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Poprawka 72
Kartika Tamara Liotard

Stanowisko Rady
Punkt 1 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(1) Lasy przynoszą różnorodne korzyści 
środowisku, gospodarce i społeczeństwu, 
m.in. dostarczają drewno i inne niedrzewne 
produkty leśne i pełnią funkcje związane z 
ochroną środowiska.

(1) Lasy przynoszą różnorodne korzyści 
środowisku, gospodarce i społeczeństwu, 
m.in. dostarczają drewno i inne niedrzewne 
produkty leśne, a także chronią 
różnorodność biologiczną i zapewniają 
środki utrzymania lokalnym 
społecznościom.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest skupienie się na trzech różnych obszarach funkcji (aspekt środowiskowy, 
społeczny, ekonomiczny) w sposób zrównoważony.

Poprawka 73
Gerben-Jan Gerbrandy

Stanowisko Rady
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(1a) Środowisko leśne stanowi wspólne 
dziedzictwo ludzkości, które należy 
chronić, zachowywać i – tam, gdzie to 
możliwe – odnawiać w celu utrzymania 
różnorodności biologicznej i funkcji 
ekosystemu, ochrony systemu 
klimatycznego i zagwarantowania praw 
ludności tubylczej oraz społeczności 
zależnych od lasów.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki z pierwszego czytania w PE. W wielostronnych umowach dotyczących 
środowiska naturalnego, takich jak Konwencja o różnorodności biologicznej i Konwencja 
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ramowa ONZ w sprawie zmian klimatycznych, różnorodność biologiczna i klimat są uznane 
za wspólne dziedzictwo ludzkości. W prawie międzynarodowym nakłada to specjalny rodzaj 
odpowiedzialności dotyczącej ich ochrony. 

Poprawka 74
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(1a) Środowisko leśne stanowi cenne 
dziedzictwo, które należy chronić, 
zachowywać i – tam, gdzie to możliwe –
odnawiać w celu utrzymania 
różnorodności biologicznej i funkcji 
ekosystemu, ochrony klimatu i 
zagwarantowania praw ludności tubylczej 
oraz społeczności lokalnych i społeczności 
zależnych od lasów.

Or. en

(Poprawka 2 z pierwszego czytania.)

Poprawka 75
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Punkt 2 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(2) W związku z rosnącym popytem na 
drewno i produkty z drewna na całym 
świecie oraz ze względu na słabości 
instytucjonalne i słabości w zarządzaniu, 
które występują w sektorze leśnym w 
wielu krajach będących producentami 
drewna, coraz większe obawy budzi 
zjawisko nielegalnego pozyskiwania 
drewna i związanego z nim handlu.

(2) Ze względu na słabości instytucjonalne 
i słabości w zarządzaniu, które występują 
w sektorze leśnym w wielu krajach 
będących producentami drewna, coraz 
większe obawy budzi zjawisko 
nielegalnego pozyskiwania drewna i 
związanego z nim handlu.

Or. en
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Uzasadnienie

Zarządzanie jest istotną sprawą związaną z nielegalnym pozyskiwaniem drewna uznanym za 
nielegalnie pozyskane.

Poprawka 76
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(2a) Presja wywierana na naturalne 
zasoby leśne oraz popyt na drewno i 
produkty z drewna są często zbyt wysokie i 
Unia Europejska musi zmniejszyć ich 
wpływ na ekosystemy leśne niezależnie od 
tego, gdzie pojawiają się ich skutki.

Or. en

(Poprawka 6 z pierwszego czytania.)

Poprawka 77
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Stanowisko Rady
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(2a) Drewno produkowane w sposób 
zrównoważony wiąże gazy cieplarniane i 
jest jednym z najbardziej przyjaznych 
środowisku surowców, jakie istnieją. W 
świetle rosnącego na całym świecie 
zapotrzebowania należy wspierać 
zrównoważoną produkcję drewna, 
zarówno na obszarze Unii, jak i poza nim. 
Nakładanie zbyt dalekosiężnych wymogów 
na produkty z drewna może prowadzić do 
utraty konkurencyjności w porównaniu z 
innymi nieodnawialnymi materiałami 
(takimi jak plastik, aluminium i beton), 
które nie są przedmiotem uregulowań 
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prawnych; tego typu migracja produktów 
mogłaby wręcz niekorzystnie wpłynąć na 
możliwości UE w zakresie osiągnięcia 
wyznaczonych celów klimatycznych. 

Or. en

Poprawka 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Stanowisko Rady
Punkt 3 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(3) Nielegalne pozyskiwanie drewna jest 
powszechnym problemem o 
międzynarodowym znaczeniu. Stanowi 
ono duże zagrożenie dla lasów, gdyż jest 
częścią procesu wylesiania będącego 
przyczyną około 20% emisji CO2, zagraża 
różnorodności biologicznej i szkodzi 
zrównoważonej gospodarce leśnej i 
rozwojowi lasów, a także rentowności 
rynkowej podmiotów działających zgodnie 
z mającym zastosowanie 
ustawodawstwem. Ponadto nielegalne 
pozyskiwanie drewna ma skutki społeczne, 
polityczne i gospodarcze.

(3) Nielegalne pozyskiwanie drewna jest 
powszechnym problemem o 
międzynarodowym znaczeniu. Stanowi 
ono duże zagrożenie dla lasów, gdyż jest 
częścią procesu wylesiania będącego 
przyczyną około 12% emisji CO2, zagraża 
różnorodności biologicznej i szkodzi 
zrównoważonej gospodarce leśnej i 
rozwojowi lasów, a także rentowności 
rynkowej podmiotów działających zgodnie 
z mającym zastosowanie 
ustawodawstwem. Ponadto nielegalne 
pozyskiwanie drewna ma skutki społeczne, 
polityczne i gospodarcze.

Or. xm

Uzasadnienie

Najnowsze badania wskazują, że jest to 12% – dyskusje podczas Konferencji Klimatycznej w 
Kopenhadze (COP15, 2009).



AM\814446PL.doc 7/71 PE440.145v02-00

PL

Poprawka 79
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Stanowisko Rady
Punkt 3 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(3) Nielegalne pozyskiwanie drewna jest 
powszechnym problemem o 
międzynarodowym znaczeniu. Stanowi
ono duże zagrożenie dla lasów, gdyż jest 
częścią procesu wylesiania będącego 
przyczyną około 20% emisji CO2, zagraża 
różnorodności biologicznej i szkodzi 
zrównoważonej gospodarce leśnej i 
rozwojowi lasów, a także rentowności 
rynkowej podmiotów działających zgodnie 
z mającym zastosowanie 
ustawodawstwem. Ponadto nielegalne 
pozyskiwanie drewna ma skutki społeczne, 
polityczne i gospodarcze.

(3) Nielegalne pozyskiwanie drewna 
stanowi duże zagrożenie dla lasów, gdyż 
jest częścią procesu wylesiania będącego 
przyczyną około 20% światowych emisji 
CO2. Skuteczne zajęcie się problemem 
nielegalnego pozyskiwania drewna w 
kontekście niniejszego rozporządzenia ma 
w założeniu znacząco przyczynić się do 
strategii UE dotyczących 
zminimalizowania zmian klimatycznych w 
sposób efektywny kosztowo i należy je 
postrzegać jako uzupełniające działania 
UE i jej zobowiązania podjęte w 
kontekście Konwencji ramowej ONZ w 
sprawie zmian klimatycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze spójność prowadzonej polityki, konieczne jest powiązanie rozporządzenia 
ze staraniami Unii Europejskiej i globalnymi działaniami zmierzającymi do zapobieżenia 
zmianom klimatu, w szczególności poprzez ograniczenie wylesiania.

Poprawka 80
Kartika Tamara Liotard

Stanowisko Rady
Punkt 3 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(3) Nielegalne pozyskiwanie drewna jest 
powszechnym problemem o 
międzynarodowym znaczeniu. Stanowi
ono duże zagrożenie dla lasów, gdyż jest 
częścią procesu wylesiania będącego 
przyczyną około 20% emisji CO2, zagraża 
różnorodności biologicznej i szkodzi 

(3) Nielegalne pozyskiwanie drewna jest 
powszechnym problemem o 
międzynarodowym znaczeniu. Potęgują go 
słabości instytucjonalne i słabości w 
zarządzaniu, które występują w sektorze 
leśnym w wielu krajach będących 
producentami drewna. Nielegalne 
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zrównoważonej gospodarce leśnej i 
rozwojowi lasów, a także rentowności 
rynkowej podmiotów działających zgodnie 
z mającym zastosowanie 
ustawodawstwem. Ponadto nielegalne
pozyskiwanie drewna ma skutki społeczne, 
polityczne i gospodarcze.

pozyskiwanie drewna stanowi duże 
zagrożenie dla lasów, gdyż jest częścią 
procesu wylesiania i degradacji lasów
będącego przyczyną około 20% emisji 
CO2, zagraża różnorodności biologicznej, 
niszczy miejsca zamieszkania ludności 
tubylczej i szkodzi zrównoważonej 
gospodarce leśnej i rozwojowi lasów, a 
także rentowności rynkowej podmiotów 
działających zgodnie z mającym 
zastosowanie ustawodawstwem.
Przyczynia się także do procesów 
pustynnienia i stepowienia, wzmagając 
erozje gleb oraz potęgując ekstremalne 
zjawiska pogodowe i powodzie. Ponadto 
nielegalne pozyskiwanie drewna ma skutki 
społeczne, polityczne i gospodarcze, 
stanowiąc często przeszkodę w 
dokonywaniu postępów na drodze ku 
realizacji celów dobrych rządów i 
zagrażając lokalnym społecznościom 
zależnym od lasów oraz prawom ludności 
tubylczej.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu, ustanawiający listę oddziaływań i 
skutków spowodowanych nielegalnym pozyskiwaniem drewna, zostaje w całości przywrócony, 
ponieważ dostarcza ważnych informacji kontekstowych, które wyjaśniają powód podjęcia 
działań przez UE w celu wzięcia odpowiedzialności za fakt bycia globalnym konsumentem.

Poprawka 81
Andres Perello Rodriguez

Stanowisko Rady
Punkt 3 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(3) Nielegalne pozyskiwanie drewna jest 
powszechnym problemem 
o międzynarodowym znaczeniu. Stanowi 
ono duże zagrożenie dla lasów, gdyż jest 
częścią procesu wylesiania będącego 

(3) Nielegalne pozyskiwanie drewna jest 
powszechnym problemem 
o międzynarodowym znaczeniu. Stanowi 
ono duże zagrożenie dla lasów, gdyż obok 
zmian w użytkowaniu gruntów, pożarów, 
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przyczyną około 20% emisji CO2, zagraża 
różnorodności biologicznej i szkodzi 
zrównoważonej gospodarce leśnej 
i rozwojowi lasów, a także rentowności 
rynkowej podmiotów działających zgodnie 
z mającym zastosowanie 
ustawodawstwem. Ponadto nielegalne 
pozyskiwanie drewna ma skutki społeczne, 
polityczne i gospodarcze.

ekstremalnych zjawisk pogodowych 
i chorób lasów jest częścią procesu 
wylesiania będącego przyczyną około 20% 
emisji CO2, zagraża różnorodności 
biologicznej i szkodzi zrównoważonej 
gospodarce leśnej i rozwojowi lasów, 
a także rentowności rynkowej podmiotów 
działających zgodnie z mającym 
zastosowanie ustawodawstwem. Ponadto 
nielegalne pozyskiwanie drewna ma skutki 
społeczne, polityczne i gospodarcze.

Or. es

Poprawka 82
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Stanowisko Rady
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(3a) Nielegalne pozyskiwanie drewna 
szkodzi zrównoważonej gospodarce leśnej 
i rozwojowi lasów, w tym też rentowności 
rynkowej podmiotów działających zgodnie 
z mającym zastosowanie 
ustawodawstwem. Ponadto nielegalne 
pozyskiwanie drewna ma dalekosiężne 
skutki społeczne, polityczne i gospodarcze, 
jest też powiązane z konfliktami zbrojnymi 
na całym świecie. Mając powyższe na 
uwadze, konieczne jest uświadomienie 
państwom członkowskim UE, ich 
właściwym organom krajowym oraz 
ogółowi społeczeństwa tej ważnej kwestii.

Or. en

Uzasadnienie

Nielegalne pozyskiwanie drewna narusza zasady sprawiedliwej konkurencji w UE oraz na 
całym świecie. Badania wykazują, że obywatele interesują się legalnym pochodzeniem 
drewna (produktów z drewna) dostępnego na rynku. Dalsze uświadamianie odpowiednim 
podmiotom dotkliwości problemu nielegalnie pozyskiwanego drewna powinno stać się 
integralną częścią niniejszego rozporządzenia. Problem ten występuje powszechnie i często 
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jest powiązany z konfliktami zbrojnymi. Ma to szczególne znaczenie dla ustanowienia 
prawodawstwa w tym zakresie oraz jego zatwierdzenia.

