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Alteração 72
Kartika Tamara Liotard

Posição do Conselho
Considerando 1

Posição do Conselho Alteração

(1) As florestas proporcionam uma vasta 
gama de benefícios ambientais, 
económicos e sociais, nomeadamente 
madeira e outros produtos florestais, bem 
como serviços ambientais.

(1) As florestas proporcionam uma vasta 
gama de benefícios ambientais, 
económicos e sociais, nomeadamente a 
disponibilização de madeira e outros 
produtos florestais, bem como a protecção 
da biodiversidade e a garantia de 
subsistência para as comunidades locais.

Or. en

Justificação

É importante pôr a tónica em três domínios de serviço diferentes (ambiental, social, 
económico) de forma equilibrada.

Alteração 73
Gerben-Jan Gerbrandy

Posição do Conselho
Considerando 1-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(1-A) O ambiente florestal é um 
património comum da Humanidade que 
tem de ser protegido, preservado e, se 
possível, restaurado com o objectivo 
último de manter a biodiversidade e as 
funções dos ecossistemas, proteger o 
clima e salvaguardar os direitos dos povos 
indígenas e das comunidades dependentes 
da floresta.

Or. en

Justificação

Reposição da primeira leitura do PE. Em acordos multilaterais sobre o ambiente, como a 
Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
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Alterações Climáticas, a diversidade e o clima são designados património comum da 
Humanidade. No direito internacional, tal estabelece uma responsabilidade especial de zelar 
pela sua protecção. 

Alteração 74
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Considerando 1-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(1-A) O ambiente florestal é um 
património precioso que tem de ser 
protegido, preservado e, se possível, 
restaurado com o objectivo último de 
manter a biodiversidade e as funções dos 
ecossistemas, proteger o clima e 
salvaguardar os direitos dos povos 
indígenas e das comunidades locais e 
dependentes da floresta.

Or. en

(Alteração 2 da primeira leitura do PE)

Alteração 75
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Considerando 2

Posição do Conselho Alteração

(2) Atendendo à procura crescente de 
madeira e produtos da madeira a nível 
mundial, associada às deficiências 
institucionais e de governação no sector 
florestal de vários países produtores de 
madeira, a exploração madeireira ilegal e o 
comércio conexo tornaram-se motivos de 
crescente preocupação.

(2) Atendendo às deficiências 
institucionais e de governação no sector 
florestal de vários países produtores de 
madeira, a exploração madeireira ilegal e o 
comércio conexo tornaram-se motivos de 
crescente preocupação.

Or. en
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Justificação

A gestão florestal é uma questão fundamental da exploração madeireira ilegal e como tal 
reconhecida. 

Alteração 76
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Considerando 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(2-A) As pressões exercidas sobre os 
recursos florestais naturais e a procura de 
madeira e dos produtos de madeira são 
muitas vezes demasiado elevadas e a 
Comunidade precisa de reduzir o seu 
impacto sobre os ecossistemas florestais, 
independentemente do local onde os seus 
efeitos se façam sentir.

Or. en

(Alteração 6 do PE em primeira leitura)

Alteração 77
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posição do Conselho
Considerando 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(2-A) A madeira produzida de forma 
sustentável fixa os gases com efeitos de 
estufa e é um dos materiais mais 
ecológicos que existem. Tendo em conta a 
crescente procura a nível mundial, a 
produção sustentável de madeira deve ser 
incentivada, tanto dentro como fora da 
União. A imposição de requisitos 
excessivamente ambiciosos aos produtos 
de madeira pode levar a uma perda de 
competitividade em comparação com 
outros materiais não renováveis (como o 
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plástico, o alumínio e o cimento), que não 
estão sujeitos a requisitos de legalidade; 
uma tal deslocação nos produtos, por sua 
vez, prejudicaria a capacidade de atingir 
as metas da UE em matéria de clima. 

Or. en

Alteração 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posição do Conselho
Considerando 3

Posição do Conselho Alteração

(3) A exploração madeireira ilegal constitui 
um problema insidioso, causa de grande 
preocupação internacional. Representa uma 
considerável ameaça para as florestas, na 
medida em que contribui para o processo 
de desflorestação, responsável por cerca 
de 20% das emissões de CO2, e 
compromete a biodiversidade, bem como a 
gestão e o desenvolvimento florestais 
sustentáveis, nomeadamente a viabilidade 
comercial dos operadores que exercem as 
suas actividades em conformidade com a 
legislação aplicável. Possui, além disso, 
implicações sociais, políticas e 
económicas.

(3) A exploração madeireira ilegal constitui 
um problema insidioso, causa de grande 
preocupação internacional. Representa uma 
considerável ameaça para as florestas, na 
medida em que contribui para o processo 
de desflorestação, responsável por cerca 
de 12% das emissões de CO2, e 
compromete a biodiversidade, bem como a 
gestão e o desenvolvimento florestais 
sustentáveis, nomeadamente a viabilidade 
comercial dos operadores que exercem as 
suas actividades em conformidade com a 
legislação aplicável. Possui, além disso, 
implicações sociais, políticas e 
económicas.

Or. xm

Justificação

O estudo mais recente revela que o valor é de 12% - debate durante a Conferência do Clima 
em Copenhaga (COP15, 2009).
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Alteração 79
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Posição do Conselho
Considerando 3

Posição do Conselho Alteração

(3) A exploração madeireira ilegal 
constitui um problema insidioso de 
grande preocupação internacional. 
Representa uma considerável ameaça para 
as florestas, na medida em que contribui 
para o processo de desflorestação, 
responsável por cerca de 20% das emissões 
de CO2, e compromete a biodiversidade, 
bem como a gestão e o desenvolvimento 
florestais sustentáveis, nomeadamente a 
viabilidade comercial dos operadores que 
exercem as suas actividades em 
conformidade com a legislação aplicável. 
Possui, além disso, implicações sociais, 
políticas e económicas.

(3) A exploração madeireira ilegal constitui 
uma considerável ameaça para as florestas, 
na medida em que contribui para o 
processo de desflorestação, responsável por 
cerca de 20% das emissões globais de 
CO2. Espera-se que a resolução eficaz 
deste problema no âmbito do presente 
regulamento contribua significativamente 
para rentabilizar as estratégias da UE de 
mitigação das alterações climáticas; ela 
deve, pois, ser encarada como 
complementar à acção da UE e ao seu 
empenho no contexto da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas.

Or. en

Justificação

Em termos de coerência política, é necessário estabelecer uma ligação entre o regulamento e 
outros esforços da União Europeia e mundiais para combater as alterações climáticas, 
especialmente através da redução da desflorestação.

Alteração 80
Kartika Tamara Liotard

Posição do Conselho
Considerando 3

Posição do Conselho Alteração

(3) A exploração madeireira ilegal constitui 
um problema insidioso, causa de grande 
preocupação internacional. Representa uma 
considerável ameaça para as florestas, na 
medida em que contribui para o processo 
de desflorestação, responsável por cerca 
de 20% das emissões de CO2, e 

(3) A exploração madeireira ilegal constitui 
um problema insidioso, causa de grande 
preocupação internacional. É agravada por 
deficiências institucionais e 
administrativas inerentes ao sector 
florestal num número significativo de 
países produtores de madeira. A 
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compromete a biodiversidade, bem como a
gestão e o desenvolvimento florestais 
sustentáveis, nomeadamente a viabilidade 
comercial dos operadores que exercem as 
suas actividades em conformidade com a 
legislação aplicável. Possui, além disso, 
implicações sociais, políticas e 
económicas.

exploração madeireira ilegal representa 
uma considerável ameaça para as florestas, 
na medida em que contribui para o 
processo de desflorestação e de 
degradação das florestas, responsável por 
cerca de 20% das emissões de CO2, e 
compromete a biodiversidade, causa danos 
ao habitat dos povos indígenas e 
compromete a gestão e o desenvolvimento 
florestais sustentáveis, nomeadamente a 
viabilidade comercial dos operadores que 
exercem as suas actividades em 
conformidade com a legislação aplicável. 
Contribui também para a desertificação e 
processos de formação de estepe, 
aumentando a erosão do solo e 
exacerbando acontecimentos climáticos 
extremos e cheias. Possui, além disso, 
implicações sociais, políticas e económicas
que muitas vezes subvertem o progresso 
rumo à realização dos objectivos de boa 
governação, ao mesmo tempo que põe em 
risco as comunidades locais dependentes 
da floresta e os direitos dos povos 
indígenas.

Or. en

Justificação

Repõe-se a integralidade do texto do Parlamento em primeira leitura, que estabelece a lista 
dos impactos e consequências causadas pela extracção ilegal de madeira, dado que fornece 
informações básicas importantes que justificam a exigência, à UE, de medidas tendentes a 
reconhecer a sua responsabilidade de consumidor global.

Alteração 81
Andres Perello Rodriguez

Posição do Conselho
Considerando 3

Posição comum Alteração

(3) A exploração madeireira ilegal constitui 
um problema insidioso, causa de grande 
preocupação internacional. Representa uma 
considerável ameaça para as florestas, na 

(3) A exploração madeireira ilegal constitui 
um problema insidioso, causa de grande 
preocupação internacional. Representa uma 
considerável ameaça para as florestas, na 
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medida em que contribui para o processo 
de desflorestação, responsável por cerca 
de 20% das emissões de CO2, e 
compromete a biodiversidade, bem como a 
gestão e o desenvolvimento florestais 
sustentáveis, nomeadamente a viabilidade 
comercial dos operadores que exercem as 
suas actividades em conformidade com a 
legislação aplicável. Possui, além disso, 
implicações sociais, políticas e 
económicas.

medida em que contribui - juntamente com 
as mudanças de utilização do solo, os 
incêndios, os fenómenos meteorológicos 
extremos e as doenças florestais - para o 
processo de desflorestação, responsável por 
cerca de 20% das emissões de CO2, e 
compromete a biodiversidade, bem como a 
gestão e o desenvolvimento florestais 
sustentáveis, nomeadamente a viabilidade 
comercial dos operadores que exercem as 
suas actividades em conformidade com a 
legislação aplicável. Possui, além disso, 
implicações sociais, políticas e 
económicas.

Or. es

Alteração 82
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Posição do Conselho
Considerando 3-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(3-A) A exploração madeireira ilegal 
compromete a gestão e o desenvolvimento 
florestais sustentáveis, nomeadamente, a 
viabilidade comercial dos operadores que 
exercem as suas actividades em 
conformidade com a legislação aplicável. 
Além disso, tem profundas implicações 
sociais, políticas e económicas, estando 
mesmo ligada a conflitos armados em 
todo o mundo. Por conseguinte, é 
necessário sensibilizar os Estados 
Membros da UE e as respectivas 
autoridades nacionais, bem como o 
público em geral para esta importante 
questão.

Or. en

Justificação

A exploração madeireira ilegal compromete a concorrência leal na União Europeia e no 
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resto do mundo. Os estudos demonstram que os cidadãos se preocupam com a legalidade da 
madeira e dos produtos de madeira colocados no mercado. O regulamento deve, 
inequivocamente, chamar a atenção dos interessados para a gravidade do problema da 
extracção ilegal de madeira.  Além disso, o problema não se limita à produção de madeira, 
estando frequentemente ligado a conflitos armados. Este aspecto é particularmente 
importante para o desenvolvimento e aceitação da legislação.

Alteração 83
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Posição do Conselho
Considerando 3-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(3-A) A Decisão n.º 1600/2002/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, que 
estabelece o sexto programa comunitário 
de acção em matéria de Ambiente1, 
definiu como actividade prioritária a 
análise da possibilidade de tomar medidas 
activas para prevenir e combater o 
comércio de madeira extraída ilegalmente 
e a continuação da participação activa da 
UE e dos Estados-Membros na aplicação 
de resoluções e acordos globais e 
regionais relativos às florestas.
_____________________
1JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

Or. sv

Justificação

Alteração 9 do PE em primeira leitura.

