienos produktams. Bet koks 
praleidimas yra potencialus teisės akto trūkumas ir nevienodų sąlygų sektoriuje sudarymas.

Pakeitimas 160
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
Priedo 2 punkto a įtrauka (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

– 4404 lankinė mediena; perskelti 
mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, 
stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet 
išilgai neperpjauti; medinės lazdos, 
grubiai aptašytos, bet nenutekintos, 
lenktos arba kitais būdais apdorotos, 
tinkamos naudoti lazdų, skėčių, įrankių 
rankenoms arba panašiems gaminiams 
gaminti; plonų juostelių pavidalo ir 
panaši mediena;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisės akto trūkumų ir nevienodų konkurencijos sąlygų sudarymo, į 
reglamento taikymo sritį reikėtų įtraukti kiek įmanoma daugiau medienos produktų 
kategorijų. Kodavimas atitinka Kombinuotąją nomenklatūrą pagal tai, kokie kodai nurodyti 
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede.
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Pakeitimas 161
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarybos pozicija
Priedo 2 punkto a įtrauka (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

- 4405 00 00 medienos vata; medienos 
miltai;

Or. fr

Pagrindimas

Reglamentas turi būti taikomas, kiek įmanoma, visiems medienos produktams. Bet koks 
praleidimas yra potencialus teisės akto trūkumas ir nevienodų sąlygų sektoriuje sudarymas.

Pakeitimas 162
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
Priedo 2 punkto a įtrauka (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

- 4405 00 00 medienos vata; medienos 
miltai;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisės akto trūkumų ir nevienodų konkurencijos sąlygų sudarymo, į 
reglamento taikymo sritį reikėtų įtraukti kiek įmanoma daugiau medienos produktų 
kategorijų. Kodavimas atitinka Kombinuotąją nomenklatūrą pagal tai, kokie kodai nurodyti 
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede.
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Pakeitimas 163
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarybos pozicija
Priedo 13 punkto a įtrauka (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

– 44170000 mediniai įrankiai, įrankių 
korpusai, įrankių rankenos, šluotų, 
šepečių ir teptukų korpusai ir kotai; 
mediniai kurpaliai ir kailiamaučiai;

Or. fr

Pagrindimas

Reglamentas turi būti taikomas, kiek įmanoma, visiems medienos produktams. Bet koks 
praleidimas yra potencialus teisės akto trūkumas ir nevienodų sąlygų sektoriuje sudarymas.

Pakeitimas 164
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
Priedo 13 punkto a įtrauka (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

– 44170000 mediniai įrankiai, įrankių 
korpusai, įrankių rankenos, šluotų, 
šepečių ir teptukų korpusai ir kotai; 
mediniai kurpaliai ir kailiamaučiai;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisės akto trūkumų ir nevienodų konkurencijos sąlygų sudarymo, į 
reglamento taikymo sritį reikėtų įtraukti kiek įmanoma daugiau medienos produktų 
kategorijų. Kodavimas atitinka Kombinuotąją nomenklatūrą pagal tai, kokie kodai nurodyti 
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede.
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Pakeitimas 165
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarybos pozicija
Priedo 14 punkto a įtrauka (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

- 4419 00 mediniai stalo ir virtuvės 
reikmenys;

Or. fr

Pagrindimas

Reglamentas turi būti taikomas, kiek įmanoma, visiems medienos produktams. Bet koks 
praleidimas yra potencialus teisės akto trūkumas ir nevienodų sąlygų sektoriuje sudarymas.

Pakeitimas 166
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
Priedo 14 punkto a įtrauka (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

- 4419 00 mediniai stalo ir virtuvės 
reikmenys;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisės akto trūkumų ir nevienodų konkurencijos sąlygų sudarymo, į 
reglamento taikymo sritį reikėtų įtraukti kiek įmanoma daugiau medienos produktų 
kategorijų. Kodavimas atitinka Kombinuotąją nomenklatūrą pagal tai, kokie kodai nurodyti 
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede.
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Pakeitimas 167
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarybos pozicija
Priedo 14 punkto b įtrauka (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

– 4420 medienos mozaikos ir medienos 
inkrustacijos; medinės skrynutės ir 
papuošalų arba stalo įrankių dėžutės ir 
panašūs dirbiniai iš medienos; statulėlės 
ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš 
medienos; mediniai baldų reikmenys, 
neklasifikuojami 94 skirsnyje;

Or. fr

Pagrindimas

Reglamentas turi būti taikomas, kiek įmanoma, visiems medienos produktams. Bet koks 
praleidimas yra potencialus teisės akto trūkumas ir nevienodų sąlygų sektoriuje sudarymas.

Pakeitimas 168
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
Priedo 14 punkto b įtrauka (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

– 4420 medienos mozaikos ir medienos 
inkrustacijos; medinės skrynutės ir 
papuošalų arba stalo įrankių dėžutės ir 
panašūs dirbiniai iš medienos; statulėlės 
ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš 
medienos; mediniai baldų reikmenys, 
neklasifikuojami 94 skirsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisės akto trūkumų ir nevienodų konkurencijos sąlygų sudarymo, į 
reglamento taikymo sritį reikėtų įtraukti kiek įmanoma daugiau medienos produktų 
kategorijų. Kodavimas atitinka Kombinuotąją nomenklatūrą pagal tai, kokie kodai nurodyti 
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede.
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Pakeitimas 169
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarybos pozicija
Priedo 14 punkto c įtrauka (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

– 4421 kiti medienos dirbiniai (drabužių 
kabyklos ir pan.);

Or. fr

Pagrindimas

Reglamentas turi būti taikomas, kiek įmanoma, visiems medienos produktams. Bet koks 
praleidimas yra potencialus teisės akto trūkumas ir nevienodų sąlygų sektoriuje sudarymas.

Pakeitimas 170
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
Priedo 14 punkto c įtrauka (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

– 4421 kiti medienos dirbiniai (drabužių 
kabyklos ir pan.);

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisės akto trūkumų ir nevienodų konkurencijos sąlygų sudarymo, į 
reglamento taikymo sritį reikėtų įtraukti kiek įmanoma daugiau medienos produktų 
kategorijų. Kodavimas atitinka Kombinuotąją nomenklatūrą pagal tai, kokie kodai nurodyti 
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede.
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Pakeitimas 171
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarybos pozicija
Priedo 15 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Reglamentas turi būti taikomas, kiek įmanoma, visiems medienos produktams. Bet koks 
praleidimas yra potencialus teisės akto trūkumas ir nevienodų sąlygų sektoriuje sudarymas.

Pakeitimas 172
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarybos pozicija
Priedo 16 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 ir 
9403 90 30 Mediniai baldai; 

- 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 ir 
9403 90 30 Mediniai baldai; 

Or. fr

Pagrindimas

Reglamentas turi būti taikomas, kiek įmanoma, visiems medienos produktams. Bet koks 
praleidimas yra potencialus teisės akto trūkumas ir nevienodų sąlygų sektoriuje sudarymas.
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Pakeitimas 173
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
Priedo 16 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 ir 
9403 90 30 Mediniai baldai;

- 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 ir 
9403 90 30 Mediniai baldai;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisės akto trūkumų ir nevienodų konkurencijos sąlygų sudarymo, į 
reglamento taikymo sritį reikėtų įtraukti kiek įmanoma daugiau medienos produktų 
kategorijų. Kodavimas atitinka Kombinuotąją nomenklatūrą pagal tai, kokie kodai nurodyti 
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede.