Poprawka 83
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(3a) Decyzja nr 1600/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiająca szósty wspólnotowy 
program działań w zakresie środowiska 
naturalnego1 jako działanie priorytetowe 
określiła zbadanie możliwości przyjęcia 
aktywnych środków w celu zapobiegania 
i zwalczania handlu nielegalnie 
pozyskiwanym drewnem i kontynuowanie 
aktywnego uczestnictwa Unii i państw 
członkowskich we wdrażaniu wydawanych 
lub zawieranych na szczeblu światowym 
i regionalnym rezolucji i porozumień 
dotyczących kwestii związanych z lasami.
_____________________
1 Dz.U. L 242 z 10.9.2002, s. 1.

Or. sv

Uzasadnienie

Poprawka 9 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawka 84
Kartika Tamara Liotard

Stanowisko Rady
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(3a) Decyzja nr 1600/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty 
wspólnotowy program działań w zakresie 
środowiska naturalnego1 jako działanie 
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priorytetowe określiła zbadanie 
możliwości przyjęcia aktywnych środków 
w celu zapobiegania handlowi nielegalnie 
pozyskiwanym drewnem i zwalczania go 
oraz kontynuowanie aktywnego 
uczestnictwa Unii i państw członkowskich 
we wdrażaniu wydawanych lub 
zawieranych na szczeblu światowym i 
regionalnym rezolucji i porozumień 
dotyczących kwestii związanych z lasami.
________________

1 Dz.U. L 242 z 10.9.2002, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

W punktach preambuły należy ująć odniesienie do źródła rozporządzenia, czyli szóstego 
wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego.

Poprawka 85
Jo Leinen, Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Punkt 7 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(7) Z uwagi na wymiar i pilny charakter 
problemu konieczne jest aktywne wsparcie 
międzynarodowej walki z nielegalnym 
pozyskiwaniem drewna i związanym z nim 
handlem, tak by uzupełnić i wzmocnić 
inicjatywę zawierania umów VPA, oraz
poprawa synergii między strategiami 
politycznymi mającymi na celu ochronę 
lasów i osiągnięcie wysokiego poziomu 
ochrony środowiska, w tym walkę ze
zmianą klimatu i utratą różnorodności 
biologicznej.

(7) Z uwagi na wymiar i pilny charakter 
problemu konieczne jest aktywne wsparcie 
międzynarodowej walki z nielegalnym 
pozyskiwaniem drewna i związanym z nim 
handlem, tak by uzupełnić i wzmocnić 
inicjatywę zawierania umów VPA,
stworzyć równe szanse dla wszystkich 
podmiotów oraz poprawić synergię między 
strategiami politycznymi mającymi na celu 
ochronę lasów i osiągnięcie wysokiego 
poziomu ochrony środowiska, w tym 
walkę ze zmianą klimatu i utratą 
różnorodności biologicznej.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprzez określenie jasnych zobowiązań oraz zapewnienie wypełniania ich przez wszystkie 
podmioty niniejsze rozporządzenie zlikwiduje luki w przepisach i uniemożliwi podmiotom 
czerpanie korzyści z handlu nielegalnie pozyskanym drewnem. 

Poprawka 86
Judith A. Merkies

Stanowisko Rady
Punkt 8 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(8) Należy uwzględnić starania krajów, 
które zawarły umowy VPA FLEGT z Unią, 
oraz zawarte w tych umowach zasady, w 
szczególności w odniesieniu do definicji 
legalnie wyprodukowanego drewna. 
Należy również wziąć pod uwagę, że w 
ramach systemu zezwoleń FLEGT do Unii 
wywożone są wyłącznie drewno pozyskane 
zgodnie z odnośnym ustawodawstwem 
krajowym oraz pochodzące z niego 
produkty. Dlatego drewno zawarte w 
produktach z drewna wymienione w 
załącznikach II i III do rozporządzenia 
Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 
2005 r. w sprawie ustanowienia systemu 
zezwoleń na przywóz drewna do 
Wspólnoty Europejskiej FLEGT, 
pochodzące z państw partnerskich 
wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005, 
powinny być uznawane za legalnie 
pozyskane, pod warunkiem że produkty te 
spełniają wymogi tego rozporządzenia i 
wszelkich przepisów wykonawczych.

(8) Należy uwzględnić starania krajów, 
które zawarły umowy VPA FLEGT z Unią, 
oraz zawarte w tych umowach zasady, w 
szczególności w odniesieniu do definicji 
legalnie wyprodukowanego drewna. 
Należy również wziąć pod uwagę, że w 
ramach systemu zezwoleń FLEGT do Unii 
wywożone są wyłącznie drewno pozyskane 
zgodnie z odnośnym ustawodawstwem 
krajowym oraz pochodzące z niego 
produkty. Dlatego drewno zawarte w 
produktach z drewna wymienione w 
załącznikach II i III do rozporządzenia 
Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 
2005 r. w sprawie ustanowienia systemu 
zezwoleń na przywóz drewna do 
Wspólnoty Europejskiej FLEGT, 
pochodzące z państw partnerskich 
wymienionych w załączniku I do
rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005, 
powinny być uznawane za legalnie 
pozyskane, pod warunkiem, że produkty te 
spełniają wymogi tego rozporządzenia i 
wszelkich przepisów wykonawczych.
Zasady ustanowione na mocy umów VPA, 
w szczególności w odniesieniu do definicji 
„legalnie wyprodukowanego drewna”, 
muszą wspierać zrównoważoną 
gospodarkę leśną, zachowanie 
różnorodności biologicznej, ochronę i 
prawa lokalnych społeczności zależnych 
od lasów, ochronę ludności tubylczej i 
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przestrzeganie jej praw.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania, przywołującego cele 
dobrowolnych umów o partnerstwie, które leżą u podstaw założeń niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 87
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(8a) Komisja, poprzez wdrożenie planu 
działań FLEGT, nabyła istotnej wiedzy, 
którą należy uwzględnić dążąc do 
osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia. Wiedzy tej należy użyć w 
szczególności w przypadku dalszego 
określania definicji mającego 
zastosowanie prawodawstwa, korzystając 
ze struktury umów VPA. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 16 z pierwszego czytania, omawiająca również rolę Komisji w zakresie 
definiowania legalności.

Poprawka 88
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Punkt 8 b preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(8b) Unia Europejska powinna dążyć do 
tworzenia dalszych zachęt dla 
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przystępowania państw do umów VPA 
FLEGT, mając również na uwadze, że 
owe dobrowolne umowy VPA FLEGT 
mogą mieć szczególne znaczenie dla 
globalnych starań na rzecz 
przeciwdziałania zmianom klimatu 
poprzez ograniczanie wylesiania w 
kontekście międzynarodowych negocjacji.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczność podkreślenia roli niniejszego rozporządzenia jako motywacji dla państw 
rozważających przystąpienie do dobrowolnych umów o partnerstwie. Ważne są również 
potencjalne skutki dobrowolnych umów o partnerstwie w kontekście globalnych starań na 
rzecz ograniczenie wylesiania w kontekście ograniczania emisji.

Poprawka 89
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Stanowisko Rady
Punkt 10 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(10) Biorąc pod uwagę złożoność 
czynników leżących u podstawy problemu 
nielegalnego pozyskiwania drewna oraz 
jego skutki, należy ograniczyć zachęty do 
postępowania niezgodnego z prawem, 
oddziałując na postępowanie podmiotów.

(10) Biorąc pod uwagę złożoność 
czynników leżących u podstawy problemu 
nielegalnego pozyskiwania drewna oraz 
jego skutki, należy ograniczyć zachęty do
postępowania niezgodnego z prawem, 
oddziałując na postępowanie podmiotów.
Wzmocnienie wymogów i obowiązków 
oraz udoskonalenie środków prawnych w 
zakresie karania podmiotów za 
wprowadzanie do obrotu nielegalnie 
pozyskanego drewna i produktów z 
drewna na rynku wewnętrznym to 
najskuteczniejsze rozwiązania 
odstraszające podmioty od handlu z 
dostawcami nielegalnie pozyskanego 
drewna.

Or. en
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Uzasadnienie

Termin „udostępnianie na rynku wewnętrznym”, zaproponowany przez sprawozdawczynię 
(poprawka 6), jest zbyt szeroki i wiąże się z niepewnością prawną. Termin „wprowadzanie do 
obrotu” jest zdefiniowany i stosowany w dorobku wspólnotowym, natomiast „udostępnianie” 
nie jest. „Udostępnianie” mogłoby dotyczyć wszystkich podmiotów łańcucha mechanizmu 
nadzoru, od małych gospodarstw rolnych do lokalnych dostawców mebli.

Poprawka 90
Paolo Bartolozzi

Stanowisko Rady
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(10a) Certyfikacja lasów staje się coraz 
powszechniejsza w Europie oraz na całym 
świecie. Dodatkowo coraz większa liczba 
rządów i władz publicznych, w 
szczególności w UE, wykorzystuje 
certyfikację lasów jako sposób na 
zapewnienie legalności i zrównoważonego 
charakteru własnych zamówień 
publicznych. Uznanie drewna i produktów 
z drewna, sprawdzonych i 
certyfikowanych przez stronę trzecią, za 
legalnie pozyskane byłoby zatwierdzeniem 
osiągnięć sektora leśnego w zakresie 
zwalczania nielegalnego pozyskiwania 
drewna i stanowiłoby zachętę do dalszego 
rozwijania zrównoważonej gospodarki 
leśnej oraz certyfikacji drewna w skali 
całego świata.

Or. en
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Poprawka 91
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Punkt 12 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(12) Wiele produktów z drewna 
poddawanych jest licznym procesom przed 
ich wprowadzeniem po raz pierwszy na 
rynek lub po ich wprowadzeniu. W celu 
uniknięcia niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych wymogom określonym 
w niniejszym rozporządzeniu powinny 
podlegać tylko te podmioty, które po raz 
pierwszy wprowadzają drewno i produkty 
z drewna na rynek wewnętrzny, nie zaś 
wszystkie podmioty biorące udział w 
łańcuchu dystrybucji.

(12) Wiele produktów z drewna 
poddawanych jest licznym procesom przed 
ich wprowadzeniem po raz pierwszy na 
rynek lub po ich wprowadzeniu. W celu 
uniknięcia niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych pełnym wymogom
należytej staranności określonym w 
niniejszym rozporządzeniu powinny 
podlegać tylko te podmioty, które po raz 
pierwszy wprowadzają drewno i produkty 
z drewna na rynek wewnętrzny, nie zaś 
wszystkie podmioty biorące udział w 
łańcuchu dystrybucji. Wszystkie podmioty 
w łańcuchu dostaw powinien jednak 
obowiązywać nadrzędny zakaz 
wprowadzania na rynek nielegalnie 
pozyskanego drewna lub produktów z 
drewna i powinny one zachować należytą 
staranność w tym względzie. W celu 
ułatwienia przestrzegania tego 
nadrzędnego zakazu podmioty 
wprowadzające do obrotu na rynku 
drewno lub produkty z drewna powinny 
stosować system zasad należytej 
staranności ustanowiony przez nich lub 
przez organizację monitorującą. 

Or. en

Uzasadnienie

Systemy zasad należytej staranności powinny być obowiązkowe dla podmiotów 
wprowadzających do obrotu na rynku drewno lub produkty z drewna. Obowiązki 
spoczywające na podmiotach udostępniających drewno lub produkty z drewna powinny być 
wyraźnie mniejsze.
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Poprawka 92
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Stanowisko Rady
Punkt 12 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(12) Wiele produktów z drewna 
poddawanych jest licznym procesom przed 
ich wprowadzeniem po raz pierwszy na 
rynek lub po ich wprowadzeniu. W celu 
uniknięcia niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych wymogom określonym 
w niniejszym rozporządzeniu powinny 
podlegać tylko te podmioty, które po raz 
pierwszy wprowadzają drewno i produkty 
z drewna na rynek wewnętrzny, nie zaś 
wszystkie podmioty biorące udział w 
łańcuchu dystrybucji.

(12) Wiele produktów z drewna 
poddawanych jest licznym procesom przed 
ich wprowadzeniem po raz pierwszy na 
rynek lub po ich wprowadzeniu. W celu 
uniknięcia niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych pełnym wymogom
należytej staranności określonym w 
niniejszym rozporządzeniu powinny 
podlegać tylko te podmioty, które po raz 
pierwszy wprowadzają drewno i produkty 
z drewna na rynek wewnętrzny, nie zaś 
wszystkie podmioty biorące udział w 
łańcuchu dystrybucji. Na podmioty 
wprowadzające do obrotu drewno i 
produkty z drewna po raz pierwszy na 
rynek wewnętrzny należy nałożyć zakaz 
wprowadzania do obrotu na rynku 
nielegalnie pozyskanego drewna lub 
produktów z drewna oraz obowiązek 
zachowania należytej staranności w tym 
względzie.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „udostępnianie na rynku wewnętrznym”, zaproponowany przez sprawozdawczynię 
(poprawka 8), jest zbyt szeroki i wiąże się z niepewnością prawną. Termin „wprowadzanie do 
obrotu” jest zdefiniowany i stosowany w dorobku wspólnotowym, natomiast „udostępnianie” 
nie jest. Obarczanie odpowiedzialnością całego łańcucha dostaw nie jest rozsądne.
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Poprawka 93
Kartika Tamara Liotard

Stanowisko Rady
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(14a) Podmioty z krajów posiadających 
lasy o międzynarodowym znaczeniu 
ekologicznym powinny ponosić szczególną 
odpowiedzialność za zrównoważone 
pozyskiwanie drewna.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa nadal posiadające dużą ilość lasów pierwotnych lub lasów o znacznej wartości 
konserwacyjnej są często państwami rozwijającymi się, w których ryzyko nielegalnego 
pozyskiwania drewna jest wysokie. Dlatego też podmioty z tych państw powinny mieć 
świadomość roli, jaką odgrywają w procesie zachowania tych lasów.