Alteração 84
Kartika Tamara Liotard

Posição do Conselho
Considerando 3-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(3-A) A Decisão n.º 1600/2002/CE do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, que 
estabelece o sexto programa comunitário 
de acção em matéria de Ambiente1, 
definiu como actividade prioritária a 
análise da possibilidade de tomar medidas 
activas para prevenir e combater o 
comércio de madeira extraída ilegalmente 
e a continuação da participação activa da 
UE e dos Estados-Membros na aplicação 
de resoluções e acordos globais e 
regionais relativos às florestas.
________________

1 OJL 242, 10.9.2002, p.1

Or. en

Justificação

Os considerandos devem fazer referência à base do regulamento, nomeadamente, o 6.º 
programa comunitário de acção em matéria de ambiente.

Alteração 85
Jo Leinen, Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Considerando 7

Posição do Conselho Alteração

(7) Atendendo à grande dimensão e 
urgência do problema, é necessário apoiar 
activamente o combate à exploração 
madeireira ilegal e ao comércio conexo, 
complementar e reforçar a iniciativa APV e 
aperfeiçoar as sinergias entre as políticas 
destinadas à conservação das florestas e 
aquelas que visam atingir um nível elevado 
de protecção ambiental, incluindo o 
combate às alterações climáticas e à 
redução da biodiversidade.

(7) Atendendo à dimensão e à urgência do 
problema, é necessário apoiar activamente 
o combate à exploração madeireira ilegal e 
o comércio relacionado com esta prática, 
complementar e reforçar a iniciativa VPA,
criar condições de concorrência 
equitativas para todos os operadores e 
aperfeiçoar as sinergias entre as políticas 
destinadas à conservação das florestas e à 
realização de um nível elevado de 
protecção ambiental, incluindo o combate 
às alterações climáticas e à redução da 
biodiversidade.

Or. en
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Justificação

Ao definir obrigações específicas e velar por que todos os operadores as cumpram, o 
regulamento irá eliminar lacunas e evitar que os intervenientes beneficiem com o comércio 
de madeira extraída ilegalmente. 

Alteração 86
Judith A. Merkies

Posição do Conselho
Considerando 8

Posição do Conselho Alteração

(8) Importa reconhecer os esforços 
efectuados pelos países que, no âmbito do 
FLEGT, celebraram APV com a União, 
bem como os princípios que constam dos 
referidos acordos, nomeadamente no que 
respeita à definição de madeira extraída 
legalmente. Deverá também atender-se ao 
facto de, no âmbito do regime de 
licenciamento do FLEGT, apenas serem 
exportados para a União madeira extraída 
em conformidade com as disposições 
legislativas nacionais pertinentes e 
produtos derivados dessa madeira. Por 
conseguinte, a madeira incorporada nos 
produtos da madeira enumerados nos 
Anexos II e III do Regulamento (CE) 
n.º 2173/2005 do Conselho, 
de 20 de Dezembro de 2005, relativo ao 
estabelecimento de um regime de 
licenciamento para a importação de 
madeira para a Comunidade Europeia 
(FLEGT), originários de países parceiros 
constantes do Anexo I do mesmo 
regulamento, deverá ser considerada 
extraída legalmente, se esses produtos 
forem conformes com esse regulamento e 
com as suas disposições de aplicação.

(8) Importa reconhecer os esforços 
efectuados pelos países que, no âmbito do 
FLEGT, celebraram APV com a União, 
bem como os princípios que constam dos 
referidos acordos, nomeadamente no que 
respeita à definição de madeira extraída 
legalmente. Deverá também atender-se ao 
facto de, no âmbito do regime de 
licenciamento do FLEGT, apenas serem 
exportados para a União madeira extraída 
em conformidade com as disposições 
legislativas nacionais pertinentes e 
produtos derivados dessa madeira. Por 
conseguinte, a madeira incorporada nos 
produtos da madeira enumerados nos 
Anexos II e III do Regulamento (CE) 
n.º 2173/2005 do Conselho, 
de 20 de Dezembro de 2005, relativo ao 
estabelecimento de um regime de 
licenciamento para a importação de 
madeira para a Comunidade Europeia 
(FLEGT), originários de países parceiros 
constantes do Anexo I do mesmo 
regulamento, deverá ser considerada 
extraída legalmente, se esses produtos 
forem conformes com esse regulamento e 
com as suas disposições de aplicação. Os
princípios consagrados nos VPA, 
nomeadamente no que diz respeito à 
definição de «madeira obtida legalmente», 
devem promover a gestão sustentável da 
floresta, a conservação da biodiversidade, 
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a protecção das comunidades locais 
dependentes da floresta e dos povos 
indígenas, e a salvaguarda dos direitos 
destas comunidades e povos.

Or. en

Justificação

Reposição do texto do Parlamento em primeira leitura que refere os APV,  subjacentes aos 
objectivos do regulamento.

Alteração 87
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Considerando 8-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(8-A) Através da execução do Plano de 
Acção FLEGT, a Comissão adquiriu 
conhecimentos específicos consideráveis, 
que devem ser tidos em conta para a 
realização dos objectivos do presente 
Regulamento. Esses conhecimentos 
devem ser utilizados, em particular, para 
obter uma maior especificação da 
definição de legislação aplicável com base 
na estrutura dos APV. 

Or. en

Justificação
Alteração 16 da primeira leitura, que também refere o papel da Comissão na definição de 
legalidade.

Alteração 88
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Considerando 8-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

(8-B) A União Europeia deve procurar 
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criar mais incentivos para que mais países 
adiram aos acordos de parceria 
voluntários no âmbito do FLEGT, tendo 
também em consideração que estes APV 
podem ser particularmente relevantes 
para os esforços globais de combate às 
alterações climáticas mediante a redução 
da desflorestação no contexto de 
negociações internacionais.

Or. en

Justificação

É conveniente salientar a importância desta regulação para incentivar os países a firmar 
APV, bem como os potenciais efeitos dos APV em termos de redução das emissões, no 
contexto dos esforços mundiais para reduzir a desflorestação.

Alteração 89
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posição do Conselho
Considerando 10

Posição do Conselho Alteração

(10) Dada a complexidade da exploração 
madeireira ilegal, atendendo aos factores e 
impactos subjacentes, importa reduzir os 
incentivos às actividades ilícitas através de 
uma focalização nos comportamentos dos 
operadores.

(10) Dada a complexidade da exploração 
madeireira ilegal, atendendo aos factores e 
impactos subjacentes, importa reduzir os 
incentivos às actividades ilícitas através de 
uma focalização nos comportamentos dos 
operadores. Reforçar os requisitos e as 
obrigações e aumentar os meios legais 
para punir operadores que colocam no 
mercado da União Europeia madeira e 
produtos de madeira ilegais são das 
soluções mais eficazes para dissuadir os 
operadores de manter relações comerciais 
com fornecedores que infringem a lei.

Or. en

Justificação

A expressão "disponibilizar no mercado interno", sugerida pelo relator (alteração 6), é 
demasiado ampla e cria insegurança jurídica. A expressão "colocação no mercado", ao 
contrário de "disponibilização", encontra-se definida e faz parte do acervo comunitário.  O 
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conceito de "disponibilização" pode dizer respeito a todas as partes responsáveis no 
processo, do pequeno operador ao comerciante de móveis local.

Alteração 90
Paolo Bartolozzi

Posição do Conselho
Considerando 10-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(10-A) A certificação florestal está a 
desenvolver-se cada vez mais na Europa e 
no mundo. Além disso, um número 
crescente de governos e autoridades 
públicas, em particular na União 
Europeia, utiliza a certificação florestal 
como forma de garantir a legalidade e a 
sustentabilidade dos seus contratos 
públicos. Considerar a madeira e os 
produtos de madeira verificados e 
certificados por terceiros como extraídos 
legalmente seria um reconhecimento das 
conquistas no sector florestal no combate 
à exploração ilegal, e seria um incentivo 
para uma maior disseminação da gestão 
florestal sustentável e sua certificação a 
nível mundial.

Or. en

Alteração 91
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Considerando 12

Posição do Conselho Alteração

(12) Muitos produtos da madeira sofrem 
um processamento complexo antes e 
depois de serem colocados no mercado 
pela primeira vez. Para evitar impor 
encargos administrativos desnecessários, 
apenas deverão ser abrangidos pelos 

(12) Muitos produtos da madeira sofrem 
um processamento complexo antes e 
depois de serem colocados no mercado 
pela primeira vez. Para evitar impor 
encargos administrativos desnecessários, 
apenas deverão ser abrangidos pelos 
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requisitos estabelecidos no presente 
regulamento os operadores que colocam 
madeira e produtos da madeira no mercado 
interno pela primeira vez, e não todos os 
operadores envolvidos na cadeia de 
distribuição.

requisitos de diligência estabelecidos no 
presente regulamento os operadores que 
colocam madeira e produtos da madeira no 
mercado interno pela primeira vez, e não 
todos os operadores envolvidos na cadeia 
de distribuição. Todos os operadores da 
cadeia de abastecimento devem sentir-se 
obrigados a acatar a proibição de colocar 
no mercado madeira e produtos de 
madeira extraídos ilegalmente e têm que 
zelar por que tal não aconteça. Os 
operadores que colocam no mercado 
madeira e produtos de madeira devem 
utilizar os sistemas de diligência que 
estabeleceram ou os sistemas de uma 
organização de vigilância.

Or. en

Justificação

Os sistemas de diligência devem ser obrigatórios para os operadores que colocam no 
mercado madeira e produtos de madeira. As obrigações dos operadores que disponibilizam 
madeira e produtos de madeira no mercado devem ser consideravelmente menores.

Alteração 92
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posição do Conselho
Considerando 12

Posição do Conselho Alteração

(12) Muitos produtos da madeira sofrem 
um processamento complexo antes e 
depois de serem colocados no mercado 
pela primeira vez. Para evitar impor 
encargos administrativos desnecessários, 
apenas deverão ser abrangidos pelos 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento os operadores que colocam
madeira e produtos da madeira no mercado 
interno pela primeira vez, e não todos os 
operadores envolvidos na cadeia de 
distribuição.

(12) Muitos produtos da madeira sofrem 
um processamento complexo antes e 
depois de serem colocados no mercado 
pela primeira vez. Para evitar impor 
encargos administrativos desnecessários, 
apenas deverão ser abrangidos pelos 
requisitos de diligência estabelecidos no 
presente regulamento os operadores que 
colocam madeira e produtos da madeira no 
mercado interno pela primeira vez, e não 
todos os operadores envolvidos na cadeia 
de distribuição. Os operadores que 
colocam pela primeira vez no mercado 
madeira e produtos de madeira deverão 
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ser abrangidos pela proibição de colocar 
no mercado madeira e produtos de 
madeira extraídos ilegalmente, devendo 
exercer a cautela necessária para que tal 
não aconteça.

Or. en

Justificação

A expressão "disponibilizar no mercado interno", sugerida pelo relator (alteração 8), é 
demasiado ampla e cria insegurança jurídica. A expressão "colocação no mercado", ao 
contrário de "disponibilização", encontra-se definida e faz parte do acervo comunitário.  Não 
é razoável que toda a cadeia de abastecimento seja responsabilizada.

Alteração 93
Kartika Tamara Liotard

Posição do Conselho
Considerando 14-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(14-A) Os operadores de países com 
florestas de importância ecológica 
internacional devem ter uma 
responsabilidade especial na exploração 
sustentável de madeira.

Or. en

Justificação

Os países que ainda possuem uma percentagem elevada de florestas primárias ou altamente 
importantes para a conservação da biodiversidade são, frequentemente, países em 
desenvolvimento, onde é grande o risco de exploração madeireira ilegal. Portanto, os 
operadores destes países devem estar cientes do seu papel na preservação dessas florestas.
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Alteração 94
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Considerando 16

Posição do Conselho Alteração

(16) A fim de evitar encargos 
administrativos indevidos, os operadores 
que já utilizem sistemas ou procedimentos 
em conformidade com os requisitos do 
presente regulamento não deverão ser 
obrigados a criar novos sistemas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não existe qualquer artigo correspondente a nível de execução.

Alteração 95
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Considerando 18-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(18-A) Para que o presente regulamento 
seja eficientemente aplicado, é necessária 
uma cooperação considerável entre as 
autoridades nacionais, bem como entre os 
diferentes órgãos das administrações 
nacionais, incluindo, nomeadamente, os 
serviços responsáveis pela silvicultura, 
pela aplicação da legislação ambiental e 
pelas alfândegas.

Or. en

Justificação

A prevenção da comercialização de produtos de madeira provenientes da exploração ilegal 
das florestas pode tornar necessária a cooperação entre diferentes entidades.
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Alteração 96
Andres Perello Rodriguez

Posiçção do Conselho
Considerando 21

Posição comum Alteração

(21) Atendendo à dimensão internacional 
da exploração madeireira ilegal e do 
comércio conexo, as autoridades 
competentes deverão cooperar entre si, 
com as autoridades administrativas dos 
países terceiros e com a Comissão.

(21) Atendendo à dimensão internacional 
da exploração madeireira ilegal e do 
comércio conexo, as autoridades 
competentes deverão cooperar entre si, 
com as organizações da sociedade civil, 
com as organizações industriais e com as 
autoridades administrativas dos países 
terceiros e com a Comissão.

Or. es

Alteração 97
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Considerando 21-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(21-A) A fim de facilitar o cumprimento 
das disposições do presente regulamento 
pelos operadores que colocam ou 
disponibilizam madeira ou produtos de 
madeira no mercado, tendo em conta a 
situação das pequenas e médias empresas, 
os Estados-Membros devem proporcionar 
aos operadores assistência técnica e de 
outro tipo, e facilitar o intercâmbio de 
informações, especialmente no que diz 
respeito ao cumprimento pelos operadores 
da obrigação de utilizarem um sistema de 
diligência.

Or. en

Justificação

Criação de um enquadramento para limitar o ónus administrativo, tendo em conta 
igualmente a situação das PME. Base para um novo artigo sobre a assistência técnica aos 
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operadores e a troca de informações. 

Alteração 98
Daciana Octavia Sârbu

Posição do Conselho
Considerando 22

Posição do Conselho Alteração

(22) Os Estados-Membros deverão garantir 
que as infracções ao presente regulamento 
sejam punidas através de sanções eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

(22) Os Estados-Membros deverão garantir 
que as infracções ao presente regulamento 
sejam punidas através de sanções eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. De notar 
que um número significativo de pessoas 
nas áreas rurais, especialmente nos novos 
Estados-Membros, continua a viver num 
regime de subsistência que pode envolver 
a colheita e distribuição de madeira a 
pequena escala.  A aplicação de sanções 
associadas a violações do presente 
regulamento deve ter em conta as 
circunstâncias específicas dos operadores 
que vivem num regime de subsistência, 
que têm uma capacidade limitada de 
implementar os requisitos dos sistemas de 
diligência que outros operadores, de 
maior dimensão, operando a larga escala 
e dispondo de maiores recursos, estarão 
mais aptos a implementar.

Or. en

Justificação

Se forem estabelecidas sanções a nível europeu, deve ser conferida alguma flexibilidade aos 
Estados-Membros quando estejam envolvidas pessoas que vivem num regime de subsistência, 
as quais, embora possam ser consideradas "operadores", provavelmente não têm 
conhecimentos nem os recursos necessários para implementar sistemas de diligência ou 
realizarem auditorias, etc.
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Alteração 99
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Considerando 23

Posição do Conselho Alteração

(23) A Comissão deverá ter poderes para 
aprovar actos delegados nos termos do 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
no que se refere aos procedimentos para o 
reconhecimento e a retirada de 
reconhecimento das organizações de 
vigilância, no que respeita a outros critérios 
pertinentes de avaliação do risco que 
possam ser necessários para completar os 
já previstos no presente regulamento e no 
que toca à lista da madeira e dos produtos 
da madeira a que se aplica o presente 
regulamento. É particularmente importante 
que a Comissão consulte os peritos durante 
os seus trabalhos preparatórios, de acordo 
com os compromissos assumidos na sua 
Comunicação de 9 de Dezembro de 2009 
relativa a aplicação do artigo 290.º do 
TFUE.

(23) A Comissão deverá ter poderes para 
aprovar actos delegados nos termos do 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
no que se refere aos procedimentos para o 
reconhecimento e a retirada de 
reconhecimento das organizações de 
vigilância, no que respeita aos princípios e 
critérios gerais relativos a uma maior 
especificação da definição de legislação 
aplicável e que respeita a outros critérios 
pertinentes de avaliação do risco que 
possam ser necessários para completar os 
já previstos no presente regulamento e no 
que toca à lista da madeira e dos produtos 
da madeira a que se aplica o presente
regulamento. É particularmente importante 
que a Comissão consulte os peritos durante 
os seus trabalhos preparatórios, de acordo 
com os compromissos assumidos na sua 
Comunicação de 9 de Dezembro de 2009 
relativa a aplicação do artigo 290.º do 
TFUE.

Or. en

Justificação

Surge na linha da proposta de uma maior definição dos princípios legais e dos critérios 
através de actos delegados.
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Alteração 100
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Considerando 23-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(23-B) A fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno de 
produtos florestais, a Comissão deve 
examinar em permanência o impacto do 
presente regulamento. Em especial, 
deverá ser dada uma particular atenção 
às consequências que o regulamento terá 
para as PME. A Comissão deverá, pois, 
em conformidade, proceder a uma análise 
regular do impacto do presente 
regulamento, em particular no que se 
refere às PME e a práticas florestais 
sustentáveis.

Or. en

Justificação

Alteração 29 em primeira leitura. Base para o artigo operacional 18.º, n.º 3.º, relativo à 
apresentação de relatórios sobre os efeitos da regulamentação.

Alteração 101
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 1

Posição do Conselho Alteração

O presente regulamento estabelece as 
obrigações dos operadores que colocam 
madeira e produtos da madeira no mercado 
interno pela primeira vez, para minimizar o 
risco de colocar no mercado madeira 
extraída ilegalmente ou produtos derivados 
dessa madeira.

O presente regulamento estabelece as 
obrigações dos operadores que colocam ou 
disponibilizam madeira e produtos da 
madeira no mercado interno pela primeira 
vez, para minimizar o risco de colocação 
no mercado de madeira ilegalmente 
extraída ou de produtos derivados dessa 
madeira.

Or. de
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Justificação

A exigência de diligência só deve ser aplicável aos operadores que pela primeira vez colocam 
ou disponibilizam a madeira no mercado interno. Um controlo objectivo da colocação no 
mercado de madeira pela primeira vez é suficiente e proporcionado.

Alteração 102
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posição do Conselho
Artigo 1

Posição do Conselho Alteração

O presente regulamento estabelece as 
obrigações dos operadores que colocam 
madeira e produtos da madeira no mercado 
interno pela primeira vez, para minimizar 
o risco de colocar no mercado madeira 
extraída ilegalmente ou produtos derivados 
dessa madeira.

O presente regulamento estabelece as 
obrigações dos operadores que colocam 
madeira e produtos da madeira no mercado 
interno pela primeira vez, para evitar
colocar no mercado madeira extraída 
ilegalmente ou produtos derivados dessa 
madeira.

Or. en

Justificação

Para reduzir os encargos administrativos das PME, o regulamento deve ser aplicável apenas 
aos operadores que colocam no mercado, pela primeira vez, madeira ou produtos de 
madeira.

Alteração 103
Paolo Bartolozzi

Posição do Conselho
Artigo 2 – alínea d)

Posição do Conselho Alteração

(d) "País de extracção", o país ou território
em que a madeira ou a madeira 
incorporada nos produtos da madeira foram 
extraídas;

(d) "País de extracção", o país em que foi 
extraída a madeira ou a madeira 
incorporada nos produtos de madeira;

Or. en
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Alteração 104
Christa Klaß

Posição do Conselho
Artigo 2 – alínea f-A) (nova)

Posição do Conselho Alteração

(fa) "Risco", o risco de comercializar 
madeira extraída ilegalmente ou produtos 
de madeira dela derivados, que tenham 
sido colocados no mercado em resultado 
da não observância da legislação nacional 
e/ou da incorrecta aplicação dos sistemas 
de controlo do comércio;

Or. en

Alteração 105
Christa Klaß

Posição do Conselho
Artigo 2 – alínea f-B) (nova)

Posição do Conselho Alteração

(fb) "Negligenciável", quando os factos 
relevantes não justificam a suposição de 
que a madeira em causa, ou a madeira 
contida no produto de madeira em causa, 
tenha sido extraída em violação das 
disposições legais aplicáveis a nível 
nacional e de todos os sistemas de 
controlo relativos ao comércio de 
madeira, e que, por isso, a madeira não 
pode ser comercializada;

Or. en
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Alteração 106
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Artigo 2 – alínea f-B) (nova)

Posição do Conselho Alteração

(fb) "sistema de diligência", a obrigação 
de recorrer a todos os meios necessários 
para assegurar que a madeira e os 
produtos extraídos ilegalmente não sejam 
colocados ou disponibilizados no 
mercado;

Or. en

Justificação

Clarifica o conceito e complementa o artigo 4.º.

Alteração 107
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Artigo 2 – alínea g)

Posição do Conselho Alteração

(g) "Legislação aplicável", a legislação em 
vigor no país de extracção nos seguintes 
domínios:

(g) "Legislação aplicável", a legislação em 
vigor no país de extracção, incluindo as 
leis nacionais e regionais, os 
regulamentos, a jurisprudência 
consagrada e os acordos internacionais 
ratificados, nos seguintes domínios:

– direitos de extracção de madeira em 
zonas cujos limites estão publicados,

(i)direitos de acesso, utilização e 
propriedade, incluindo os direitos 
costumeiros legais, protegidos ou 
reconhecidos das populações indígenas;

– pagamento de direitos de extracção e de 
madeira, incluindo imposições relativas à 
extracção de madeira,

(ii) protecção do ambiente, incluindo a 
conservação e a gestão das florestas;

– extracção de madeira, incluindo 
legislação ambiental e florestal com ela 
directamente relacionada,

(iii) extracção de madeira;

– direitos legais de terceiros relativos à 
utilização e à posse afectadas pela 

(iv) transformação de madeira;
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extracção de madeira, e
(v) impostos, taxas ou direitos, na medida 
em que digam respeito ao sector florestal;
(vi) bem-estar social e protecção no 
trabalho, incluindo saúde e segurança;

– legislação comercial e aduaneira, na 
medida em que diga respeito ao sector 
florestal.

(vii) legislação comercial e aduaneira, na 
medida em que diga respeito ao sector 
florestal.

Tendo em vista uma maior especificação 
desta definição, a Comissão, através de 
actos delegados, estabelece princípios e 
critérios gerais e, na medida do possível, 
colige e publica os indicadores relativos a 
cada país produtor de madeira. 
O procedimento estabelecido nos 
artigos 13.º, 14.º e 15.º é aplicável aos 
actos delegados a que se refere a presente 
alínea.

Or. en

Justificação

Definição baseada na matriz de legalidade dos APV do FLEGT, que se baseia na experiência 
da Comissão. Outros programas têm uma arquitectura semelhante. Garante o cumprimento 
de orientações e metodologias comuns nos diversos sistemas de vigilância e evita definições 
ad hoc.  Inclui acordos internacionais ratificados, a comunidade, a gestão florestal, o 
bem-estar, o trabalho e os direitos das populações indígenas, tal como a alteração 38 em 
primeira leitura. A definição de princípios e critérios terá de ser feita através de actos 
delegados.