Poprawka 94
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Punkt 16 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(16) Aby uniknąć zbędnych obciążeń 
administracyjnych, od podmiotów, które 
już stosują systemy lub procedury 
spełniające wymogi niniejszego 
rozporządzenia, nie należy wymagać 
ustanowienia nowych systemów.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Brak odpowiedniego artykułu operacyjnego.
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Poprawka 95
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(18a) Skuteczne wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia wymaga ścisłej współpracy 
pomiędzy władzami krajowymi, a także 
różnymi organami w ramach krajowych 
struktur administracyjnych, w tym –
między innymi – pomiędzy agencjami 
odpowiadającymi za lasy, egzekwowanie 
rozporządzeń z zakresu środowiska oraz 
służbami celnymi.

Or. en

Uzasadnienie

By zapobiec wprowadzaniu do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna konieczna jest 
współpraca pomiędzy różnymi agencjami.

Poprawka 96
Andres Perello Rodriguez

Stanowisko Rady
Punkt 21 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(21) Ze względu na międzynarodowy 
charakter zjawiska, jakim jest nielegalne 
pozyskiwanie drewna i związany z nim 
handel, właściwe organy powinny 
współpracować ze sobą oraz z organami 
administracyjnymi państw trzecich oraz
z Komisją.

(21) Ze względu na międzynarodowy 
charakter zjawiska, jakim jest nielegalne 
pozyskiwanie drewna i związany z nim 
handel, właściwe organy powinny 
współpracować ze sobą, z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego,
z organizacjami branżowymi oraz 
z organami administracyjnymi państw 
trzecich i z Komisją.

Or.es
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Poprawka 97
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(21a) Aby podmiotom wprowadzającym 
drewno i produkty z drewna na rynek lub 
udostępniających je na rynku ułatwić 
spełnianie wymogów niniejszego 
rozporządzenia, przy uwzględnieniu 
sytuacji małych i średnich 
przedsiębiorstw, państwa członkowskie 
powinny udostępniać podmiotom pomoc 
techniczną oraz wszelkie inne wsparcie, a 
także ułatwiać wymianę informacji, w 
szczególności w odniesieniu do 
wypełniania przez wspomniane podmioty 
obowiązku postępowania z należytą 
starannością.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie ram zmniejszających obciążenie administracyjne, przy uwzględnieniu sytuacji 
MŚP. Podstawa dla nowego artykułu dotyczącego pomocy technicznej na rzecz podmiotów 
oraz wymiany informacji. 

Poprawka 98
Daciana Octavia Sârbu

Stanowisko Rady
Punkt 22 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(22) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby stosowano skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary za 
naruszenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

(22) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby stosowano skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary za 
naruszenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia. Należy zauważyć, że 
znaczna liczba mieszkańców obszarów 
wiejskich, zwłaszcza w nowych państwach 
członkowskich, nadal żyje na granicy 



AM\814446PL.doc 21/71 PE440.145v02-00

PL

ubóstwa, co może wiązać się z 
pozyskiwaniem drewna i jego dystrybucją 
na małą skalę. Stosowanie kar 
przewidzianych w przypadku naruszenia 
niniejszego rozporządzenia powinno 
uwzględniać szczególne okoliczności 
takich podmiotów, żyjących na granicy 
ubóstwa i mających ograniczone 
możliwości realizacji wymogów systemu 
zasad należytej staranności, które to 
zasady są skierowane raczej do innych, 
większych podmiotów prowadzących 
działalność handlową i dysponujących 
większymi zasobami.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli zostaną ustanowione kary na szczeblu UE, należy umożliwić państwom członkowskim 
zachowanie pewnego stopnia elastyczności w przypadku osób żyjących na granicy ubóstwa, 
które mogą zaliczać się do kategorii „podmiot”, lecz nie dysponują ani wiedzą, ani zasobami 
niezbędnymi do wdrożenia systemów zasad należytej staranności, audytów itp.

Poprawka 99
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Punkt 23 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(23) Komisja powinna zostać uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych, 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE), dotyczących procedur uznawania 
oraz cofnięcia uznania organizacji 
monitorujących, dalszych właściwych 
kryteriów oceny ryzyka, które mogą być 
niezbędne do zastąpienia kryteriów już 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, oraz dotyczących wykazu 
drewna i produktów z drewna, do których 
ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie. 
Szczególnie istotne jest, aby Komisja 

(23) Komisja powinna zostać uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych, 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE), dotyczących procedur uznawania 
oraz cofnięcia uznania organizacji 
monitorujących, ogólnych zasad i 
kryteriów dalszego określania mającego 
zastosowanie ustawodawstwa i dalszych 
właściwych kryteriów oceny ryzyka, które 
mogą być niezbędne do zastąpienia 
kryteriów już przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu, oraz 
dotyczących wykazu drewna i produktów z 
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konsultowała się z ekspertami w fazie 
przygotowawczej zgodnie z 
zobowiązaniem, które Komisja podjęła w 
komunikacie z dnia 9 grudnia 2009 r. 
dotyczącym wprowadzenia w życie art. 
290 TFUE.

drewna, do których ma zastosowanie 
niniejsze rozporządzenie. Szczególnie 
istotne jest, aby Komisja konsultowała się 
z ekspertami w fazie przygotowawczej 
zgodnie z zobowiązaniem, które Komisja 
podjęła w komunikacie z dnia 9 grudnia 
2009 r. dotyczącym wprowadzenia w życie 
art. 290 TFUE.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z propozycją dalszego określania mającego zastosowanie ustawodawstwa poprzez 
akty delegowane.

Poprawka 100
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(23a) W celu zapewnienia sprawnego 
działania rynku wewnętrznego w 
odniesieniu do produktów leśnych 
Komisja powinna na bieżąco analizować 
skutki niniejszego rozporządzenia. W 
szczególności należy uwzględnić 
konsekwencje rozporządzenia dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. Dlatego 
Komisja zgodnie z tym powinna 
regularnie przeprowadzać badania i 
analizy oddziaływania rozporządzenia, ze 
szczególnym uwzględnieniem małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz 
zrównoważonej gospodarki leśnej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 29 z pierwszego czytania. Podstawa dla artykułu operacyjnego 18 ust. 3 
dotyczącego sprawozdawczości z zakresu oddziaływania rozporządzenia.
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Poprawka 101
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 1

Stanowisko Rady Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu lub udostępniających drewno 
i produkty z drewna po raz pierwszy na 
rynku wewnętrznym i ma na celu 
zminimalizowanie ryzyka wprowadzania 
na rynek nielegalnie pozyskanego drewna 
i produktów wytworzonych z takiego 
drewna.

Or. de

Uzasadnienie

Wymóg należytej staranności powinien mieć zastosowanie w całości jedynie do tych 
uczestników rynku, którzy po raz pierwszy wprowadzają do obrotu lub udostępniają drewno. 
Ukierunkowane monitorowanie pierwszego wprowadzenia drewna do obrotu jest 
wystarczające i proporcjonalne.  

Poprawka 102
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Stanowisko Rady
Artykuł 1

Stanowisko Rady Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
drewno i produkty z drewna po raz 
pierwszy na rynek wewnętrzny i ma na 
celu zminimalizowanie ryzyka
wprowadzania na rynek nielegalnie 
pozyskanego drewna i produktów 
wytworzonych z takiego drewna.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
drewno i produkty z drewna po raz 
pierwszy na rynek wewnętrzny i ma na 
celu uniemożliwienie wprowadzania na 
rynek nielegalnie pozyskanego drewna i 
produktów wytworzonych z takiego 
drewna.
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Or. en

Uzasadnienie

W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego nałożonego na MŚP rozporządzenie 
powinno mieć zastosowanie wyłącznie do tych podmiotów, które wprowadzają produkt z 
drewna lub drewno na rynek wewnętrzny po raz pierwszy.

Poprawka 103
Paolo Bartolozzi

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – litera d)

Stanowisko Rady Poprawka

d) „kraj pozyskania” oznacza kraj lub 
terytorium, gdzie zostały pozyskane 
drewno lub drewno wchodzące w skład 
produktów z drewna;

d) „kraj pozyskania” oznacza kraj, w 
którym zostały pozyskane drewno lub 
drewno wchodzące w skład produktów z 
drewna;

Or. en

Poprawka 104
Christa Klaß

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – litera f a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

fa) „ryzyko” oznacza ryzyko handlowania 
nielegalnie pozyskanym drewnem lub 
produktami z takiego drewna, które 
zostały wprowadzone na rynek w wyniku 
niedostosowania się do wymogów 
krajowego ustawodawstwa i/lub 
niewłaściwego zastosowania systemów 
kontroli handlu;

Or. en
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Poprawka 105
Christa Klaß

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – litera f b) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

fb) „nieistotne” oznacza, że odnośne fakty 
nie uzasadniają założenia, zgodnie z 
którym dane drewno lub drewno 
wchodzące w skład danego produktu z 
drewna było przedmiotem wyrębu z 
naruszeniem mających zastosowanie 
przepisów krajowych oraz z naruszeniem 
wszystkich systemów kontroli odnoszących 
się do handlu drewnem, przez co drewno 
nie może zostać wprowadzone do obrotu;

Or. en

Poprawka 106
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – litera f b) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

fb) „zasady należytej staranności” 
oznaczają obowiązek zastosowania 
wszelkich niezbędnych środków, by 
upewnić się, że nielegalnie pozyskane 
drewno i produkty z drewna nie są 
wprowadzane do obrotu, ani nie są 
udostępniane na rynku;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie koncepcji i uzupełnienie art. 4.
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Poprawka 107
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – litera g)

Stanowisko Rady Poprawka

g)„mające zastosowanie ustawodawstwo” 
oznacza ustawodawstwo obowiązujące w 
kraju pozyskania i dotyczy następujących 
spraw:

g) „mające zastosowanie ustawodawstwo” 
oznacza ustawodawstwo obowiązujące w 
kraju pozyskania, w tym regionalne i 
krajowe prawo, rozporządzenia, przyjęte 
orzecznictwo i ratyfikowane umowy 
międzynarodowe, dotyczące następujących 
spraw:

– praw do pozyskiwania drewna w 
oficjalnie wytyczonych granicach;

i) praw dostępu, użytkowania i własności, 
obejmujących prawne, chronione lub 
uznane uprawnienia zwyczajowe ludności 
tubylczej;

– opłat za uzyskanie praw do 
pozyskiwania drewna, opłat za drewno, w 
tym należności związanych z 
pozyskiwaniem drewna;

ii) ochrony środowiska, w tym ochrony 
lasów i zarządzania nimi;

– pozyskiwania drewna, w tym 
bezpośrednio związanego z nim 
ustawodawstwa dotyczącego środowiska i 
lasów;

iii) pozyskiwania drewna;

– praw stron trzecich dotyczących 
użytkowania i posiadania, na które 
wpływa pozyskiwanie drewna; oraz

iv) przetwarzania drewna;

v) podatków, opłat i należnych kwot w 
zakresie, w jakim dotyczą one sektora 
leśnictwa;
vi) ochrony pracy i opieki społecznej, w 
tym zdrowia i bezpieczeństwa;

– ustawodawstwa dotyczącego handlu i ceł 
w zakresie, w jakim dotyczy ono sektora 
leśnictwa.

vii) ustawodawstwa dotyczącego handlu i 
ceł w zakresie, w jakim dotyczy ono 
sektora leśnictwa;

W celu uszczegółowienia niniejszej 
definicji Komisja ustanawia, w formie 
aktów delegowanych, ogólne zasady i 
kryteria oraz – w miarę możliwości –
opracowuje i publikuje wskaźniki dla 
każdego kraju produkującego drewno. 
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Jeżeli chodzi o akty delegowane, o których 
mowa w niniejszym ustępie, zastosowanie 
mają procedury określone w art. 13, 14 i 
15.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja oparta na matrycy legalności z umów VPA FLEGT, powstałej w oparciu o 
doświadczenia Komisji. Struktura również na podobieństwo istniejących systemów. 
Gwarantuje stosowanie wspólnych wytycznych i metodologii w systemach zasad należytej 
staranności, unikając doraźnych definicji. Ujmuje ratyfikowane umowy międzynarodowe, 
wspólnoty, gospodarkę leśną, opiekę społeczną i pracę oraz prawa ludności tubylczej zgodnie 
z poprawką 38 w pierwszym czytaniu. Ustanawianie zasad i kryteriów będzie musiało 
odbywać się w drodze aktów delegowanych.