Alteração 108
Gerben-Jan Gerbrandy

Posição do Conselho
Artigo 2 – alínea g)

Posição do Conselho Alteração

(g) "Legislação aplicável", a legislação em 
vigor no país de extracção nos seguintes 
domínios: 

(g) "Legislação aplicável", as leis e a 
legislação em vigor no país de extracção, 
seja nacional, regional ou internacional
nos seguintes domínios:

– direitos de extracção de madeira em 
zonas cujos limites estão publicados,

– direitos de extracção de madeira em 
zonas cujos limites legais estão publicados,
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– pagamento de direitos de extracção e de 
madeira, incluindo imposições relativas à 
extracção de madeira,

– pagamento de direitos de extracção e de 
madeira, incluindo impostos e imposições 
relativas à extracção de madeira,

– extracção de madeira, incluindo 
legislação ambiental e florestal com ela 
directamente relacionada,

– requisitos relativos à conservação da 
biodiversidade, extracção de madeira e 
gestão florestal, incluindo legislação 
ambiental e florestal com ela directamente 
relacionada, bem como legislação sobre 
trabalho e bem-estar das comunidades,

– direitos legais de terceiros relativos à 
utilização e à posse afectadas pela 
extracção de madeira, e

– direitos legais ou costumeiros de 
terceiros relativos à utilização e à posse 
afectadas pela extracção de madeira, e 
Artigo 3.º

– legislação comercial e aduaneira, na 
medida em que diga respeito ao sector 
florestal.

– legislação comercial e aduaneira, na 
medida em que diga respeito ao sector 
florestal.

Or. en

Justificação

Reintroduz, em parte, elementos fundamentais da alteração 38 aprovada em primeira leitura 
em 22 de Abril de 2009.

Alteração 109
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Artigo 2 – alínea g-A) (nova)

Posição do Conselho Alteração

(ga) «Organização de vigilância», uma 
entidade jurídica ou uma associação ou 
federação de membros com capacidade 
jurídica para acompanhar e assegurar a 
aplicação dos sistemas de diligência pelos 
operadores certificados para a utilização 
de tais sistemas.

Or. en

Justificação

A definição segue a proposta inicial da Comissão. 
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Alteração 110
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posição do Conselho
Artigo 3 – título

Posição do Conselho Alteração

Estatuto da madeira e dos produtos da 
madeira abrangidos pela regulamentação 
FLEGT e CITES

Estatuto da madeira e dos produtos da 
madeira abrangidos pela regulamentação 
FLEGT, CITES e pelos actuais sistemas 
de certificação florestal mundialmente 
reconhecidos 

Or. en

Justificação

Há que reconhecer o valor dos actuais sistemas credíveis de certificação florestal.  A isenção 
desses sistemas também se poderia traduzir num aumento do número de florestas certificadas 
em todo o mundo.

Alteração 111
Paolo Bartolozzi

Posição do Conselho
Artigo 3 – título

Posição do Conselho Alteração

Estatuto da madeira e dos produtos da 
madeira abrangidos pela regulamentação 
FLEGT e CITES

Estatuto da madeira e dos produtos da 
madeira abrangidos pela regulamentação 
FLEGT e CITES e pelos sistemas de 
certificação verificados por terceiros

Or. en
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Alteração 112
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posição do Conselho
Artigo 3 – parágrafo 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Para efeitos do presente regulamento, a 
madeira e os produtos certificados ao 
abrigo de um sistema de certificação 
credível de terceiros devem ser 
considerados como extraídos legalmente. 

Or. en

Justificação

Há que reconhecer o valor dos actuais sistemas credíveis de certificação florestal.  A isenção 
desses sistemas também se poderia traduzir num aumento do número de florestas certificadas 
em todo o mundo.

Alteração 113
Paolo Bartolozzi

Posição do Conselho
Artigo 3 – parágrafo 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Para os fins do presente regulamento, a 
madeira e os produtos certificados ao 
abrigo de um sistema de certificação 
florestal de terceiros e que sejam 
conformes com o presente regulamento e 
com as suas disposições de aplicação, 
devem ser considerados como extraídos 
legalmente. 

Or. en



PE440.145v02-00 30/69 AM\814446PT.doc

PT

Alteração 114
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Posição do Conselho
Artigo 4 – n.º -1 (novo)

Posição do Conselho Alteração

-1. É proibida a colocação e 
disponibilização no mercado de madeira e 
produtos de madeira extraída ilegalmente. 
Os operadores procedem às devidas 
diligência assegurando que não colocam 
nem disponibilizam no mercado madeira 
ou produtos de madeira ilegalmente 
extraída.

Or. en

Justificação

Uma proibição geral de comercialização de madeira extraída ilegalmente é fundamental 
para alcançar o objectivo expresso do presente regulamento.  Além disso, é necessário 
estabelecer uma relação directa entre a proibição e as obrigações específicas dos operadores 
para manter a segurança jurídica.

Alteração 115
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Posição do Conselho
Artigo 4 – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

1. Os operadores devem proceder às 
devidas diligências para minimizar o risco 
de colocação no mercado de madeira
extraída ilegalmente ou de produtos
derivados dessa madeira. Para esse efeito, 
devem recorrer a um conjunto de 
procedimentos e medidas, adiante 
designado por "sistema de diligência", 
estabelecido no artigo 5.º.

1. Os operadores que colocam no mercado 
madeira ou produtos de madeira zelam por 
que as obrigações referidas no n.º -1 
sejam respeitadas, recorrendo a um 
conjunto de procedimentos e medidas, 
adiante designado por "sistema de 
diligência", estabelecido no artigo 5.º. Esse 
sistema de diligência deve ser estabelecido 
quer pelo operador quer por uma 
organização de vigilância como se refere 
no artigo 7.º.

Or. en
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Justificação

Estabelece uma relação entre a proibição e a obrigação de diligência.  Reforça a certeza 
jurídica, assim como a defesa jurídica dos operadores.  Torna a proibição proporcional ao 
problema, abordando directamente as questões levantadas pela Comissão no que toca à 
execução controlo do cumprimento de uma única proibição.

Alteração 116
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Artigo 4 – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

2. Os operadores devem manter e avaliar 
periodicamente o sistema de diligência que 
utiliza, excepto se utilizarem um sistema de 
diligência estabelecido por uma 
organização de vigilância, na acepção do 
artigo 7.º.

2. Os operadores devem manter e avaliar 
periodicamente o sistema de diligência que 
utiliza, excepto se utilizarem um sistema de 
diligência estabelecido por uma 
organização de vigilância, na acepção do 
artigo 7.º. A supervisão legislativa 
nacional existente e qualquer mecanismo 
voluntário de controlo instituído por 
empresas importadoras de madeira podem 
ser utilizados como base do sistema de 
diligência.

Or. en

Justificação

Alteração 42 aprovada pelo PE em primeira leitura. 

Alteração 117
Theodoros Skylakakis, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posição do Conselho
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

2-A. Os operadores, à excepção das PME, 
que disponibilizam no mercado madeira e 
produtos de madeira de um valor superior 
a 100 000 euros por ano, devem, ao longo 
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da cadeia de abastecimento, estar aptos a:
(i) Identificar o operador que forneceu a 
madeira e os produtos de madeira e o 
operador ao qual a madeira e os produtos 
de madeira foram fornecidos;
(ii) Prestar, a pedido, informações sobre o 
nome da espécie, o país ou países de 
extracção e, se possível, a concessão de 
origem;
(iii) Verificar, sempre que necessário, se o 
operador que colocou a madeira e os 
produtos da madeira no mercado cumpriu 
as obrigações previstas no presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

À excepção das PME, os operadores que disponibilizam um volume considerável de madeira 
ou de produtos de madeira no mercado devem ser especialmente cuidadosos e ser obrigados 
a fornecer informações básicas sobre estes produtos, a sua origem e os seus destinatários.

Alteração 118
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Artigo 4 – parágrafo 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Se o operador sabe, suspeita ou tem 
motivos razoáveis para suspeitar que a 
madeira ou os produtos de madeira 
colocados ou disponibilizados no mercado 
foram extraídos ilegalmente, deve 
informar as autoridades competentes.

Or. en

Justificação

A obrigação de informação promove o controlo do cumprimento e torna a proibição 
proporcional e viável, evitando decisões posteriores à disponibilização no mercado de 
madeira extraída ilegalmente.



AM\814446PT.doc 33/69 PE440.145v02-00

PT

Alteração 119
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Posição do Conselho Alteração

(b) Procedimentos de avaliação do risco 
que permitam ao operador analisar e 
avaliar o risco de colocação no mercado de 
madeira extraída ilegalmente ou de 
produtos de madeira derivados dessa 
madeira.

(b) Procedimentos de avaliação do risco 
que permitam ao operador analisar e 
avaliar o risco de colocação no mercado de 
madeira extraída ilegalmente ou de 
produtos de madeira derivados dessa 
madeira.

Estes procedimentos devem ter em conta as 
informações constantes da alínea a), bem 
como critérios pertinentes de avaliação do 
risco, nomeadamente:

Estes procedimentos devem ter em conta as 
informações constantes da alínea a), bem 
como critérios pertinentes de avaliação do 
risco, nomeadamente:

– a garantia de cumprimento da legislação 
aplicável, que pode incluir a certificação ou 
outros sistemas de verificação por terceiros 
que abranjam o cumprimento da legislação 
aplicável,

– a garantia de cumprimento da legislação 
aplicável, que pode incluir a certificação ou 
outros sistemas de verificação por terceiros 
que abranjam o cumprimento da legislação 
aplicável,

– a prevalência de extracção madeireira 
ilegal de espécies de árvores específicas,

– o nível de consulta das partes 
interessadas,

– a prevalência de extracção ou de práticas 
madeireiras ilegais no país de extracção 
e/ou na região do país em que a madeira foi 
extraída,

– a prevalência de extracção ou de práticas 
madeireiras ilegais no país de extracção 
e/ou na região do país em que a madeira foi 
extraída, incluindo a análise da 
prevalência de conflitos armados, de 
falhas documentadas na gestão das 
florestas e de elevados níveis de 
corrupção,
– actuais proibições impostas pelo 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas ou pelo Conselho da União 
Europeia à importação e exportação de 
madeira,

– a complexidade da cadeia de 
abastecimento dos produtos da madeira;

– a complexidade da cadeia de 
abastecimento dos produtos da madeira;

Or. en

Justificação

A consulta das partes interessadas é fundamental para a popularidade do Plano de Acção 
FLEGT. A transparência do sistema de diligência contribui largamente para a sua 
capacidade de avaliar o risco de forma bem sucedida. Retoma, também, a alteração 47 da 
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primeira leitura, relativa às zonas de conflito. A consideração do conflito armado deve fazer 
explicitamente parte do processo de avaliação dos riscos. O processo deve também ter em 
conta possíveis proibições existentes.

Alteração 120
Paolo Bartolozzi

Posição do Conselho
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Posição do Conselho Alteração

(b) Procedimentos de avaliação do risco 
que permitam ao operador analisar e 
avaliar o risco de colocação no mercado de 
madeira extraída ilegalmente ou de 
produtos de madeira derivados dessa 
madeira. 

(b) Procedimentos de avaliação do risco 
que permitam ao operador analisar e 
avaliar o risco de colocação no mercado de 
madeira extraída ilegalmente ou de 
produtos de madeira derivados dessa 
madeira.

Estes procedimentos devem ter em conta as 
informações constantes da alínea a), bem 
como critérios pertinentes de avaliação do 
risco, nomeadamente:

Estes procedimentos devem ter em conta as 
informações constantes da alínea a), bem 
como critérios pertinentes de avaliação do 
risco, nomeadamente:

– a garantia de cumprimento da legislação 
aplicável, que pode incluir a certificação ou 
outros sistemas de verificação por terceiros 
que abranjam o cumprimento da legislação 
aplicável,

– a garantia de cumprimento da legislação 
aplicável, que pode incluir a certificação ou 
outros sistemas de verificação por terceiros 
que abranjam o cumprimento da legislação 
aplicável,

– a prevalência de extracção madeireira 
ilegal de espécies de árvores específicas,

– a prevalência de extracção madeireira 
ilegal de espécies de árvores específicas,

– a prevalência de extracção ou de práticas 
madeireiras ilegais no país de extracção 
e/ou na região do país em que a madeira foi 
extraída,

– a prevalência de extracção madeireira 
ilegal no país de extracção e/ou na região 
do país em que a madeira foi extraída,

– a complexidade da cadeia de 
abastecimento dos produtos da madeira;

– a complexidade da cadeia de 
abastecimento dos produtos da madeira;

Or. en
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Alteração 121
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 5 – n.° 1 – alínea c)

Posição do Conselho Alteração

c) Ressalvando os casos em que o risco 
identificado durante os procedimentos de 
avaliação do risco a que se refere a alínea 
b) for negligenciável, procedimentos de 
mitigação do risco, constituídos por um 
conjunto de medidas e processos 
adequados e proporcionados para 
minimizar efectivamente esse risco, e que 
podem incluir a exigência de informações 
ou documentos suplementares e/ou de 
verificação por terceiros.

c) Ressalvando os casos em que o risco 
identificado durante os procedimentos de 
avaliação do risco a que se refere a alínea 
b) ou devido a critérios objectivos for 
negligenciável, procedimentos de 
mitigação do risco, constituídos por um 
conjunto de medidas e processos 
adequados e proporcionados para 
minimizar efectivamente esse risco, e que 
podem incluir a exigência de informações 
ou documentos suplementares e/ou de 
verificação por terceiros.

Or. de

Justificação

Em muitos casos - devido a disposições legais e ao vínculo particular existente entre os 
proprietários florestais e as suas propriedades - o risco de abate ilegal é nulo ou desprezível. 
Graças aos procedimentos de avaliação do risco mas também devido a critérios objectivos 
(por exemplo, propriedades em pequenas parcelas) é possível avaliar suficientemente os 
riscos. Isto permite a transposição com uma relação custo-benefício adequada.

Alteração 122
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posição do Conselho
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

3. A fim de ter em linha de conta a 
evolução do mercado e a experiência 
adquirida com a execução do presente
regulamento, identificadas nomeadamente 
nos relatórios a que se refere o n.º 3 do 
artigo 18.º, a Comissão pode aprovar actos 
delegados nos termos do artigo 290.º do 
TFUE no que se refere a outros critérios 

3. Tendo em linha de conta a evolução do 
mercado e a experiência adquirida com a 
execução do presente regulamento, 
identificadas nomeadamente nos relatórios 
a que se refere o n.º 3 do artigo 18.º, a 
Comissão pode aprovar actos delegados 
nos termos do artigo 290.º do TFUE para 
complementar o nº1 do presente artigo,
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relevantes de avaliação dos riscos que 
possam ser necessários para completar os 
referidos no segundo parágrafo da 
alínea b) do n.º 1 do presente artigo. 
Quando aprovar esses actos delegados, a 
Comissão deve observar as disposições 
aplicáveis do presente regulamento.

tendo em vista aumentar a eficácia dos 
sistemas de diligência devida para impedir 
a colocação ou disponibilização de 
madeira ou produtos da madeira no 
mercado interno.

Or. en

Justificação

A expressão "disponibilizar no mercado interno", sugerida pelo relator, é demasiado ampla e 
cria insegurança jurídica. A expressão "colocação no mercado", ao contrário de 
"disponibilização", encontra-se definida e faz parte do acervo comunitário.  O conceito de 
"disponibilização" pode dizer respeito a todas as partes responsáveis no processo, do 
pequeno operador ao comerciante de móveis local.

Alteração 123
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

3. A fim de ter em linha de conta a 
evolução do mercado e a experiência 
adquirida com a execução do presente 
regulamento, identificadas nomeadamente 
nos relatórios a que se refere o n.º 3 do 
artigo 18.º, a Comissão pode aprovar actos 
delegados nos termos do artigo 290.º do 
TFUE no que se refere a outros critérios 
relevantes de avaliação dos riscos que 
possam ser necessários para completar os 
referidos no segundo parágrafo da alínea b) 
do n.º 1 do presente artigo. Quando aprovar 
esses actos delegados, a Comissão deve 
observar as disposições aplicáveis do 
presente regulamento.

3. A fim de ter em linha de conta a 
evolução do mercado e a experiência 
adquirida com a execução do presente 
regulamento, identificadas nomeadamente 
através do intercâmbio de informações 
referido no artigo 11.º-A e nos relatórios a 
que se refere o n.º 3 do artigo 18.º, a 
Comissão pode aprovar actos delegados 
nos termos do artigo 290.º do TFUE no que 
se refere a outros critérios relevantes de 
avaliação dos riscos que possam ser 
necessários para completar os referidos no 
segundo parágrafo da alínea b) do n.º 1 do 
presente artigo. Quando aprovar esses 
actos delegados, a Comissão deve observar 
as disposições aplicáveis do presente 
regulamento.
______________
1Artigo 11-A (novo)
1. As autoridades competentes, auxiliadas 
pela Comissão, prestam assistência 
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técnica e orientação aos operadores tendo 
em conta a situação das pequenas e 
médias empresas, a fim de facilitar o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
no presente regulamento, nomeadamente, 
no que respeita à implementação de um 
sistema de vigilância, em conformidade 
com o artigo 5.º.
2. As autoridades competentes, auxiliadas 
pela Comissão, facilitam o intercâmbio de 
informações sobre as melhores práticas 
relativamente à aplicação do presente 
regulamento e, a pedido, disponibilizam 
essas informações aos operadores, em 
particular às pequenas e médias 
empresas.
3. As autoridades competentes e a 
Comissão prestam e disseminam 
informações sobre a exploração 
madeireira ilegal e o comércio a ela 
associado, tendo em vista auxiliar as 
empresas na avaliação sistemática dos 
riscos, tal como estabelecido no artigo 5.º, 
n.º 1, alínea b).
4. Ao divulgar essas informações, os 
Estados-Membros zelam pelo respeito do 
sigilo profissional e garantem a 
confidencialidade dos dados pessoais que 
têm em seu poder ou de que tenham 
conhecimento, em conformidade com o 
disposto na Directiva 95/46.
5. A assistência é prestada de modo a 
evitar comprometer as responsabilidades 
das autoridades competentes e a preservar 
a sua independência na aplicação do 
Regulamento.

Or. en

Justificação

A experiência adquirida com a assistência técnica e assessoria também deve ser tida em 
conta em critérios de avaliação de risco suplementares.
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Alteração 124
Julie Girling

Posição do Conselho
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

3-A. Na autorização do acesso ao 
mercado da madeira e dos produtos 
derivados, um Estado-Membro não pode 
ser impedido de aplicar requisitos mais 
rigorosos em matéria de extracção e de 
origem da madeira do que os requisitos 
definidos no presente regulamento, 
incluindo requisitos relativos à gestão 
sustentável das florestas, à protecção do 
ambiente, à conservação da 
biodiversidade e dos ecossistemas, à 
protecção das comunidades locais e dos 
seus habitats, à protecção das 
comunidades dependentes da floresta e ao 
respeito dos direitos dos povos indígenas e 
dos direitos humanos.

Or. en

Justificação

A alteração retoma as alterações que o Parlamento aprovou em primeira leitura para 
permitir que os Estados-Membros adoptem disposições nacionais mais rigorosas, se 
necessário.

Alteração 125
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posição do Conselho
Artigo 5-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Artigo 5.º-A
Rotulagem

Os Estados-Membros zelam por que, até  
…*, a madeira e os produtos de madeira 
colocados no mercado sejam etiquetados 
de acordo com as informações indicadas 
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no n.º 2a, alíneas (i) e (ii), do artigo 4.º.
A Comissão pode adoptar, através de 
actos delegados, regras detalhadas para 
garantir o funcionamento efectivo do 
sistema de etiquetagem. O procedimento 
estabelecido nos artigos 13.º, 14.º e 15.º é 
aplicável aos actos delegados a que se 
refere o presente número.
* OJ: dois anos a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

A expressão "disponibilizar no mercado interno", sugerida pelo relator (alteração 35), é 
demasiado ampla e cria insegurança jurídica. A expressão "colocação no mercado", ao 
contrário de "disponibilização", encontra-se definida e faz parte do acervo comunitário.  O 
conceito de "disponibilização" pode dizer respeito a todas as partes responsáveis, do 
pequeno operador ao comerciante de móveis local.

Alteração 126
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 5-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Artigo 5.º-A
Os Estados-Membros podem autorizar os 
operadores a rotular a madeira obtida de 
forma legal e sustentável exclusivamente 
numa base voluntária e, para esse fim, 
elaborar regulamentação para o seu 
domínio que exclua a possibilidade de 
abuso ou contrafacção abusiva.

Or. de

Justificação

As medidas previstas no regulamento asseguram de forma suficiente que na UE apenas será 
colocada no mercado madeira obtida de forma legal e sustentável. Dessa forma não há 
necessidade de rotulagem suplementar. Esta significaria fardos burocráticos e encargos 
desnecessários para os operadores. Se os Estados-Membros pretenderem usar este 
instrumento por motivos de “marketing”, isso deve acontecer exclusivamente numa base 
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voluntária.

Alteração 127
Judith A. Merkies

Posição do Conselho
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

1. Cada Estado-Membro designa uma ou 
mais autoridades competentes responsáveis 
pela aplicação do presente regulamento. 

1. Cada Estado-Membro designa uma ou 
mais autoridades competentes responsáveis 
pela aplicação do presente regulamento.
Estas autoridades devem dispor de 
poderes suficientes para aplicar o 
presente regulamento, controlando a sua 
execução, investigando alegadas 
infracções em colaboração com os 
serviços aduaneiros e comunicando 
atempadamente os delitos às autoridades 
judiciais competentes.

Or. en

Justificação

Reposição da primeira leitura do PE. Para garantir uma aplicação rigorosa e eficaz do 
regulamento, as autoridades competentes nacionais desempenham um papel crucial. Por 
isso, é essencial que disponham das competências necessárias e, também, de prazos claros 
para poderem preparar adequadamente a aplicação do regulamento.

Alteração 128
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Estas autoridades devem dispor de 
poderes suficientes para aplicar o 
presente regulamento, controlando a sua 
execução, investigando alegadas 
infracções em colaboração com os 
serviços aduaneiros e comunicando 
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atempadamente os delitos às autoridades 
judiciais competentes.

Or. en

Justificação

Alteração 63 em primeira leitura.

Alteração 129
Gerben-Jan Gerbrandy

Posição do Conselho
Artigo 7 – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

1. As organizações de vigilância exercem 
as seguintes funções:

1. As organizações de vigilância:

(a) Mantêm e avaliam periodicamente os 
sistemas de diligência nos termos do 
artigo 5.º e facultam aos operadores o 
direito de os utilizarem;

(a) Mantêm e avaliam periodicamente os 
sistemas de diligência nos termos do 
artigo 5.º e facultam aos operadores o 
direito de os utilizarem;

(b) Verificam se os operadores utilizam 
correctamente os sistemas de diligência; 

b) Verificam se os operadores utilizam 
correctamente os sistemas de diligência;

(c) Tomam as medidas adequadas caso os 
operadores não utilizem correctamente os 
sistemas de diligência, incluindo a 
notificação das autoridades competentes 
em caso de incumprimento grave ou 
repetido pelos operadores.

(c) Tomam as medidas adequadas caso os 
operadores não utilizem correctamente os 
sistemas de diligência, incluindo a 
notificação das autoridades competentes 
em caso de incumprimento pelos 
operadores.

Or. en

Alteração 130
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Posição do Conselho Alteração

(b) Verificam se os operadores utilizam 
correctamente os sistemas de diligência;

(b) Aplicam um mecanismo de vigilância 
destinado a garantir a utilização dos
sistemas de diligência pelos operadores 
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que tenham certificado como utilizadores 
desses sistemas;

Or. en

Justificação

Redacção inicial da Comissão e alteração 51 em primeira leitura.

Alteração 131
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Posição do Conselho Alteração

(c) Tomam as medidas adequadas caso os
operadores não utilizem correctamente os 
sistemas de diligência, incluindo a 
notificação das autoridades competentes 
em caso de incumprimento grave ou 
repetido pelos operadores.

(c) Tomam medidas disciplinares contra
quaisquer operadores certificados que não 
cumpram os requisitos dos seus sistemas 
de diligência; as medidas disciplinares 
devem incluir a notificação do assunto às
autoridades nacionais competentes.

Or. en

Justificação

Redacção inicial da Comissão e alteração 51 em primeira leitura.

Alteração 132
Paolo Bartolozzi

Posição do Conselho
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)

Posição do Conselho Alteração

(c) Desempenhar as suas funções de 
forma a evitar conflitos de interesses.