Poprawka 108
Gerben-Jan Gerbrandy

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – litera g)

Stanowisko Rady Poprawka

g) „mające zastosowanie ustawodawstwo” 
oznacza ustawodawstwo obowiązujące w 
kraju pozyskania i dotyczy następujących 
spraw:

g) „mające zastosowanie ustawodawstwo” 
oznacza prawa i ustawodawstwo –
zarówno krajowe, jak i regionalne lub 
międzynarodowe – obowiązujące w kraju 
pozyskania i dotyczące następujących 
spraw:

– praw do pozyskiwania drewna w 
oficjalnie wytyczonych granicach;

– praw do pozyskiwania drewna w
oficjalnie i prawnie wytyczonych 
granicach;

– opłat za uzyskanie praw do pozyskiwania 
drewna, opłat za drewno, w tym należności 
związanych z pozyskiwaniem drewna;

– opłat za uzyskanie praw do pozyskiwania 
drewna, opłat za drewno, w tym podatków 
i należności związanych z pozyskiwaniem 
drewna;

– pozyskiwania drewna, w tym
bezpośrednio związanego z nim 
ustawodawstwa dotyczącego środowiska i 
lasów;

– wymogów dotyczących zachowania 
różnorodności biologicznej, pozyskiwania 
drewna i gospodarki leśnej, w tym 
związanego z nim ustawodawstwa 
dotyczącego środowiska i lasów oraz 
ustawodawstwa dotyczącego pracy i opieki 
społecznej;
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– praw stron trzecich dotyczących 
użytkowania i posiadania, na które wpływa 
pozyskiwanie drewna; oraz

– praw lub uprawnień zwyczajowych stron 
trzecich dotyczących użytkowania i 
posiadania, na które wpływa pozyskiwanie 
drewna; oraz

– ustawodawstwa dotyczącego handlu i ceł 
w zakresie, w jakim dotyczy ono sektora 
leśnictwa.

– ustawodawstwa dotyczącego handlu i ceł 
w zakresie, w jakim dotyczy ono sektora 
leśnictwa.

Or. en

Uzasadnienie

Częściowe wprowadzenie kluczowych elementów poprawki 38 z pierwszego czytania, 
przyjętej w dniu 22 kwietnia 2009 r.

Poprawka 109
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – litera g a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ga) „organizacja monitorująca” oznacza 
podmiot prawny lub stowarzyszenie na 
zasadach członkostwa bądź federację, 
które posiadają zdolność prawną do 
monitorowania i zapewniania stosowania 
systemów zasad należytej staranności 
przez podmioty zatwierdzone jako 
stosujące takie systemy.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja zgodna z brzmieniem początkowej propozycji Komisji. 
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Poprawka 110
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – tytuł

Stanowisko Rady Poprawka

Status drewna i produktów z drewna 
objętych FLEGT i CITES

Status drewna i produktów z drewna 
objętych FLEGT, CITES oraz istniejącymi 
i uznanymi na poziomie globalnym 
systemami certyfikacji lasów 

Or. en

Uzasadnienie

Znaczenie istniejących i wiarygodnych systemów certyfikacji lasów musi zostać docenione. 
Wyłączenie z tych systemów mogłoby też doprowadzić do zwiększenia liczby certyfikowanych 
lasów na całym świecie.

Poprawka 111
Paolo Bartolozzi

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – tytuł

Stanowisko Rady Poprawka

Status drewna i produktów z drewna 
objętych FLEGT i CITES

Status drewna i produktów z drewna 
objętych FLEGT i CITES oraz 
zweryfikowanymi przez strony trzecie 
systemami certyfikacji

Or. en
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Poprawka 112
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Drewno i produkty z drewna, które zostały 
certyfikowane przez stronę trzecią poprzez 
wiarygodny system certyfikacji są dla 
celów niniejszego rozporządzenia uznane 
za legalnie pozyskane. 

Or. en

Uzasadnienie

Znaczenie istniejących i wiarygodnych systemów certyfikacji lasów musi zostać docenione. 
Wyłączenie z tych systemów mogłoby też doprowadzić do zwiększenia liczby certyfikowanych 
lasów na całym świecie.

Poprawka 113
Paolo Bartolozzi

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Drewno i produkty z drewna, które zostały 
certyfikowane zweryfikowanym przez 
stronę trzecią systemem certyfikacji lasów, 
zawierającym obowiązek legalności, oraz 
które są zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem i przepisami 
wykonawczymi do niego, są dla celów 
niniejszego rozporządzenia uznane za 
legalnie pozyskane.

Or. en
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Poprawka 114
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp -1 (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

-1. Wprowadzanie na rynek lub 
udostępnianie na rynku nielegalnie 
pozyskanego drewna lub produktów z 
drewna jest zabronione. Podmioty 
postępują z należytą starannością, by 
zapewnić, że nie wprowadzają na rynek 
ani nie udostępniają na nim nielegalnie 
pozyskanego drewna lub produktów z 
drewna.

Or. en

Uzasadnienie

Nadrzędny zakaz dotyczący wprowadzania na rynek nielegalnie pozyskanego drewna ma 
podstawowe znaczenie dla osiągnięcia celów określonych w rozporządzeniu. Dodatkowo 
potrzebne jest ustanowienie bezpośredniego powiązania między zakazem a konkretnymi 
obowiązkami podmiotów, w celu utrzymania pewności prawnej.

Poprawka 115
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Podmioty postępują z należytą 
starannością w celu zminimalizowania 
ryzyka wprowadzenia na rynek 
nielegalnie pozyskanego drewna lub 
produktów pochodzących z takiego 
drewna. W tym celu stosują one zestaw 
procedur i środków zwany dalej 
„systemem zasad należytej staranności”, 
określony w art. 5.

1. Podmioty wprowadzające na rynek 
drewno i produkty z drewna zapewniają 
zgodność ze zobowiązaniem określonym w 
ust. 1 poprzez zestaw procedur i środków 
zwany dalej „systemem zasad należytej 
staranności”, określony w art. 5. Rzeczony 
system zasad należytej staranności jest 
ustanowiony przez podmiot lub 
organizację monitorującą, jak określono 
w art. 7.
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Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie powiązania między systemem zasad należytej staranności a zakazem. 
Ugruntowanie pewności prawnej oraz obrony prawnej podmiotu. Zapewnienie 
proporcjonalności zakazu w stosunku do problemu poprzez bezpośrednie odniesienie się do 
pytań zgłoszonych przez Komisję w odniesieniu do wdrożenia i egzekwowania odrębnego 
zakazu.

Poprawka 116
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Każdy podmiot utrzymuje i regularnie 
ocenia stosowany przez siebie system 
zasad należytej staranności, z wyjątkiem 
sytuacji, w której dany podmiot korzysta z 
systemu zasad należytej staranności 
ustanowionego przez organizację 
monitorującą, o której mowa w art. 7.

2. Każdy podmiot utrzymuje i regularnie 
ocenia stosowany przez siebie system 
zasad należytej staranności, z wyjątkiem 
sytuacji, w której dany podmiot korzysta z 
systemu zasad należytej staranności 
ustanowionego przez organizację 
monitorującą, o której mowa w art. 7. Jako 
podstawę dla systemu zasad należytej 
staranności można wykorzystać istniejący 
krajowy nadzór ustawodawczy i wszelkie 
dobrowolne mechanizmy kontrolne, które 
spełniają wymogi niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 42 z pierwszego czytania w PE. 
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Poprawka 117
Theodoros Skylakakis, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2a. Podmioty, z wyjątkiem MŚP, które 
udostępniają na rynku drewno i produkty 
z drewna o wartości przekraczającej 100 
000 EUR rocznie, poprzez łańcuch dostaw 
mogą:
i) zidentyfikować zarówno podmiot, który 
dostarczył drewno lub produkty z drewna, 
jak i podmiot, któremu dostarczono 
drewno lub produkty z drewna;
ii) dostarczać na żądanie informacji na 
temat nazwy gatunków, kraju/krajów 
pozyskiwania, a także, w stosownych 
przypadkach, koncesji z kraju 
pochodzenia;
iii) ustalić w razie konieczności, czy 
podmiot, który dostarczył drewno lub 
produkty z drewna, wypełnił zobowiązania 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty udostępniające na rynku drewno i produkty z drewna (z wyjątkiem MŚP), powinny 
– w przypadku dużych transakcji – zachować należytą staranność w tym względzie oraz 
powinny być zobowiązane do udostępniania podstawowych informacji o produktach, ich 
pochodzeniu oraz punkcie przeznaczenia.
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Poprawka 118
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Jeżeli podmiot wie, podejrzewa lub ma 
podstawy, by przypuszczać, że nielegalnie 
pozyskane drewno lub produkty z drewna 
są wprowadzane na rynek lub na nim 
udostępniane, informuje o tym właściwe 
organy.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek zawiadamiania w celu wsparcia egzekwowania przepisów sprawia, że zakaz jest 
proporcjonalny i faktycznie funkcjonuje poprzez uniemożliwienie dalszego udostępniania 
nielegalnie pozyskanego drewna.

Poprawka 119
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Stanowisko Rady Poprawka

b) procedury oceny ryzyka umożliwiające 
podmiotowi analizę i ocenę, czy istnieje 
ryzyko, że nielegalnie pozyskane drewno 
lub produkty pochodzące z takiego drewna 
zostaną wprowadzone na rynek.

b) procedury oceny ryzyka umożliwiające 
podmiotowi analizę i ocenę, czy istnieje 
ryzyko, że nielegalnie pozyskane drewno 
lub produkty pochodzące z takiego drewna 
zostaną wprowadzone na rynek.

W takich procedurach uwzględnia się 
informacje, o których mowa w lit. a), oraz 
odpowiednie kryteria oceny ryzyka, w tym:

W takich procedurach uwzględnia się 
informacje, o których mowa w lit. a), oraz 
odpowiednie kryteria oceny ryzyka, w tym:

– zapewnienie zgodności z mającym 
zastosowanie ustawodawstwem, co może 
obejmować certyfikację lub uregulowania 
zweryfikowane przez strony trzecie 
dotyczące zgodności z mającym 
zastosowanie ustawodawstwem;

– zapewnienie zgodności z mającym 
zastosowanie ustawodawstwem, co może 
obejmować certyfikację lub uregulowania 
zweryfikowane przez strony trzecie 
dotyczące zgodności z mającym 
zastosowanie ustawodawstwem;
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– powszechność nielegalnego 
pozyskiwania konkretnych gatunków 
drzew;

– stopień konsultacji z zainteresowanymi 
stronami;

– powszechność nielegalnego 
pozyskiwania lub nielegalnych praktyk w 
kraju pozyskania lub regionie pozyskania 
drewna w danym kraju;

– powszechność nielegalnego 
pozyskiwania lub nielegalnych praktyk w 
kraju pozyskania lub regionie pozyskania 
drewna w danym kraju, w tym analizę 
powszechności konfliktu zbrojnego, 
udokumentowanych nieprawidłowości w 
zakresie gospodarki leśnej i wysokiego 
poziomu korupcji;
– istniejące zakazy przywozu i wywozu 
drewna wprowadzone przez Radę 
Bezpieczeństwa ONZ lub Radę Unii 
Europejskiej;

– złożoność łańcucha dostaw produktów z 
drewna;

– złożoność łańcucha dostaw produktów z 
drewna;

Or. en

Uzasadnienie

Konsultacja z zainteresowanymi stronami stanowi główny element i korzyść z planu działania 
w dziedzinie FLEGT. Otwartość systemu zasad należytej staranności jest czynnikiem, który 
może w znacznej mierze przyczynić się do jego powodzenia w skutecznej ocenie ryzyka. 
Poprawka przywraca także poprawkę 47 z pierwszego czytania, dotyczącą rejonów 
ogarniętych konfliktami. Uwzględnienie konfliktów zbrojnych powinno stanowić wyraźną 
część procedury oceny ryzyka. Procedura powinna także brać pod uwagę odnośne zakazy.

Poprawka 120
Paolo Bartolozzi

Stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Stanowisko Rady Poprawka

b) procedury oceny ryzyka umożliwiające 
podmiotowi analizę i ocenę, czy istnieje 
ryzyko, że nielegalnie pozyskane drewno 
lub produkty pochodzące z takiego drewna 
zostaną wprowadzone na rynek.

b) procedury oceny ryzyka umożliwiające 
podmiotowi analizę i ocenę, czy istnieje 
ryzyko, że nielegalnie pozyskane drewno 
lub produkty pochodzące z takiego drewna 
zostaną wprowadzone na rynek.