Suprimido

Or. en



AM\814446PT.doc 43/69 PE440.145v02-00

PT

Alteração 133
Judith A. Merkies

Posição do Conselho
Artigo 7 – n.º 4

Posição do Conselho Alteração

4. As autoridades competentes efectuam 
inspecções periódicas para verificar se as 
organizações de vigilância que operam 
dentro da sua jurisdição continuam a 
exercer as funções previstas no n.º 1 e a 
cumprir os requisitos fixados no n.º 2.

4. As autoridades competentes efectuam 
inspecções periódicas, incluindo 
auditorias no terreno de acordo com um 
plano anual, ou na sequência de receios 
justificados manifestados por terceiros,
para verificar se as organizações de 
vigilância que operam dentro da sua 
jurisdição continuam a exercer as funções 
previstas no n.º 1 e a cumprir os requisitos 
fixados no n.º 2. Essas inspecções devem 
ser anualmente comunicadas e analisadas 
pela Comissão. Os resultados das 
inspecções serão postos à disposição do 
público.

Or. en

Justificação

Basicamente, repõe a primeira leitura do PE. Para aumentar a eficácia desta lei, é essencial 
que as inspecções não sejam apenas um exercício de secretaria. Para garantir a 
transparência e o acesso à informação, os relatórios de inspecção devem ser acessíveis ao 
público. As autoridades competentes têm um papel extremamente importante a desempenhar 
na aplicação do regulamento. Por conseguinte, o seu quadro de actividades deve ser descrito 
claramente para garantir, também, que as medidas de execução sejam comparáveis em toda 
a UE.

Alteração 134
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Artigo 7 – n.º 4

Posição do Conselho Alteração

4. As autoridades competentes efectuam 
inspecções periódicas para verificar se as 
organizações de vigilância que operam 
dentro da sua jurisdição continuam a 

4. As autoridades competentes efectuam 
inspecções periódicas ou na sequência de 
receios justificados manifestados por 
terceiros para verificar se as organizações 
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exercer as funções previstas no n.º 1 e a 
cumprir os requisitos fixados no n.º 2.

de vigilância que operam dentro da sua 
jurisdição continuam a exercer as funções 
previstas no n.º 1 e a cumprir os requisitos 
fixados no n.º 2. Os resultados das 
avaliações serão postos à disposição do 
público.

Or. en

Justificação

Alteração 54 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 135
Gerben-Jan Gerbrandy

Posição do Conselho
Artigo 7 – n.º 6

Posição do Conselho Alteração

6. As autoridades competentes ou a 
Comissão podem retirar o reconhecimento 
a uma organização de vigilância se 
determinarem que essa organização deixou 
de exercer as funções previstas no n.º 1 ou 
de cumprir os requisitos fixados no n.º 2. 
As autoridades competentes ou a 
Comissão só podem retirar o 
reconhecimento a uma organização de 
vigilância se tiverem sido elas próprias a 
concedê-lo. Antes da retirada de um 
reconhecimento, a Comissão deve informar 
os Estados-Membros interessados. Os 
Estados-Membros devem informar a 
Comissão da retirada de um 
reconhecimento.

6. A Comissão pode suspender ou retirar o 
reconhecimento a uma organização de 
vigilância se determinarem que essa 
organização deixou de desempenhar as 
funções previstas no n.º 1 ou de cumprir os 
requisitos fixados no n.º 2. Antes da 
suspensão ou retirada de um 
reconhecimento, a Comissão deve informar 
os Estados-Membros interessados.

Or. en

Justificação

Alteração 55 do PE em primeira leitura, acrescentando a escolha entre duas opções - a 
suspensão ou a retirada (dependendo da gravidade das infracções e da sua repetição ou não) 
- que devem ser coerentes com o reconhecimento centralizado das organizações de controlo.
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Alteração 136
Cristina Gutiérrez-Cortines

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

1. As autoridades competentes efectuam 
inspecções para verificar se os operadores 
cumprem os requisitos referidos nos 
artigos 4.º e 5.º.

1. As autoridades competentes efectuam 
inspecções com uma frequência razoável e 
adequada à complexidade da cadeia de 
abastecimento dos produtos da madeira e 
derivados, isto é, prestando uma atenção 
especial aos primeiros passos da mesma,
para verificar se os operadores cumprem os 
requisitos referidos nos artigos 4.º e 5.º. 

Or. fr

Justificação

A eficácia do sistema deve ser apoiada por uma inspecção adequada e vigilante exercida por 
cada um dos Estados-Membros desde a colocação no mercado até às primeiras etapas do 
mesmo. 

Alteração 137
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

1. As autoridades competentes efectuam 
inspecções para verificar se os operadores 
cumprem os requisitos referidos nos 
artigos 4.º e 5.º.

1. As autoridades competentes efectuam 
inspecções com base numa análise de 
risco e com uma frequência adequada,
para verificar se os operadores cumprem os 
requisitos referidos nos artigos 4.º e 5.º. 

Or. fr

Justificação

A eficácia do sistema deve ser apoiada por uma inspecção adequada e vigilante exercida por 
cada um dos Estados-Membros desde a colocação no mercado. 



PE440.145v02-00 46/69 AM\814446PT.doc

PT

Alteração 138
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

1-A. Essas inspecções podem incluir, 
nomeadamente:
a) a análise de medidas e procedimentos 
do sistema de diligência;
b) a análise de documentos e registos que 
demonstrem o bom funcionamento do 
sistema de diligência;
c) inspecções pontuais, também no 
terreno, se for necessário.

Or. fr

Justificação

A eficácia do sistema deve ser apoiada por uma inspecção adequada e vigilante exercida por 
cada um dos Estados-Membros desde a colocação no mercado. 

Alteração 139
Cristina Gutiérrez-Cortines

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

1-A. Essas inspecções podem incluir, 
nomeadamente:
a) a análise de medidas e procedimentos 
do sistema de diligência;
b) a análise de documentos e registos que 
demonstrem o bom funcionamento do 
sistema de diligência;
c) inspecções pontuais, também no 
terreno, se for necessário.

Or. fr
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Justificação

A eficácia do sistema deve ser apoiada por uma inspecção adequada e vigilante exercida por 
cada um dos Estados-Membros desde a colocação no mercado até às primeiras etapas do 
mesmo. 

Alteração 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

2. Os operadores prestam toda a assistência 
necessária para facilitar a realização das 
inspecções referidos no n.º 1.

2. Os operadores concederão toda a 
assistência necessária para facilitar a 
realização dos controlos referidos no n.º 1, 
em particular, no que diz respeito ao 
acesso a instalações e aos documentos ou 
registos.

Or. fr

Justificação

A eficácia do sistema deve ser apoiada por uma inspecção adequada e vigilante exercida por 
cada um dos Estados-Membros desde a colocação no mercado até às primeiras etapas do 
mesmo. 

Alteração 141
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

2. Os operadores prestam toda a assistência 
necessária para facilitar a realização das 
inspecções referidos no n.º 1.

2. Os operadores concederão toda a 
assistência necessária para facilitar a 
realização dos controlos referidos no n.º 1, 
em particular, no que diz respeito ao 
acesso a instalações e aos documentos ou 
registos.

Or. fr
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Justificação

A eficácia do sistema deve ser apoiada por uma inspecção adequada e vigilante exercida por 
cada um dos Estados-Membros desde a colocação no mercado. 

Alteração 142
Cristina Gutiérrez-Cortines

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 3

Posição do Conselho Alteração

3. Sempre que, na sequência das 
inspecções referidas no n.º 1, sejam 
detectadas deficiências, as autoridades 
competentes podem notificar o operador 
das medidas correctivas que deve tomar. Se 
o operador não tomar as medidas 
correctivas em causa, pode incorrer em 
sanções nos termos do artigo 17.º.

3. Sempre que, na sequência das 
inspecções referidas no n.º 1, sejam 
detectadas deficiências - como a utilização 
dum sistema de diligência incompleto ou 
ineficaz para minimizar o risco de 
colocação no mercado de madeira e 
produtos da madeira ilegais - as 
autoridades competentes podem notificar o 
operador das medidas correctivas que deve 
tomar. Se o operador não tomar as medidas 
correctivas em causa, pode incorrer em 
sanções nos termos do artigo 17.º.

Or. fr

Justificação

A eficácia do sistema deve ser apoiada por uma inspecção adequada e vigilante exercida por 
cada um dos Estados-Membros desde a colocação no mercado até às primeiras etapas do 
mesmo. 

Alteração 143
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 3

Posição do Conselho Alteração

3. Sempre que, na sequência das 
inspecções referidas no n.º 1, sejam 
detectadas deficiências, as autoridades 

3. Sempre que, na sequência das 
inspecções referidas no n.º 1, sejam 
detectadas deficiências - como a utilização 
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competentes podem notificar o operador 
das medidas correctivas que deve tomar. Se 
o operador não tomar as medidas 
correctivas em causa, pode incorrer em 
sanções nos termos do artigo 17.º.

dum sistema de diligência incompleto ou 
ineficaz para minimizar o risco de 
colocação no mercado de madeira e 
produtos da madeira ilegais - as 
autoridades competentes podem notificar o 
operador das medidas correctivas que deve 
tomar. Se o operador não tomar as medidas 
correctivas em causa, pode incorrer em 
sanções nos termos do artigo 17.º.

Or. fr

Justificação

A eficácia do sistema deve ser apoiada por uma inspecção adequada e vigilante exercida por 
cada um dos Estados-Membros desde a colocação no mercado. 

Alteração 144
Elena Oana Antonescu

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 3

Posição do Conselho Alteração

3. Sempre que, na sequência das 
inspecções referidas no n.º 1, sejam 
detectadas deficiências, as autoridades 
competentes podem notificar o operador 
das medidas correctivas que deve tomar. Se 
o operador não tomar as medidas 
correctivas em causa, pode incorrer em 
sanções nos termos do artigo 17.º.

3. Sempre que, na sequência das 
inspecções referidas no n.º 1, sejam 
detectadas deficiências, as autoridades 
competentes podem notificar o operador 
das medidas correctivas que deve tomar. Se 
o operador não tomar as medidas 
correctivas em causa, pode incorrer em 
sanções nos termos do artigo 17.º. Sempre 
que as autoridades competentes tomem 
conhecimento de que o operador não 
aplicou um sistema de diligência, 
considera-se que a organização de 
controlo competente não cumpriu as suas 
funções nos termos do artigo 7.º, n.º 1, 
alíneas (a), (b) e (c) do presente 
Regulamento e, em resultado disso, o seu 
reconhecimento pode ser retirado, em 
conformidade com o disposto no artigo 
7.º, n.º 6. 

Or. en
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Justificação

Quando a autoridade competente toma conhecimento de que o operador não mantém um 
sistema de diligência, também se deve considerar que a organização de controlo responsável 
não cumpriu as suas obrigações, nos termos do artigo 7.º alíneas a), b) c).

Alteração 145
Judith A. Merkies

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

3-A. Os controlos podem incluir, 
nomeadamente:
(a) o exame do sistema de diligência, 
incluindo a avaliação do risco e os 
procedimentos de mitigação do risco;
(b) o exame da documentação e dos 
registos que demonstrem o bom 
funcionamento dos sistemas e 
procedimentos;
(c) controlos aleatórios, incluindo 
auditorias no terreno.
A Comissão controla o modo como os 
Estados-Membros assumem estas 
responsabilidades.

Or. en

Justificação

É necessário que os Estados-Membros cooperem e, na medida do possível, coordenem as 
suas actividades de controlo e inspecção. A Comissão deve ajudar a garantir que essa 
cooperação seja uma realidade. Por último, a aplicação do presente regulamento deve ser 
flexível no que diz respeito aos mecanismos a aplicar e estar aberto a novas tecnologias que 
aumentem a exactidão dos controlos no futuro.