W takich procedurach uwzględnia się 
informacje, o których mowa w lit. a), oraz 

W takich procedurach uwzględnia się 
informacje, o których mowa w lit. a), oraz 
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odpowiednie kryteria oceny ryzyka, w tym: odpowiednie kryteria oceny ryzyka, w tym:
– zapewnienie zgodności z mającym 
zastosowanie ustawodawstwem, co może 
obejmować certyfikację lub uregulowania 
zweryfikowane przez strony trzecie 
dotyczące zgodności z mającym 
zastosowanie ustawodawstwem;

– zapewnienie zgodności z mającym 
zastosowanie ustawodawstwem, co może 
obejmować certyfikację lub uregulowania 
zweryfikowane przez strony trzecie 
dotyczące zgodności z mającym 
zastosowanie ustawodawstwem;

– powszechność nielegalnego 
pozyskiwania konkretnych gatunków 
drzew;

– powszechność nielegalnego 
pozyskiwania konkretnych gatunków 
drzew;

– powszechność nielegalnego 
pozyskiwania lub nielegalnych praktyk w 
kraju pozyskania lub regionie pozyskania 
drewna w danym kraju;

– powszechność nielegalnego 
pozyskiwania w kraju pozyskania lub 
regionie pozyskania drewna w danym 
kraju;

– złożoność łańcucha dostaw produktów z 
drewna;

– złożoność łańcucha dostaw produktów z 
drewna;

Or. en

Poprawka 121
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 1 - litera c)

Stanowisko Rady Poprawka

c) z wyjątkiem sytuacji, w których ryzyko, 
określone w trakcie procedur oceny 
ryzyka, o których mowa w lit. b), jest 
nieistotne, procedury ograniczania ryzyka 
obejmują zestaw odpowiednich 
i proporcjonalnych środków i procedur, 
mające na celu skuteczne 
zminimalizowanie tego ryzyka o i mogą 
dotyczyć konieczności przekazania 
dodatkowych informacji lub dokumentów 
lub poddania weryfikacji przez stronę 
trzecią.

c) z wyjątkiem sytuacji, w których ryzyko, 
określone w trakcie procedur oceny 
ryzyka, o których mowa w lit. b), lub na 
podstawie obiektywnych kryteriów, jest 
nieistotne, procedury ograniczania ryzyka 
obejmują zestaw odpowiednich
i proporcjonalnych środków i procedur, 
mające na celu skuteczne 
zminimalizowanie tego ryzyka o i mogą 
dotyczyć konieczności przekazania 
dodatkowych informacji lub dokumentów 
lub poddania weryfikacji przez stronę 
trzecią.

Or. de
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Uzasadnienie

W wielu przypadkach ze względu na wymogi ustawowe lub szczególny związek właścicieli 
lasów z ich obszarami leśnymi ryzyko nielegalnego pozyskiwania drewna jest żadne lub 
znikome. Odpowiednią ocenę ryzyka umożliwiają procedury oceny ryzyka, lecz także 
obiektywne kryteria (np. gdy właściciel posiada niewielkie działki leśne). Dzięki temu 
wdrażanie cechuje odpowiedni stosunek kosztów do korzyści. 

Poprawka 122
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

3. W celu uwzględnienia zmian sytuacji na 
rynku i doświadczenia zdobytego w czasie 
wykonywania niniejszego rozporządzenia, 
a w szczególności w czasie składania 
sprawozdań, o których mowa w art. 18 ust. 
3, Komisja ma prawo do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
TFUE w zakresie dalszych właściwych 
kryteriów oceny ryzyka, które mogą być 
niezbędne do zastąpienia kryteriów, o 
których mowa w ust. 1 lit. b) akapit drugi
niniejszego artykułu. Przyjmując takie 
akty delegowane, Komisja postępuje 
zgodnie z odnośnymi przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

3. Uwzględniając zmiany sytuacji na rynku 
i doświadczenia zdobytego w czasie 
wykonywania niniejszego rozporządzenia, 
a w szczególności w czasie składania 
sprawozdań, o których mowa w art. 18 ust. 
3, Komisja ma prawo do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
TFUE w uzupełnieniu ust. 1 niniejszego 
artykułu w celu zwiększenia skuteczności 
systemów zasad należytej staranności w 
zapobieganiu wprowadzaniu na rynek 
wewnętrzny nielegalnie pozyskanego 
drewna lub produktów z drewna.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „udostępnianie na rynku wewnętrznym”, zaproponowany przez sprawozdawczynię, 
jest zbyt szeroki i wiąże się z niepewnością prawną. Termin „wprowadzanie do obrotu” jest 
zdefiniowany i stosowany w dorobku wspólnotowym, natomiast „udostępnianie” nie jest. 
„Udostępnianie” mogłoby dotyczyć wszystkich podmiotów łańcucha mechanizmu nadzoru, od 
małych gospodarstw rolnych do lokalnych dostawców mebli.
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Poprawka 123
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

3. W celu uwzględnienia zmian sytuacji na 
rynku i doświadczenia zdobytego w czasie 
wykonywania niniejszego rozporządzenia, 
a w szczególności w czasie składania 
sprawozdań, o których mowa w art. 18 ust. 
3, Komisja ma prawo do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
TFUE w zakresie dalszych właściwych 
kryteriów oceny ryzyka, które mogą być 
niezbędne do zastąpienia kryteriów, o 
których mowa w ust. 1 lit. b) akapit drugi 
niniejszego artykułu. Przyjmując takie akty 
delegowane, Komisja postępuje zgodnie z 
odnośnymi przepisami niniejszego 
rozporządzenia.

3. W celu uwzględnienia zmian sytuacji na 
rynku i doświadczenia zdobytego w czasie 
wykonywania niniejszego rozporządzenia, 
a w szczególności poprzez wymianę 
informacji, o której mowa w art. 11a1 oraz 
w czasie składania sprawozdań, o których 
mowa w art. 18 ust. 3, Komisja ma prawo 
do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 TFUE w zakresie 
dalszych właściwych kryteriów oceny 
ryzyka, które mogą być niezbędne do
uzupełnienia kryteriów, o których mowa w 
ust. 1 lit. b) akapit drugi niniejszego 
artykułu. Przyjmując takie akty 
delegowane, Komisja postępuje zgodnie z 
odnośnymi przepisami niniejszego 
rozporządzenia.

______________
1 Artykuł 11a (nowy)
1. Właściwe organy, przy wsparciu 
Komisji, dostarczają pomoc techniczną 
oraz świadczą doradztwo na rzecz 
podmiotów, biorąc pod uwagę sytuację 
małych i średnich przedsiębiorstw, tak aby 
ułatwić zgodność z wymogami niniejszego 
rozporządzenia, zwłaszcza w związku z 
wdrażaniem systemu zasad należytej 
staranności zgodnie z art. 5.
2. Właściwe organy, przy wsparciu 
Komisji, ułatwiają wymianę informacji na 
temat najlepszych wzorców dotyczących 
wdrażania niniejszego rozporządzenia i na 
żądanie udostępniają takie informacje 
podmiotom, zwłaszcza małym i średnim 
przedsiębiorstwom.
3. Właściwe organy i Komisja 
administrują informacjami na temat 
nielegalnego pozyskiwania drewna i 
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związanego z nim handlu oraz 
rozpowszechniają je w celu wsparcia 
podmiotów w ocenie ryzyka systemowego 
określonego w art. 5 ust. 1 lit. b).
4. Rozpowszechniając takie informacje, 
państwa członkowskie zapewniają 
poszanowanie tajemnicy zawodowej i 
gwarantują poufność wszelkich danych 
osobowych, którymi dysponują lub z 
którymi się zapoznają, zgodnie z 
dyrektywą 95/46.
5. Pomoc jest dostarczana w sposób, który 
unika naruszania odpowiedzialności 
właściwych organów i zachowuje ich 
niezależność w egzekwowaniu 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas uzupełniania kryteriów oceny ryzyka należy też mieć na względzie doświadczenia 
zgromadzone dzięki pomocy technicznej i doradztwu.

Poprawka 124
Julie Girling

Stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

3a. Poszczególne państwa członkowskie 
mogą określić wyższe wymagania w 
zakresie dostępu do rynku drewna i 
produktów z drewna, dotyczące 
pozyskiwania i pochodzenia drewna, niż
wymagania określone na mocy 
niniejszego rozporządzenia, w tym kryteria 
dotyczące zrównoważonej gospodarki 
leśnej, ochrony środowiska naturalnego, 
zachowania różnorodności biologicznej i 
ekosystemów, ochrony lokalnych 
społeczności i ich miejsc zamieszkania, 
ochrony społeczności zależnych od lasów 
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oraz przestrzegania praw ludności 
tubylczej i praw człowieka.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu przywrócenie zmiany z pierwszego czytania w Parlamencie, tak aby 
umożliwić państwom członkowskim przyjęcie w stosownych przypadkach bardziej 
restrykcyjnych wymogów krajowych.

Poprawka 125
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Stanowisko Rady
Artykuł 5 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 5a
Oznakowanie

Państwa członkowskie dbają o to, aby do 
dnia ...* drewno i produkty z drewna 
wprowadzone na rynek były odpowiednio 
oznakowane za pomocą informacji 
określonych w art. 4 ust. 2a pkt i) oraz ii).
Komisja może przyjąć w formie aktów 
delegowanych szczegółowe zasady dla 
zagwarantowania skutecznego 
funkcjonowania systemu oznakowania. 
Jeżeli chodzi o akty delegowane, o których 
mowa w niniejszym ustępie, zastosowanie 
mają procedury ustanowione w art. 13, 14 
i 15.
* Dz.U.: dwa lata od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „udostępnianie na rynku wewnętrznym”, zaproponowany przez sprawozdawczynię 
(poprawka 35), jest zbyt szeroki i wiąże się z niepewnością prawną. Termin „wprowadzanie 
do obrotu” jest zdefiniowany i stosowany w dorobku wspólnotowym, natomiast 
„udostępnianie” nie jest. „Udostępnianie” mogłoby dotyczyć wszystkich podmiotów łańcucha 
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mechanizmu nadzoru, od małych gospodarstw rolnych do lokalnych dostawców mebli.

Poprawka 126
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 5 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 5a

Państwa członkowskie mogą zezwolić 
uczestnikom rynku na oznaczanie –
wyłącznie dobrowolne – drewna 
wyprodukowanego w sposób legalny 
i zrównoważony oraz na przyjmowanie 
w tym celu przepisów dotyczących ich 
obszarów, tak aby wykluczyć nadużycia 
lub fałszerstwa.

Or. de

Uzasadnienie

Środki zawarte w rozporządzeniu dają wystarczającą gwarancję, że do obrotu w UE 
wprowadzane jest jedynie drewno wyprodukowane w sposób legalny i zrównoważony. 
W związku z tym nie ma potrzeby dodatkowego oznakowania, które powodowałoby 
niepotrzebne nakłady i biurokrację dla uczestników rynku. Gdyby państwa członkowskie 
pragnęły wykorzystać ten instrument z przyczyn marketingowych, należy im to umożliwić 
wyłącznie na zasadzie dobrowolności. 

Poprawka 127
Judith A. Merkies

Stanowisko Rady
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ lub właściwe organy 
odpowiedzialne za stosowanie niniejszego 
rozporządzenia.

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ lub właściwe organy 
odpowiedzialne za stosowanie niniejszego 
rozporządzenia. Organy te otrzymują 
uprawnienia wystarczające do 
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egzekwowania niniejszego rozporządzenia 
poprzez monitorowanie jego stosowania, 
ściganie domniemanych naruszeń we 
współpracy ze służbami celnymi oraz 
terminowe zgłaszanie przestępstw 
organom ścigania.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki z pierwszego czytania w PE. Właściwe organy krajowe odgrywają 
kluczową rolę w zapewnieniu dokładnego i skutecznego wdrażania rozporządzenia. Istotne 
znaczenie ma zatem przyznanie im niezbędnych uprawnień, ale także jasny harmonogram 
umożliwiający odpowiednie przygotowanie się do wdrażania rozporządzenia.

Poprawka 128
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Organy te otrzymują uprawnienia 
wystarczające do egzekwowania 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
monitorowanie jego stosowania, ściganie 
domniemanych naruszeń we współpracy 
ze służbami celnymi oraz terminowe 
zgłaszanie przestępstw organom ścigania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 63 z pierwszego czytania.
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Poprawka 129
Gerben-Jan Gerbrandy

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Organizacja monitorująca wykonuje 
następujące zadania:

1. Organizacja monitorująca:

a) utrzymuje i regularnie ocenia system 
zasad należytej staranności zgodnie z art. 5 
i przyznaje podmiotom prawo do 
stosowania tego systemu;

a) utrzymuje i regularnie ocenia system 
zasad należytej staranności zgodnie z art. 5 
i przyznaje podmiotom prawo do 
stosowania tego systemu;

b) weryfikuje, czy podmioty te właściwie 
stosują system zasad należytej staranności;

b) weryfikuje, czy podmioty te właściwie 
stosują system zasad należytej staranności;

c) w przypadku gdy podmiot nie stosuje 
właściwie swojego systemu zasad należytej 
staranności, podejmuje odpowiednie 
działania, w tym powiadamia właściwe 
organy, jeżeli podmiot ten poważnie lub 
wielokrotnie uchybił swoim obowiązkom.

c) w przypadku gdy podmiot nie stosuje 
właściwie swojego systemu zasad należytej 
staranności, podejmuje odpowiednie 
działania, w tym powiadamia właściwe 
organy, jeżeli podmiot ten uchybił swoim 
obowiązkom.