AM\814446PT.doc 51/69 PE440.145v02-00

PT

Alteração 146
Judith A. Merkies

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 3-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

3-B. A Comissão pode adoptar normas 
sobre a frequência e a natureza dos 
controlos a que se refere o nº 3-A, a fim 
de assegurar uma fiscalização eficaz dos 
operadores.
O procedimento estabelecido nos 
artigos 13.º, 14.º e 15.º é aplicável aos 
actos delegados a que se refere o presente 
número.

Or. en

Justificação

É necessário que os Estados-Membros cooperem e, na medida do possível, coordenem as 
suas actividades de controlo e inspecção. A Comissão deve ajudar a garantir que essa 
cooperação seja uma realidade. Por último, a aplicação do presente regulamento deve ser 
flexível no que diz respeito aos mecanismos a aplicar e estar aberto a novas tecnologias que 
aumentem a exactidão dos controlos no futuro.

Alteração 147
Judith A. Merkies

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 3-C (novo)

Posição do Conselho Alteração

3-C. À medida que são disponibilizadas 
novas tecnologias, os inspectores podem 
fazer uso das mesmas.

Or. en

Justificação

É necessário que os Estados-Membros cooperem e, na medida do possível, coordenem as 
suas actividades de controlo e inspecção. A Comissão deve ajudar a garantir que essa 
cooperação seja uma realidade. Por último, a aplicação do presente regulamento deve ser 
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flexível no que diz respeito aos mecanismos a aplicar e estar aberto a novas tecnologias que 
aumentem a exactidão dos controlos no futuro.

Alteração 148
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Artigo 11 – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

1. As autoridades competentes cooperam 
entre si, com as autoridades administrativas 
dos países terceiros e com a Comissão, a 
fim de garantir o cumprimento do presente 
regulamento.

1. As autoridades competentes cooperam 
entre si, com outros órgãos das 
administrações nacionais, com as 
autoridades administrativas dos países 
terceiros e com a Comissão, a fim de 
garantir o cumprimento do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A natureza multifacetada do problema da extracção ilegal de madeira também requer a 
cooperação entre as diferentes partes das administrações nacionais.  Este aspecto deve ser 
explicitado no regulamento.

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

Posição do Conselho
Artigo 11-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Artigo 11.º-A
Grupo consultivo

1. Será criado um grupo consultivo 
constituído por representantes das partes 
interessadas, incluindo, entre outros, 
representantes da indústria florestal, 
proprietários florestais, comércio, 
organizações não governamentais (ONG) 
e grupos de consumidores, que será 
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presidido por um representante da 
Comissão.
2. Podem participar nas reuniões do 
grupo consultivo representantes dos 
Estados-Membros e do Parlamento 
Europeu.
3. A Comissão consultará o grupo 
consultivo antes de tomar decisões nos 
termos do presente regulamento.

Or. fr

Justificação

O objectivo é oficializar as consultas que têm lugar de forma bilateral e informal.

Alteração 150
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Posição do Conselho
Artigo 11-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Artigo 11.º-A
Assistência técnica, consultoria e 

intercâmbio de informações
1. As autoridades competentes, auxiliadas 
pela Comissão, prestam assistência 
técnica e de outro tipo, bem como 
orientação aos operadores, tendo em 
conta a situação das pequenas e médias 
empresas, a fim de facilitar o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
no presente regulamento, nomeadamente, 
no que respeita à implementação de um 
sistema de vigilância, em conformidade 
com o artigo 5.º.
2. As autoridades competentes, auxiliadas 
pela Comissão, facilitam o intercâmbio de 
informações sobre as melhores práticas 
relativamente à aplicação do presente 
regulamento e, a pedido, disponibilizam 
essas informações aos operadores.
3. As autoridades competentes e a 
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Comissão prestam e disseminam 
informações sobre a exploração 
madeireira ilegal e o comércio a ela 
associado, tendo em vista auxiliar as 
empresas na avaliação sistemática dos 
riscos, tal como estabelecido no artigo 5.º, 
n.º 1, alínea b).
4. Ao divulgar essas informações, os 
Estados-Membros zelam pelo respeito do 
sigilo profissional dos interesses 
comerciais e garantem a 
confidencialidade dos dados pessoais que 
têm em seu poder ou de que tenham 
conhecimento, em conformidade com a 
legislação nacional e da União.
5. A assistência é prestada de modo a 
evitar comprometer as responsabilidades 
das autoridades competentes e a preservar 
a sua independência na aplicação do 
presente Regulamento.

Or. en

Justificação

Esta abordagem estabelece um quadro para a redução dos encargos administrativos, tendo 
em conta a situação dos pequenos e médios operadores, mediante a prestação de assistência 
técnica e a garantia de disseminação de informações, incluindo das melhores práticas.

Alteração 151
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Artigo 12 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

A fim de ter em conta a experiência 
adquirida no quadro da execução do 
presente regulamento, nomeadamente 
através dos relatórios a que se refere o n.º 3 
do artigo 18.º, e a evolução relativa às 
características técnicas, aos utilizadores 
finais e aos processos de produção de 
madeira e dos produtos da madeira, a 
Comissão pode aprovar actos delegados 
nos termos do artigo 290.º do TFUE, 

A fim de ter em conta a experiência 
adquirida no quadro da execução do 
presente regulamento, nomeadamente 
através dos relatórios a que se refere o n.º 3 
do artigo 18.º e do intercâmbio de 
informações referido no artigo 11.º-A, e a 
evolução relativa às características 
técnicas, aos utilizadores finais e aos 
processos de produção de madeira e dos 
produtos da madeira, a Comissão pode 
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alterando ou completando a lista da 
madeira e dos produtos da madeira 
referidos no Anexo. Esses actos não 
devem acarretar encargos 
desproporcionados para os operadores.
Quando aprovar esses actos delegados, a 
Comissão deve observar as disposições 
aplicáveis do presente regulamento.

aprovar actos delegados nos termos do 
artigo 290.º do TFUE, completando a lista 
da madeira e dos produtos da madeira 
referidos no Anexo. Quando aprovar esses 
actos delegados, a Comissão deve observar 
as disposições aplicáveis do presente 
regulamento.

_________________
1Artigo 11-A (novo)
1. As autoridades competentes, auxiliadas 
pela Comissão, prestam assistência 
técnica e orientação aos operadores tendo 
em conta a situação das pequenas e 
médias empresas, a fim de facilitar o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos
no presente regulamento, nomeadamente, 
no que respeita à implementação de um 
sistema de vigilância, em conformidade 
com o artigo 5.º.
2. As autoridades competentes, auxiliadas 
pela Comissão, facilitam o intercâmbio de 
informações sobre as melhores práticas 
relativamente à aplicação do presente 
regulamento e, a pedido, disponibilizam 
essas informações aos operadores, em 
particular às pequenas e médias 
empresas.
3. As autoridades competentes e a 
Comissão prestam e disseminam 
informações sobre a exploração 
madeireira ilegal e o comércio a ela 
associado, tendo em vista auxiliar as 
empresas na avaliação sistemática dos 
riscos, tal como estabelecido no artigo 5.º, 
n.º 1, alínea b).
4. Ao divulgar essas informações, os 
Estados-Membros zelam pelo respeito do 
sigilo profissional dos interesses 
comerciais e garantem a 
confidencialidade dos dados pessoais que 
têm em seu poder ou de que tenham 
conhecimento, em conformidade com a 
legislação nacional e comunitária.
5. A assistência é prestada de modo a 
evitar comprometer as responsabilidades 
das autoridades competentes e a preservar 
a sua independência na aplicação do 
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Regulamento.

Or. en

Justificação

Alteração 68 do PE em primeira leitura, tendo em conta o novo artigo 11.º-A.  

Alteração 152
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Artigo 13 – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

1. O poder de aprovar os actos delegados 
referidos no n.º 3 do artigo 5.º, no n.º 7 do 
artigo 7.º e no artigo 12.º é conferido à 
Comissão por um período de sete anos a 
contar da entrada em vigor do presente 
regulamento. A Comissão apresenta um 
relatório relativo aos poderes delegados o 
mais tardar três meses antes do final de um 
período de três anos após a data de 
aplicação do presente regulamento. A 
delegação de poderes é renovada 
automaticamente por períodos de igual 
duração, salvo se o Parlamento Europeu ou 
o Conselho a revogarem nos termos do 
artigo 14.º.

1. O poder de aprovar os actos delegados 
referidos no artigo 2.º-G, no n.º 3 do 
artigo 5.º, no n.º 7 do artigo 7.º e no 
artigo 12.º é conferido à Comissão por um 
período de sete anos a contar da entrada em 
vigor do presente regulamento. A 
Comissão apresenta um relatório relativo 
aos poderes delegados o mais tardar três 
meses antes do final de um período de três 
anos após a data de aplicação do presente 
regulamento. A delegação de poderes é 
renovada automaticamente por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a revogarem nos 
termos do artigo 14.º.

Or. en

Justificação

Ao falar em actos delegados, deve também especificar-se a legislação aplicável.
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Alteração 153
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Artigo 14 – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

1. A delegação de poderes referida no n.º 3 
do artigo 5.º, no n.º 7 do artigo 7.º e no 
artigo 12.º pode ser revogada pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.

1. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º-G, no n.º 3 do artigo 5.º, no n.º 7 
do artigo 7.º e no artigo 12.º pode ser 
revogada pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho.

Or. en

Justificação

Ao falar em actos delegados, deve também especificar-se a legislação aplicável.

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

Posição do Conselho
Artigo 17

Posição do Conselho Alteração

Os Estados-Membros estabelecem as 
regras relativas às sanções aplicáveis às 
infracções ao presente regulamento e 
tomam todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificam as disposições 
em causa à Comissão, devendo também 
notificar, sem demora, qualquer alteração 
posterior que as afecte.

a) Os Estados-Membros estabelecem as 
regras relativas às sanções aplicáveis às 
infracções ao presente regulamento e 
tomam todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. 

b) As sanções administrativas previstas 
devem ser eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas, o que poderá incluir, 
nomeadamente:
(i) coimas proporcionais aos danos 
ambientais, ao valor da madeira e 
produtos da madeira em questão e às 
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perdas fiscais e prejuízos económicos 
resultantes da infracção; o nível das 
sanções será calculado de modo a privar 
efectivamente os infractores dos 
benefícios económicos decorrentes das 
infracções que cometeram, sem prejuízo 
do legítimo direito de exercer uma 
profissão; em caso de repetição duma 
infracção grave, as coimas serão 
aumentadas gradualmente;
(ii) confiscação da madeira e dos produtos 
de madeira em questão;
(iii) suspensão imediata da autorização de 
exercer uma actividade comercial;
(c) Os Estados-Membros notificam as 
disposições em causa à Comissão, devendo 
também notificar, sem demora, qualquer 
alteração posterior que as afecte. 

Or. fr

Justificação

Não deve haver pontos fracos no território europeu. Deve ser previsto no regulamento um 
regime de sanções firmes, dissuasivas e coerentes no seio da UE baseado no modelo do 
Regulamento n.º 1005/2008, relativo à pesca ilegal, que foi aprovado por unanimidade.

Alteração 155
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 17

Posição do Conselho Alteração

Os Estados-Membros estabelecem as 
regras relativas às sanções aplicáveis às 
infracções ao presente regulamento e 
tomam todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificam as disposições 
em causa à Comissão, devendo também 
notificar, sem demora, qualquer alteração 

Os Estados-Membros estabelecem as 
regras relativas às sanções aplicáveis às 
infracções ao presente regulamento e 
tomam todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação pronta. As 
sanções previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. No âmbito 
das legislações e competências nacionais 
podem ser consideradas instrumentos 
adequados as coimas, a confiscação da 
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posterior que as afecte. madeira e a retirada da autorização de 
comércio no mercado interno. Quaisquer 
medidas provisórias tomadas pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem ser de natureza 
a evitar a continuação da infracção em 
causa. Os Estados-Membros notificam as 
disposições em causa à Comissão, devendo 
também notificar, sem demora, qualquer 
alteração posterior que as afecte.

Or. de

Justificação

Para transpor eficazmente os objectivos da resolução é necessária uma aplicação pronta das 
regras relativas às sanções. Aquando da definição das sanções cabe aos Estados-Membros -
no âmbito das legislações e competências nacionais (subsidiariedade) - defini-las de forma 
eficaz.