Or. en

Poprawka 130
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b)

Stanowisko Rady Poprawka

b) weryfikuje, czy podmioty te właściwie 
stosują system zasad należytej staranności;

b) posiada mechanizm monitorowania w 
celu zapewnienia stosowania systemów 
zasad należytej staranności przez
podmioty, które zatwierdził jako stosujące 
ustanowiony przez niego system zasad 
należytej staranności;

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie Komisji i poprawka 51 z pierwszego czytania.
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Poprawka 131
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c)

Stanowisko Rady Poprawka

c) w przypadku gdy podmiot nie stosuje 
właściwie swojego systemu zasad należytej 
staranności, podejmuje odpowiednie 
działania, w tym powiadamia właściwe 
organy, jeżeli podmiot ten poważnie lub 
wielokrotnie uchybił swoim obowiązkom.

c) podejmuje odpowiednie środki 
dyscyplinarne wobec każdego 
zatwierdzonego podmiotu, który nie 
przestrzega systemu zasad należytej 
staranności; środki dyscyplinarne 
obejmują poinformowanie o sprawie 
właściwego organu krajowego.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie Komisji i poprawka 51 z pierwszego czytania.

Poprawka 132
Paolo Bartolozzi

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c)

Stanowisko Rady Poprawka

c) wykonuje swoje zadania w sposób 
pozwalający na uniknięcie konfliktów 
interesów.

skreślona

Or. en
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Poprawka 133
Judith A. Merkies

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Właściwe organy przeprowadzają 
regularne kontrole w celu sprawdzenia, czy 
organizacje monitorujące działające pod 
ich jurysdykcją dalej wykonują zadania 
określone w ust. 1 i spełniają wymogi 
określone w ust. 2.

4. Właściwe organy przeprowadzają 
regularne kontrole, w tym kontrole w 
terenie, zgodnie z planem rocznym lub na 
podstawie uzasadnionych zastrzeżeń stron 
trzecich w celu sprawdzenia, czy 
organizacje monitorujące działające pod 
ich jurysdykcją dalej wykonują zadania 
określone w ust. 1 i spełniają wymogi 
określone w ust. 2. Corocznie Komisja jest 
powiadamiana o tych kontrolach i 
dokonuje ich przeglądu. Wyniki kontroli 
zostają udostępnione opinii publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przywraca w głównej mierze brzmienie z pierwszego czytania w PE. Dla 
zwiększenia skuteczności tych przepisów istotne jest, aby kontrole nie ograniczały się jedynie 
do dokumentacji. Dla zapewnienia przejrzystości i dostępu do informacji sprawozdania z 
kontroli muszą być dostępne dla opinii publicznej. Właściwe organy mają do odegrania 
bardzo ważną rolę we wdrażaniu rozporządzenia. Należy zatem jasno opisać ramy ich 
działania – także po to, aby można było porównać środki wykonawcze w całej UE.

Poprawka 134
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Właściwe organy przeprowadzają
regularne kontrole w celu sprawdzenia, 
czy organizacje monitorujące działające 
pod ich jurysdykcją dalej wykonują 
zadania określone w ust. 1 i spełniają 
wymogi określone w ust. 2.

4. Właściwe organy przeprowadzają 
kontrole w regularnych odstępach czasu 
lub na podstawie uzasadnionych 
zastrzeżeń stron trzecich w celu 
sprawdzenia, czy organizacje monitorujące 
działające pod ich jurysdykcją dalej 
wykonują zadania określone w ust. 1 i 
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spełniają wymogi określone w ust. 2.
Wyniki kontroli zostają udostępnione 
opinii publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 54 z pierwszego czytania w PE.

Poprawka 135
Gerben-Jan Gerbrandy

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

6. Właściwe organy lub Komisja mogą 
cofnąć uznanie, w przypadku gdy 
właściwy organ lub Komisja stwierdzi, że 
organizacja monitorująca nie wykonuje już 
zadań określonych w ust. 1 lub nie spełnia 
już wymogów określonych w ust. 2.
Właściwy organ lub Komisja mogą cofnąć 
jedynie to uznanie, które same wydały.
Zanim uznanie zostanie cofnięte, Komisja 
informuje państwa członkowskie. Państwa 
członkowskie informują Komisję o 
cofnięciu uznania.

6. Komisja zawiesza lub cofa uznanie, w 
przypadku gdy właściwy organ lub 
Komisja stwierdzi, że organizacja 
monitorująca nie wykonuje już zadań 
określonych w ust. 1 lub nie spełnia już 
wymogów określonych w ust. 2. Zanim 
uznanie zostanie zawieszone lub cofnięte, 
Komisja informuje zainteresowane
państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 55 z pierwszego czytania w PE, w której dodano wybór między dwiema 
możliwościami – zawieszeniem lub wycofaniem uznania (w zależności od wagi naruszeń i ich 
ewentualnej powtarzalności) – co powinno być spójne ze scentralizowanym uznawaniem 
organizacji monitorujących.
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Poprawka 136
Cristina Gutiérrez-Cortines

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Właściwe organy przeprowadzają 
kontrole w celu zweryfikowania, czy 
podmioty spełniają wymogi określone w 
art. 4 i 5.

1. Właściwe organy przeprowadzają 
kontrole  – z rozsądną częstotliwością 
dostosowaną do złożoności łańcucha 
dostaw drewna i produktów z drewna, tzn. 
przy szczególnym uwzględnieniu jego 
pierwszych etapów – w celu 
zweryfikowania, czy podmioty spełniają 
wymogi określone w art. 4 i 5.

Or. fr

Uzasadnienie

Od chwili wprowadzenia produktów do obrotu skuteczność systemu powinna być wspierana 
przez odpowiednią i uważną kontrolę ze strony każdego państwa członkowskiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem wczesnych etapów łańcucha dostaw. 

Poprawka 137
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Właściwe organy przeprowadzają 
kontrole w celu zweryfikowania, czy 
podmioty spełniają wymogi określone w 
art. 4 i 5.

1. W oparciu o analizę ryzyka właściwe 
organy przeprowadzają z odpowiednią 
częstotliwością kontrole w celu 
zweryfikowania, czy podmioty spełniają 
wymogi określone w art. 4 i 5.

Or. fr

Uzasadnienie

Od chwili wprowadzenia produktów do obrotu skuteczność systemu powinna być wspierana 
przez odpowiednią i uważną kontrolę ze strony każdego państwa członkowskiego. 
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Poprawka 138
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

1a. Kontrole mogą m.in. obejmować:
a) analizę środków i procedur systemu 
zasad należytej staranności;
b) analizę dokumentacji i zapisów 
świadczących o właściwym 
funkcjonowaniu systemu zasad należytej 
staranności;
c) kontrole wyrywkowe, w tym w razie 
potrzeby kontrole w terenie.

Or. fr

Uzasadnienie

Od chwili wprowadzenia drewna do obrotu skuteczność systemu powinna być wspierana 
przez odpowiednią i uważną kontrolę ze strony każdego państwa członkowskiego. 

Poprawka 139
Cristina Gutiérrez-Cortines

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

1a. Kontrole mogą m.in. obejmować:
a) analizę środków i procedur systemu 
zasad należytej staranności;
b) analizę dokumentacji i zapisów 
świadczących o właściwym 
funkcjonowaniu systemu zasad należytej 
staranności;
c) kontrole wyrywkowe, w tym w razie 
potrzeby kontrole w terenie.

Or. fr
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Uzasadnienie

Od chwili wprowadzenia produktów do obrotu skuteczność systemu powinna być wspierana 
przez odpowiednią i uważną kontrolę ze strony każdego państwa członkowskiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem wczesnych etapów łańcucha dostaw. 

Poprawka 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Podmioty udzielają wszelkiej pomocy 
koniecznej do ułatwienia przeprowadzenia 
kontroli, o których mowa w ust. 1.

2. Podmioty udzielają wszelkiej pomocy 
koniecznej do ułatwienia przeprowadzenia 
kontroli, o których mowa w ust. 1, w 
szczególności w zakresie dostępu do 
budynków oraz dokumentacji i zapisów.

Or. fr

Uzasadnienie

Od chwili wprowadzenia produktów do obrotu skuteczność systemu powinna być wspierana 
przez odpowiednią i uważną kontrolę ze strony każdego państwa członkowskiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem wczesnych etapów łańcucha dostaw. 

Poprawka 141
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Podmioty udzielają wszelkiej pomocy 
koniecznej do ułatwienia przeprowadzenia 
kontroli, o których mowa w ust. 1.

2. Podmioty udzielają wszelkiej pomocy 
koniecznej do ułatwienia przeprowadzenia 
kontroli, o których mowa w ust. 1, w 
szczególności w zakresie dostępu do 
budynków oraz dokumentacji i zapisów.

Or. fr
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Uzasadnienie

Od chwili wprowadzenia produktów do obrotu skuteczność systemu powinna być wspierana 
przez odpowiednią i uważną kontrolę ze strony każdego państwa członkowskiego. 

Poprawka 142
Cristina Gutiérrez-Cortines

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku gdy w następstwie 
kontroli, o których mowa w ust. 1, 
stwierdzono niedociągnięcia, właściwe 
organy mogą wezwać dany podmiot do 
podjęcia działań. Niepodjęcie przez 
operatora takich działań zaradczych może 
skutkować zastosowaniem kar zgodnie z 
art. 17.

3. W przypadku gdy w następstwie 
kontroli, o których mowa w ust. 1, 
stwierdzono niedociągnięcia, takie jak 
wykorzystywanie systemu zasad należytej 
staranności, który jest niepełny lub 
niezdolny do zminimalizowania ryzyka 
wprowadzenia do obrotu nielegalnego 
drewna lub produktów z drewna, właściwe 
organy mogą wezwać dany podmiot do 
podjęcia działań. Niepodjęcie przez 
operatora takich działań zaradczych może 
skutkować zastosowaniem kar zgodnie z 
art. 17.

Or. fr

Uzasadnienie

Od chwili wprowadzenia produktów do obrotu skuteczność systemu powinna być wspierana 
przez odpowiednią i uważną kontrolę ze strony każdego państwa członkowskiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem wczesnych etapów łańcucha dostaw. 

Poprawka 143
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku gdy w następstwie 
kontroli, o których mowa w ust. 1, 

3. W przypadku gdy w następstwie 
kontroli, o których mowa w ust. 1, 
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stwierdzono niedociągnięcia, właściwe 
organy mogą wezwać dany podmiot do 
podjęcia działań. Niepodjęcie przez 
operatora takich działań zaradczych może 
skutkować zastosowaniem kar zgodnie z 
art. 17.

stwierdzono niedociągnięcia, takie jak 
wykorzystywanie systemu zasad należytej 
staranności, który jest niepełny lub
niezdolny do zminimalizowania ryzyka 
wprowadzenia do obrotu nielegalnego 
drewna lub produktów z drewna, właściwe 
organy mogą wezwać dany podmiot do 
podjęcia działań. Niepodjęcie przez 
operatora takich działań zaradczych może 
skutkować zastosowaniem kar zgodnie z 
art. 17.

Or. fr

Uzasadnienie

Od chwili wprowadzenia produktów do obrotu skuteczność systemu powinna być wspierana 
przez odpowiednią i uważną kontrolę ze strony każdego państwa członkowskiego. 

Poprawka 144
Elena Oana Antonescu

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku gdy w następstwie 
kontroli, o których mowa w ust. 1, 
stwierdzono niedociągnięcia, właściwe 
organy mogą wezwać dany podmiot do 
podjęcia działań. Niepodjęcie przez 
operatora takich działań zaradczych może 
skutkować zastosowaniem kar zgodnie z 
art. 17.

3. W przypadku gdy w następstwie 
kontroli, o których mowa w ust. 1, 
stwierdzono niedociągnięcia, właściwe 
organy mogą wezwać dany podmiot do 
podjęcia działań. Niepodjęcie przez 
operatora takich działań zaradczych może 
skutkować zastosowaniem kar zgodnie z 
art. 17. W przypadku gdy właściwe organy 
stwierdziły, że podmiot nie wdrożył 
systemu zasad należytej staranności, 
uznaje się, że odpowiedzialna organizacja 
monitorująca nie wypełniła swoich 
funkcji zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a), b) i c) 
niniejszego rozporządzenia, a w rezultacie 
jej uznanie może zostać cofnięte zgodnie z 
art. 7 ust. 6.

Or. en
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Uzasadnienie

W przypadku gdy właściwy organ wykrywa, że podmiot nie utrzymał systemu zasad należytej 
staranności, należy również uznać, że odpowiedzialna organizacja monitorująca nie 
wypełniła swoich obowiązków zgodnie z art. 7 lit. a), b) i c).

Poprawka 145
Judith A. Merkies

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

3a. Kontrole mogą obejmować między 
innymi:
a) analizę systemu zasad należytej 
staranności, w tym ocenę ryzyka i 
procedury ograniczania ryzyka;
b) analizę dokumentacji i zapisów 
wykazujących właściwe funkcjonowanie 
systemu i procedur;
c) kontrole wyrywkowe, w tym kontrole w 
terenie.
Komisja monitoruje sposób wypełniania 
tych obowiązków przez państwa 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Jest konieczne, aby państwa członkowskie współpracowały i w miarę możliwości 
koordynowały swoje działania w zakresie kontroli i inspekcji. Komisja powinna pomóc 
zapewnić, że współpraca ta ma miejsce. Ponadto wdrożenie tego rozporządzenia jest 
elastyczne pod względem stosowanych mechanizmów i otwarte na nową technologię, która w 
przyszłości mogłaby zwiększyć dokładność kontroli.
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Poprawka 146
Judith A. Merkies

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 3 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

3b. Komisja może przyjąć przepisy 
dotyczące częstotliwości i charakteru 
kontroli, o których mowa w ust. 3a, w celu 
zapewnienia skutecznego nadzoru nad 
podmiotami.
Jeżeli chodzi o akty delegowane, o których 
mowa w niniejszym ustępie, zastosowanie 
mają procedury ustanowione w art. 13, 14 
i 15.

Or. en

Uzasadnienie

Jest konieczne, aby państwa członkowskie współpracowały i w miarę możliwości 
koordynowały swoje działania w zakresie kontroli i inspekcji. Komisja powinna pomóc 
zapewnić, że współpraca ta ma miejsce. Ponadto wdrożenie tego rozporządzenia jest 
elastyczne pod względem stosowanych mechanizmów i otwarte na nową technologię, która w 
przyszłości mogłaby zwiększyć dokładność kontroli.

Poprawka 147
Judith A. Merkies

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 3 c (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

3c. Inspektorzy mogą wykorzystywać nowe 
technologie w miarę ich dostępności.

Or. en

Uzasadnienie

Jest konieczne, aby państwa członkowskie współpracowały i w miarę możliwości 
koordynowały swoje działania w zakresie kontroli i inspekcji. Komisja powinna pomóc 
zapewnić, że współpraca ta ma miejsce. Ponadto wdrożenie tego rozporządzenia jest 
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elastyczne pod względem stosowanych mechanizmów i otwarte na nową technologię, która w 
przyszłości mogłaby zwiększyć dokładność kontroli.

Poprawka 148
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Artykuł 11 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Właściwe organy współpracują ze sobą, 
z organami administracyjnymi państw 
trzecich i Komisją w celu zapewnienia 
zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

1. Właściwe organy współpracują ze sobą, 
z innymi organami administracji 
krajowych, z organami administracyjnymi 
państw trzecich i Komisją w celu 
zapewnienia zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Wielopłaszczyznowy problem nielegalnego pozyskiwania drewna wymaga także współpracy 
między różnymi częściami krajowych administracji. W rozporządzeniu należy wyraźnie 
zaznaczyć ten aspekt.

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

Stanowisko Rady
Artykuł 11 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 11a
Grupa Doradcza

1. Ustanawia się Grupę Doradczą, w skład 
której wchodzą przedstawiciele 
zainteresowanych stron, w tym między 
innymi przedstawiciele sektora leśnego i 
sektorów powiązanych, właścicieli lasów, 
handlu, organizacji pozarządowych i grup 
konsumenckich. Grupie Doradczej 
przewodniczy przedstawiciel Komisji.
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2. Przedstawiciele państw członkowskich i 
Parlamentu Europejskiego mogą 
uczestniczyć w posiedzeniach Grupy 
Doradczej.
3. Komisja konsultuje się z Grupą 
Doradczą przed podjęciem decyzji na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem jest nadanie oficjalnego charakteru konsultacjom odbywającym się w sposób 
dwustronny i nieformalny.

Poprawka 150
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Stanowisko Rady
Artykuł 11 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 11a
Pomoc techniczna, doradztwo i wymiana 

informacji
1. Właściwe organy, przy wsparciu 
Komisji, dostarczają pomoc techniczną i 
inną oraz świadczą doradztwo na rzecz 
podmiotów, biorąc pod uwagę sytuację 
małych i średnich przedsiębiorstw, tak aby 
ułatwić zgodność z wymogami niniejszego 
rozporządzenia, zwłaszcza w związku z 
wdrażaniem systemu zasad należytej 
staranności zgodnie z art. 5.
2. Właściwe organy, przy wsparciu 
Komisji, ułatwiają wymianę informacji na 
temat najlepszych wzorców dotyczących 
wdrażania niniejszego rozporządzenia i na 
żądanie udostępniają takie informacje 
podmiotom.
3. Właściwe organy i Komisja 
administrują informacjami na temat 
nielegalnego pozyskiwania drewna i 
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związanego z nim handlu oraz 
rozpowszechniają je w celu wsparcia 
podmiotów w ocenie ryzyka systemowego 
określonego w art. 5 ust. 1 lit. b).
4. Rozpowszechniając takie informacje, 
państwa członkowskie zapewniają 
poszanowanie interesów handlowych i 
gwarantują poufność wszelkich danych, 
którymi dysponują lub z którymi się 
zapoznają, zgodnie z prawodawstwem 
krajowym lub unijnym.
5. Pomoc jest dostarczana w sposób, który 
unika naruszania odpowiedzialności 
właściwych organów i zachowuje ich 
niezależność w egzekwowaniu niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze podejście określa ramy ograniczenia obciążenia administracyjnego, uwzględniając 
sytuację małych i średnich podmiotów poprzez dostarczenie wsparcia technicznego i 
zapewnienie rozpowszechniania informacji, w tym najlepszych wzorców.

Poprawka 151
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Artykuł 12 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

Aby uwzględnić doświadczenie z 
wdrażania niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności zdobyte podczas składania 
sprawozdań, o których mowa w art. 18 ust. 
3, i w związku ze zmianami właściwości 
technicznych, użytkowników końcowych i 
procesów produkcji przedmiotowego 
drewna i przedmiotowych produktów z 
drewna, Komisja może przyjmować akty 
delegowane zgodnie z art. 290 TFUE 
poprzez zmianę i uzupełnianie załączonego 
wykazu drewna i produktów z drewna.

Aby uwzględnić doświadczenie z 
wdrażania niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności zdobyte podczas składania 
sprawozdań, o których mowa w art. 18 ust. 
3, oraz wymiany informacji, o której 
mowa w art. 11a1, i w związku ze 
zmianami właściwości technicznych, 
użytkowników końcowych i procesów 
produkcji przedmiotowego drewna i 
przedmiotowych produktów z drewna, 
Komisja może przyjmować akty 
delegowane zgodnie z art. 290 TFUE 
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Takie akty nie mogą tworzyć 
nieproporcjonalnego obciążenia 
podmiotów. Przyjmując takie akty 
delegowane, Komisja postępuje zgodnie z 
odnośnymi przepisami niniejszego 
rozporządzenia.

poprzez uzupełnianie załączonego wykazu 
drewna i produktów z drewna. Przyjmując 
takie akty delegowane, Komisja postępuje 
zgodnie z odnośnymi przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

_________________
1Artykuł 11a (nowy)
1. Właściwe organy, przy wsparciu 
Komisji, dostarczają pomoc techniczną 
oraz świadczą doradztwo na rzecz 
podmiotów, biorąc pod uwagę sytuację 
małych i średnich przedsiębiorstw, tak aby
ułatwić zgodność z wymogami niniejszego 
rozporządzenia, zwłaszcza w związku z 
wdrażaniem systemu zasad należytej 
staranności zgodnie z art. 5.
2. Właściwe organy, przy wsparciu 
Komisji, ułatwiają wymianę informacji na 
temat najlepszych wzorców dotyczących
wdrażania niniejszego rozporządzenia i na 
żądanie udostępniają takie informacje 
podmiotom, zwłaszcza małym i średnim 
przedsiębiorstwom.
3. Właściwe organy i Komisja 
administrują informacjami na temat 
nielegalnego pozyskiwania drewna i 
związanego z nim handlu oraz 
rozpowszechniają je w celu wsparcia 
podmiotów w ocenie ryzyka systemowego 
określonego w art. 5 ust. 1 lit. b).
4. Rozpowszechniając takie informacje, 
państwa członkowskie zapewniają 
poszanowanie interesów handlowych i 
gwarantują poufność wszelkich danych, 
którymi dysponują lub z którymi się 
zapoznają, zgodnie z prawodawstwem 
krajowym lub wspólnotowym.
5. Pomoc jest dostarczana w sposób, który 
unika naruszania odpowiedzialności 
właściwych organów i zachowuje ich 
niezależność w egzekwowaniu 
rozporządzenia.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 68 z pierwszego czytania w PE, uwzględniająca nowy art. 11a. 

Poprawka 152
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5 
ust. 3, art. 7 ust. 7 i art. 12 przysługuje 
Komisji przez siedem lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
oddelegowanych uprawnień najpóźniej trzy 
miesiące przed upływem okresu trzech lat 
od daty rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Delegacja 
uprawnień jest automatycznie przedłużana 
na ten sam okres, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada ją wycofają zgodnie z 
art. 14.

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 
lit. g), art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 7 i art. 12 
przysługuje Komisji przez siedem lat od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące oddelegowanych 
uprawnień najpóźniej trzy miesiące przed 
upływem okresu trzech lat od daty 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Delegacja uprawnień jest 
automatycznie przedłużana na ten sam 
okres, chyba że Parlament Europejski lub 
Rada ją wycofają zgodnie z art. 14.

Or. en

Uzasadnienie

Delegacja musi wyraźnie odsyłać do mającego zastosowanie prawodawstwa.

Poprawka 153
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Delegacja uprawnień, o których mowa w 
art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 7 i art. 12, może 

1. Delegacja uprawnień, o których mowa w 
art. 2 lit. g), art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 7 i art. 
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zostać odwołana przez Parlamentu
Europejski lub przez Radę.

12, może zostać odwołana przez Parlament
Europejski lub przez Radę.

Or. en

Uzasadnienie

Delegacja musi wyraźnie odsyłać do mającego zastosowanie prawodawstwa.

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

Stanowisko Rady
Artykuł 17

Stanowisko Rady Poprawka

Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące sankcji mających zastosowanie 
w przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do ich 
wdrożenia. Przewidziane sankcje muszą 
być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.  Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o tych przepisach i 
przekazują niezwłocznie informacje o 
wszelkich późniejszych zmianach 
dotyczących tych przepisów.

a) Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące sankcji mających zastosowanie 
w przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do ich 
wdrożenia.

b) Przewidziane sankcje administracyjne 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające i mogą obejmować między 
innymi:
i) grzywny proporcjonalne do szkód dla 
środowiska, do wartości danego drewna 
lub produktów z drewna oraz do strat w 
zakresie podatków i strat gospodarczych 
wynikających z naruszenia; poziom kar 
oblicza się w taki sposób, aby zadbać o 
skuteczne pozbawienie podmiotów, które 
są odpowiedzialne za naruszenia, korzyści 
ekonomicznych uzyskanych w wyniku 
dopuszczenia się tych naruszeń, bez 
uszczerbku dla uznanego prawa do 
wykonywania zawodu; w przypadku 
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ponownego poważnego naruszenia 
grzywny będą stopniowo zwiększane;
ii) konfiskatę danego drewna i produktów 
z drewna;
iii) natychmiastowe zawieszenie 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
handlowej.
c) Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach i przekazują 
niezwłocznie informacje o wszelkich 
późniejszych zmianach dotyczących tych 
przepisów. 

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wyeliminować słabe punkty na terenie Europy. W rozporządzeniu należy ustanowić 
system stanowczych, odstraszających i spójnych kar w Unii Europejskiej na wzór 
rozporządzenia nr 1005/2008 w sprawie nielegalnych połowów, które zostało jednogłośnie 
przyjęte.

Poprawka 155
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 17

Stanowisko Rady Poprawka

Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące sankcji mających zastosowanie 
w przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do ich 
wdrożenia. Przewidziane sankcje muszą 
być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o tych przepisach 
i przekazują niezwłocznie informacje 
o wszelkich późniejszych zmianach 
dotyczących tych przepisów.

Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące sankcji mających zastosowanie 
w przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do ich szybkiego
wdrożenia. Przewidziane sankcje muszą 
być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. W ramach przepisów 
i kompetencji krajowych za odpowiednie 
instrumenty mogą być uznawane grzywny, 
konfiskata drewna i cofnięcie koncesji 
handlowych na rynek wewnętrzny. Środki 
tymczasowe przyjmowane przez właściwe 
organy muszą mieć taki charakter, aby 
zapobiegać dalszym naruszeniom.
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Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach i przekazują 
niezwłocznie informacje o wszelkich 
późniejszych zmianach dotyczących tych 
przepisów.