Alteração 156
Judith A. Merkies

Posição do Conselho
Artigo 18 – n.º 3

Posição do Conselho Alteração

3. Até ..., e posteriormente de seis em seis 
anos, a Comissão analisa, com base nos 
relatórios relativos à aplicação do presente 
regulamento e na experiência adquirida na 
matéria, o funcionamento e a eficácia do 
presente regulamento, nomeadamente no 
que se refere às consequências 
administrativas para as pequenas e médias 
empresas, bem como aos produtos 
abrangidos. Os relatórios podem ser 
acompanhados, se necessário, de propostas 
legislativas adequadas.

3. Até ...*, e posteriormente de seis em seis 
anos, a Comissão analisa, com base nos 
relatórios relativos à aplicação do presente 
regulamento e na experiência adquirida na 
matéria, o funcionamento e a eficácia do 
presente regulamento na prevenção da 
colocação ou disponibilização de madeira 
ou produtos da madeira no mercado 
interno. Deve, em particular, considerar:

– as consequências administrativas para as 
pequenas e médias empresas, bem como os
produtos abrangidos; Artigo 3.º

– a sua contribuição para os objectivos de 
pôr cobro à desflorestação e à degradação 
das florestas, bem como às consequentes 
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emissões de carbono e perdas de 
biodiversidade a nível mundial, 
promovendo simultaneamente um 
crescimento económico e um 
desenvolvimento humano sustentáveis e o 
respeito dos povos indígenas e das 
comunidades locais, no respeito das 
obrigações e compromissos internacionais 
da UE.
Os relatórios podem ser acompanhados, se 
necessário, de propostas legislativas 
adequadas.

_____________ _______________

* OJ: inserir a data: 36+30 meses após a data de 
entrada em vigor do presente regulamento.

* OJ: inserir a data: 36+12 meses após a data de 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

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).

Alteração 157
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posição do Conselho
Artigo 18 – n.º 3

Posição do Conselho Alteração

3. Até ..., e posteriormente de seis em seis 
anos, a Comissão analisa, com base nos 
relatórios relativos à aplicação do presente 
regulamento e na experiência adquirida na 
matéria, o funcionamento e a eficácia do 
presente regulamento, nomeadamente no 

3. Até ...*, e posteriormente de seis em seis 
anos, a Comissão analisa, com base nos 
relatórios relativos à aplicação do presente 
regulamento e na experiência adquirida na 
matéria, o funcionamento e a eficácia do 
presente regulamento na prevenção da 
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que se refere às consequências 
administrativas para as pequenas e médias 
empresas, bem como aos produtos 
abrangidos. Os relatórios podem ser 
acompanhados, se necessário, de propostas 
legislativas adequadas.

colocação de madeira ou produtos da 
madeira no mercado interno. Considerará 
em especial as consequências 
administrativas para as pequenas e médias 
empresas, bem como para os produtos 
abrangidos. Os relatórios podem ser 
acompanhados, se necessário, de propostas 
legislativas adequadas.

_______________ _______________
* OJ: inserir a data: 36+30 meses após a data de 
entrada em vigor do presente regulamento.

* OJ: inserir a data: 36+12 meses após a data de 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

A expressão "disponibilizar no mercado interno", sugerida pelo relator (alteração 68), é 
demasiado ampla e cria insegurança jurídica. A expressão "colocação no mercado", ao 
contrário de "disponibilização", encontra-se definida e faz parte do acervo comunitário.  O 
conceito de "disponibilização" pode dizer respeito a todas as partes responsáveis no 
processo, do pequeno operador ao comerciante de móveis local.

Alteração 158
Kartika Tamara Liotard

Posição do Conselho
Artigo 19 – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

É aplicável a partir de…*. Contudo, o n.º 2 
do artigo 5.º, o n.º 1 do artigo 6.º e os n.ºs 7 
e 8 do artigo 7.º são aplicáveis a partir da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

É aplicável a partir de…. Contudo, o n.º 1 
do artigo 3.º, o n.º 1 do artigo 6.º e os n.ºs 7 
e 8 do artigo 7.º são aplicáveis a partir da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

____________ ______________
* OJ: inserir a data: 30 meses após a data de entrada 
em vigor do presente regulamento.

* OJ: inserir a data: 12 meses após a data de entrada 
em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

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 
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accreditation of monitoring organisations will take another six months after the publication of 
the implementing measures, the application of the regulation will only be fully effective 18 
months after its entry into force. The overriding prohibition (article 3(1)), however, should 
have more immediate application since it is not dependent on delegated acts.

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

Posição do Conselho
Anexo – travessão 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

– 4404 Arcos de madeira; estacas 
fendidas; estacas aguçadas, não serradas 
longitudinalmente; estacas aguçadas, não 
serradas longitudinalmente; madeira 
simplesmente desbastada ou arredondada, 
não torneada, não recurvada nem 
trabalhada de qualquer outro modo, para 
fabricação de bengalas, guarda-chuvas, 
cabos de ferramentas e semelhantes; 
madeira em fasquias, lâminas, fitas e 
semelhantes;

Or. fr

Justificação

O regulamento deve ser aplicável a todos os produtos de madeira na medida do possível. 
Qualquer omissão é uma falha potencial e fonte de desigualdades no sector.

Alteração 160
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Anexo – travessão 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

– 4404 Arcos de madeira; estacas 
fendidas; estacas aguçadas, não serradas 
longitudinalmente; madeira simplesmente 
desbastada ou arredondada, não 
torneada, não recurvada nem trabalhada 



AM\814446PT.doc 63/69 PE440.145v02-00

PT

de qualquer outro modo, para fabricação 
de bengalas, guarda-chuvas, cabos de 
ferramentas ou semelhantes; madeira em 
fasquias, lâminas, fitas e semelhantes;

Or. en

Justificação

O regulamento deve aplicar-se a tantas categorias de produtos de madeira quanto possível 
para evitar lacunas e a concorrência desleal. A codificação segue a Nomenclatura 
Combinada, tal como consta do anexo I do Regulamento (CEE) n.º 2658/87.

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

Posição do Conselho
Anexo – travessão 2-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

– 4405 00 00 Lã de madeira; farinha de 
madeira;

Or. fr

Justificação

O regulamento deve ser aplicável a todos os produtos de madeira na medida do possível. 
Qualquer omissão é uma falha potencial e fonte de desigualdades no sector.

Alteração 162
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Anexo – travessão 2-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

– 4405 00 00 Lã de madeira; farinha de 
madeira;

Or. en
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Justificação

O regulamento deve aplicar-se a tantas categorias de produtos de madeira quanto possível 
para evitar lacunas e a concorrência desleal. A codificação segue a Nomenclatura 
Combinada, tal como consta do anexo I do Regulamento (CEE) n.º 2658/87.

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

Posição do Conselho
Anexo – travessão 13-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

– 4417 00 00 Ferramentas, armações e 
cabos, de ferramentas, de escovas e de 
vassouras, de madeira; formas, 
alargadeiras e esticadores, para calçado, 
de madeira;

Or. fr

Justificação

O regulamento deve ser aplicável a todos os produtos de madeira na medida do possível. 
Qualquer omissão é uma falha potencial e fonte de desigualdades no sector.

Alteração 164
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Anexo – travessão 13-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

– 4417 00 00 Ferramentas, armações e 
cabos, de ferramentas, de escovas e de 
vassouras, de madeira; formas, 
alargadeiras e esticadores, para calçado, 
de madeira;

Or. en
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Justificação

O regulamento deve aplicar-se a tantas categorias de produtos de madeira quanto possível 
para evitar lacunas e a concorrência desleal. A codificação segue a Nomenclatura 
Combinada, tal como consta do anexo I do Regulamento (CEE) n.º 2658/87.

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

Posição do Conselho
Anexo – travessão 14-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

– 4419 00 Artefactos de madeira para 
mesa ou cozinha;

Or. fr

Justificação

O regulamento deve ser aplicável a todos os produtos de madeira na medida do possível. 
Qualquer omissão é uma falha potencial e fonte de desigualdades no sector.

Alteração 166
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Anexo – travessão 14-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

– 4419 00 Artefactos de madeira para 
mesa ou cozinha;

Or. en

Justificação

O regulamento deve aplicar-se a tantas categorias de produtos de madeira quanto possível 
para evitar lacunas e a concorrência desleal. A codificação segue a Nomenclatura 
Combinada, tal como consta do anexo I do Regulamento (CEE) n.º 2658/87.
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Alteração 167
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posição do Conselho
Anexo – travessão 14-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

– 4420 Madeira marchetada e madeira 
incrustada; estojos e guarda-jóias, para 
joalharia e ourivesaria, e obras 
semelhantes, de madeira; estatuetas e 
outros objectos de ornamentação, de 
madeira; artigos de mobiliário, de 
madeira, que não se incluam no capítulo 
94;

Or. fr

Justificação

O regulamento deve ser aplicável a todos os produtos de madeira na medida do possível. 
Qualquer omissão é uma falha potencial e fonte de desigualdades no sector.

Alteração 168
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Anexo – travessão 14-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

– 4420 Madeira marchetada e madeira 
incrustada; estojos e guarda-jóias, para 
joalharia e ourivesaria, e obras 
semelhantes, de madeira; estatuetas e 
outros objectos de ornamentação, de 
madeira; artigos de mobiliário, de 
madeira, que não se incluam no capítulo 
94;

Or. en

Justificação

O regulamento deve aplicar-se a tantas categorias de produtos de madeira quanto possível 
para evitar lacunas e a concorrência desleal. A codificação segue a Nomenclatura 
Combinada, tal como consta do anexo I do Regulamento (CEE) n.º 2658/87.
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Alteração 169
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posição do Conselho
Anexo – travessão 14-C (novo)

Posição do Conselho Alteração

– 4421 Outras obras em madeira (Cabides 
para vestuário e outros);

Or. fr

Justificação

O regulamento deve ser aplicável a todos os produtos de madeira na medida do possível. 
Qualquer omissão é uma falha potencial e fonte de desigualdades no sector.

Alteração 170
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Anexo – travessão 14-C (novo)

Posição do Conselho Alteração

– 4421 Outros artigos de madeira (cabides 
e outros);

Or. en

Justificação

O regulamento deve aplicar-se a tantas categorias de produtos de madeira quanto possível 
para evitar lacunas e a concorrência desleal. A codificação segue a Nomenclatura 
Combinada, tal como consta do anexo I do Regulamento (CEE) n.º 2658/87.
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Alteração 171
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posição do Conselho
Anexo – travessão 15

Posição do Conselho Alteração

– Pasta e papel dos capítulos 47 e 48 da 
Nomenclatura Combinada, com excepção 
dos produtos de bambu e do papel ou 
cartão para reciclar (desperdícios e aparas); 

– Pasta e papel dos capítulos 47, 48 e 49 da 
Nomenclatura Combinada, com excepção 
dos produtos de bambu e do papel ou 
cartão para reciclar (desperdícios e aparas); 

Or. fr

Justificação

O regulamento deve ser aplicável a todos os produtos de madeira na medida do possível. 
Qualquer omissão é uma falha potencial e fonte de desigualdades no sector.

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

Posição do Conselho
Anexo – travessão 16

Posição do Conselho Alteração

– 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 
9403 90 30 Móveis de madeira; 

– 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 
9403 90 30 Móveis de madeira; 

Or. fr

Justificação

O regulamento deve ser aplicável a todos os produtos de madeira na medida do possível. 
Qualquer omissão é uma falha potencial e fonte de desigualdades no sector.
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Alteração 173
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Anexo – travessão 16

Posição do Conselho Alteração

– 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 
9403 90 30 Móveis de madeira;

– 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30, 
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 
9403 90 30 Móveis de madeira;

Or. en

Justificação

O regulamento deve aplicar-se a tantas categorias de produtos de madeira quanto possível 
para evitar lacunas e a concorrência desleal. A codificação segue a Nomenclatura 
Combinada, tal como consta do anexo I do Regulamento (CEE) n.º 2658/87.