Or. de

Uzasadnienie

Aby cele rozporządzenia zostały skutecznie przełożone na praktykę, istotne jest szybkie 
wdrożenie przepisów dotyczących sankcji. W odniesieniu do określania sankcji zadaniem 
państw członkowskich, które działają w ramach przepisów i kompetencji krajowych 
(pomocniczość), jest zapewnienie ich skuteczności.

Poprawka 156
Judith A. Merkies

Stanowisko Rady
Artykuł 18 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Do dnia ...*, a następnie co sześć lat 
Komisja na podstawie sprawozdań i 
doświadczeń w stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia będzie przeprowadzać 
przegląd jego funkcjonowania i 
skuteczności, w szczególności w 
odniesieniu do konsekwencji 
administracyjnych dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, oraz w odniesieniu do 
zakresu produktów. Sprawozdaniom mogą 
towarzyszyć, w razie potrzeby, odnośne 
wnioski ustawodawcze.

3. Do dnia ...*, a następnie co sześć lat 
Komisja na podstawie sprawozdań i 
doświadczeń w stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia będzie przeprowadzać 
przegląd jego funkcjonowania i 
skuteczności w zapobieganiu 
wprowadzaniu na rynek wewnętrzny lub 
udostępnianiu nielegalnie pozyskanego 
drewna lub produktów z drewna. W 
szczególności rozważy ona:

- konsekwencje administracyjne dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, jak 
również w odniesieniu do zakresu 
produktów oraz
- jego wkład w cele powstrzymania 
pustynnienia i degradacji lasów oraz 
związanych z tym emisji węgla i utraty
różnorodności biologicznej na skalę 
światową, wspieranie zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego, zrównoważonego 
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rozwoju ludzkości i poszanowania dla 
rdzennych i lokalnych społeczności 
zamieszkujących lasy oraz wypełnianie 
międzynarodowych zobowiązań UE;
Sprawozdaniom mogą towarzyszyć, w 
razie potrzeby, odnośne wnioski 
ustawodawcze.

_____________

* Dz.U.: proszę wstawić datę: 36 plus 30 miesięcy 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

_______________

* Dz.U.: proszę wstawić datę: 36 plus 12 miesięcy 
od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 157
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Stanowisko Rady
Artykuł 18 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Do dnia ...*, a następnie co sześć lat 
Komisja na podstawie sprawozdań i 
doświadczeń w stosowaniu niniejszego
rozporządzenia będzie przeprowadzać 
przegląd jego funkcjonowania i 
skuteczności, w szczególności w 
odniesieniu do konsekwencji 
administracyjnych dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, oraz w odniesieniu do 
zakresu produktów. Sprawozdaniom mogą 
towarzyszyć, w razie potrzeby, odnośne 

3. Do dnia ...*, a następnie co sześć lat 
Komisja na podstawie sprawozdań i 
doświadczeń w stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia będzie przeprowadzać 
przegląd jego funkcjonowania i 
skuteczności w zapobieganiu 
wprowadzaniu na rynek wewnętrzny 
nielegalnie pozyskanego drewna lub 
produktów z drewna. W szczególności
rozważy ona konsekwencje 
administracyjne dla małych i średnich 
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wnioski ustawodawcze. przedsiębiorstw oraz w odniesieniu do 
zakresu produktów. Sprawozdaniom mogą 
towarzyszyć, w razie potrzeby, odnośne 
wnioski ustawodawcze.

_______________

* Dz.U.: proszę wstawić datę: 36 plus 30 miesięcy 
od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

_______________

* Dz.U.: proszę wstawić datę: 36 plus 12 miesięcy 
od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „udostępnianie na rynku wewnętrznym”, zaproponowany przez sprawozdawczynię 
(poprawka 68), jest zbyt szeroki i wiąże się z niepewnością prawną. Termin „wprowadzanie 
do obrotu” jest zdefiniowany i stosowany w dorobku wspólnotowym, natomiast 
„udostępnianie” nie jest. „Udostępnianie” mogłoby dotyczyć wszystkich podmiotów łańcucha 
mechanizmu nadzoru, od małych gospodarstw rolnych do lokalnych dostawców mebli.

Poprawka 158
Kartika Tamara Liotard

Stanowisko Rady
Artykuł 19 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się 
od….*. Jednakże art. 5 ust. 2, 6 ust. 1, 7 
ust. 7 oraz 7 ust. 8 stosuje się od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się 
od….*. Jednakże art. 3 ust. 1, 6 ust. 1, 7 
ust. 7 oraz 7 ust. 8 stosuje się od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

____________

Dz.U.: proszę wstawić datę: 30 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

______________

* Dz.U.: proszę wstawić datę: 12 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

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 
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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.

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

Stanowisko Rady
Załącznik – tiret drugie a (nowe)

Stanowisko Rady Poprawka

- 4404 Obręcze drewniane; żerdzie 
rozszczepione; pale, paliki i kołki, z 
drewna, zaostrzone ale nieprzetarte 
wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie 
przycięte, ale nietoczone, niewygięte ani w 
inny sposób nieobrobione, nadające się do 
produkcji lasek, parasoli, rękojeści do 
narzędzi lub tym podobne; wióry i tym 
podobne;

Or. fr

Uzasadnienie

Rozporządzenie musi mieć w miarę możliwości zastosowanie do wszystkich produktów z 
drewna. Każde przeoczenie stanowi potencjalną lukę i przyczynę nierówności w sektorze.

Poprawka 160
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Załącznik – tiret drugie a (nowe)

Stanowisko Rady Poprawka

- 4404 Obręcze drewniane; żerdzie 
rozszczepione; pale, paliki i kołki, z 
drewna, zaostrzone ale nieprzetarte 
wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie 
przycięte, ale nietoczone, niewygięte ani w 
inny sposób nieobrobione, nadające się do 
produkcji lasek, parasoli, rękojeści do 
narzędzi lub tym podobne; wióry i tym 
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podobne;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do możliwie jak największej liczby kategorii 
produktów z drewna, tak aby nie powodować luk i nieuczciwej konkurencji. Kodyfikacja jest 
oparta na Nomenklaturze scalonej w formie figurującej w załączniku I do rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2658/87.

Poprawka 161
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stanowisko Rady
Załącznik – tiret drugie b (nowe)

Stanowisko Rady Poprawka

- 4405 00 00 Wełna drzewna; mączka 
drzewna;

Or. fr

Uzasadnienie

Rozporządzenie musi mieć w miarę możliwości zastosowanie do wszystkich produktów z 
drewna. Każde przeoczenie stanowi potencjalną lukę i przyczynę nierówności w sektorze.

Poprawka 162
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Załącznik – tiret drugie b (nowe)

Stanowisko Rady Poprawka

- 4405 00 00 Wełna drzewna; mączka 
drzewna;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do możliwie jak największej liczby kategorii 
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produktów z drewna, tak aby nie powodować luk i nieuczciwej konkurencji. Kodyfikacja jest 
oparta na Nomenklaturze scalonej w formie figurującej w załączniku I do rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2658/87.

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

Stanowisko Rady
Załącznik – tiret trzynaste a (nowe) 

Stanowisko Rady Poprawka

- 4417 00 00 Narzędzia, oprawy narzędzi, 
rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki 
mioteł, szczotek i pędzli, z drewna; kopyta 
lub prawidła do obuwia, z drewna;

Or. fr

Uzasadnienie

Rozporządzenie musi mieć w miarę możliwości zastosowanie do wszystkich produktów z 
drewna. Każde przeoczenie stanowi potencjalną lukę i przyczynę nierówności w sektorze.

Poprawka 164
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Załącznik – tiret trzynaste a (nowe) 

Stanowisko Rady Poprawka

- 4417 00 00 Narzędzia, oprawy narzędzi, 
rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki 
mioteł, szczotek i pędzli, z drewna; kopyta 
lub prawidła do obuwia, z drewna;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do możliwie jak największej liczby kategorii 
produktów z drewna, tak aby nie powodować luk i nieuczciwej konkurencji. Kodyfikacja jest 
oparta na Nomenklaturze scalonej w formie figurującej w załączniku I do rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2658/87.
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Poprawka 165
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stanowisko Rady
Załącznik – tiret czternaste a (nowe) 

Stanowisko Rady Poprawka

- 4419 00 Przybory kuchenne lub stołowe, 
z drewna;

Or. fr

Uzasadnienie

Rozporządzenie musi mieć w miarę możliwości zastosowanie do wszystkich produktów z 
drewna. Każde przeoczenie stanowi potencjalną lukę i przyczynę nierówności w sektorze.

Poprawka 166
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Załącznik – tiret czternaste a (nowe) 

Stanowisko Rady Poprawka

- 4419 00 Przybory kuchenne i stołowe, z 
drewna;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do możliwie jak największej liczby kategorii 
produktów z drewna, tak aby nie powodować luk i nieuczciwej konkurencji. Kodyfikacja jest 
oparta na Nomenklaturze scalonej w formie figurującej w załączniku I do rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2658/87.
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Poprawka 167
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stanowisko Rady
Załącznik – tiret czternaste b (nowe) 

Stanowisko Rady Poprawka

- 4420 Intarsje i mozaiki, z drewna; kasety 
i szkatułki na biżuterię lub sztućce i 
podobne artykuły, z drewna; statuetki i 
pozostałe ozdoby, z drewna; drewniane 
artykuły meblarskie nieobjęte działem 94;

Or. fr

Uzasadnienie

Rozporządzenie musi mieć w miarę możliwości zastosowanie do wszystkich produktów z 
drewna. Każde przeoczenie stanowi potencjalną lukę i przyczynę nierówności w sektorze.

Poprawka 168
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Załącznik – tiret czternaste b (nowe) 

Stanowisko Rady Poprawka

- 4420 Intarsje i mozaiki, z drewna; kasety 
i szkatułki na biżuterię lub sztućce i 
podobne artykuły, z drewna; statuetki i 
pozostałe ozdoby, z drewna; drewniane 
artykuły meblarskie nieobjęte działem 94;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do możliwie jak największej liczby kategorii 
produktów z drewna, tak aby nie powodować luk i nieuczciwej konkurencji. Kodyfikacja jest 
oparta na Nomenklaturze scalonej w formie figurującej w załączniku I do rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2658/87.
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Poprawka 169
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stanowisko Rady
Załącznik – tiret czternaste c (nowe) 

Stanowisko Rady Poprawka

- 4421 Pozostałe artykuły z drewna 
(wieszaki na ubrania i inne);

Or. fr

Uzasadnienie

Rozporządzenie musi mieć w miarę możliwości zastosowanie do wszystkich produktów z 
drewna. Każde przeoczenie stanowi potencjalną lukę i przyczynę nierówności w sektorze.

Poprawka 170
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Załącznik – tiret czternaste c (nowe) 

Stanowisko Rady Poprawka

- 4421 Pozostałe artykuły z drewna 
(wieszaki na ubrania i inne);

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do możliwie jak największej liczby kategorii 
produktów z drewna, tak aby nie powodować luk i nieuczciwej konkurencji. Kodyfikacja jest 
oparta na Nomenklaturze scalonej w formie figurującej w załączniku I do rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2658/87.
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Poprawka 171
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stanowisko Rady
Załącznik – tiret piętnaste

Stanowisko Rady Poprawka

- Ścier z drewna i papier określone w 
rozdziałach 47 i 48 Nomenklatury scalonej, 
z wyjątkiem produktów z bambusa i 
produktów z odzysku (makulatura i 
odpady);

- Ścier z drewna i papier określone w 
rozdziałach 47, 48 i 49 Nomenklatury 
scalonej, z wyjątkiem produktów z 
bambusa i produktów z odzysku
(makulatura i odpady);

Or. fr

Uzasadnienie

Rozporządzenie musi mieć w miarę możliwości zastosowanie do wszystkich produktów z 
drewna. Każde przeoczenie stanowi potencjalną lukę i przyczynę nierówności w sektorze.

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

Stanowisko Rady
Załącznik – tiret szesnaste 

Stanowisko Rady Poprawka

– 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 i 
9403 90 30 meble drewniane;  

– 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 i 
9403 90 30 meble drewniane;

Or. fr

Uzasadnienie

Rozporządzenie musi mieć w miarę możliwości zastosowanie do wszystkich produktów z 
drewna. Każde przeoczenie stanowi potencjalną lukę i przyczynę nierówności w sektorze.
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– 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 i 
9403 90 30 meble drewniane;

- 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 i 
9403 90 30 meble drewniane;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do możliwie jak największej liczby kategorii 
produktów z drewna, tak aby nie powodować luk i nieuczciwej konkurencji. Kodyfikacja jest 
oparta na Nomenklaturze scalonej w formie figurującej w załączniku I do rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2658/87.


