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Amendamentul 72
Kartika Tamara Liotard

Poziția Consiliului
Considerentul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Pădurile oferă o mare varietate de 
beneficii economice, sociale și de mediu, 
inclusiv lemn și produse forestiere 
nelemnoase, precum și servicii de mediu.

(1) Pădurile oferă o mare varietate de 
beneficii economice, sociale și de mediu, 
inclusiv lemn și produse forestiere
nelemnoase, precum și protecția 
biodiversității și mijloacele de subzistență 
ale populațiilor locale.

Or. en

Justificare

Este important să se acorde aceeași atenție celor trei domenii diferite de servicii (mediu, 
social, economic).

Amendamentul 73
Gerben-Jan Gerbrandy

Poziția Consiliului
Considerentul 1a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(1a) Mediul silvic reprezintă un 
patrimoniu comun al omenirii care 
trebuie protejat, conservat și, în cazurile 
în care este posibil, refăcut, cu scopul 
fundamental de a păstra biodiversitatea și 
funcțiile ecosistemice, de a proteja clima 
și de a garanta drepturile populațiilor 
indigene, precum și cele ale comunităților 
dependente de păduri.

Or. en

Justificare

Se reintroduce textul PE din prima lectură. În acordurile multilaterale de protecție a 
mediului, precum Convenția privind diversitatea biologică  Convenția-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite privind schimbările climatice, biodiversitatea și clima sunt considerate ca 
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făcând parte din patrimoniul comun al omenirii. În dreptul internațional, aceasta implică o 
responsabilitate deosebită cu privire la protecția acestora. 

Amendamentul 74
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Considerentul 1a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(1a) Mediul silvic reprezintă un 
patrimoniu prețios care trebuie protejat, 
conservat și, în cazurile în care este 
posibil, refăcut cu scopul fundamental de 
a păstra biodiversitatea și funcțiile 
ecosistemice, de a proteja clima și de a 
garanta drepturile populațiilor indigene, 
precum și cele ale comunităților locale și 
ale comunităților dependente de păduri.

Or. en

Amendamentul 2 în primă lectură.

Amendamentul 75
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Considerentul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Datorită cererii crescânde de lemn și 
produse din lemn de pe plan mondial, 
precum și deficiențelor instituționale și de 
guvernanță prezente în sectorul forestier 
dintr-o serie de țări producătoare de lemn, 
exploatarea forestieră ilegală și comerțul 
aferent devin și mai îngrijorătoare.

(2) Din cauza deficiențelor instituționale și 
de guvernanță prezente în sectorul forestier 
dintr-o serie de țări producătoare de lemn, 
exploatarea forestieră ilegală și comerțul 
aferent devin și mai îngrijorătoare.

Or. en

Justificare

Aspectele legate de guvernanță reprezintă o problemă majoră în contextul exploatărilor 
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forestiere ilegale, recunoscută ca atare.

Amendamentul 76
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Considerentul 2a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2a) Presiunile asupra resurselor naturale 
forestiere și cererea de lemn și de produse 
din lemn sunt adesea prea mari, iar 
Uniunea Europeană trebuie să își reducă 
impactul asupra ecosistemelor silvice, 
indiferent de locul în care se fac simțite 
efectele acestuia.

Or. en

(Amendamentul 6 în primă lectură.)

Amendamentul 77
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Poziția Consiliului
Considerentul 2a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2a) Lemnul produs în mod durabil 
împiedică producerea de gaze cu efect de 
seră și este unul dintre cele mai ecologice 
materiale. În scopul măririi cererii la 
nivel mondial, producția durabilă de lemn 
ar trebui încurajată, atât în interiorul cât 
și în exteriorul Uniunii. Impunerea unor 
cerințe prea stricte în cazul produselor din 
lemn poate duce la pierderea 
competitivității în comparație cu alte 
materiale negenerabile (cum ar fi 
plasticul, aluminiul, betonul) care nu sunt 
supuse unor cerințe de respectare a 
legalității; o astfel de modificare a 
configurației producției ar afecta 
capacitatea UE de a-și atinge obiectivele 
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în materie de climă. 

Or. en

Amendamentul 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Poziția Consiliului
Considerentul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) Exploatarea forestieră ilegală reprezintă 
o problemă globală de interes internațional 
major. Această problemă constituie o 
amenințare gravă pentru păduri, întrucât 
contribuie la procesul de despădurire, 
responsabil pentru aproximativ 20% din 
emisiile de CO2, amenință biodiversitatea 
și subminează gestionarea pădurilor și 
dezvoltarea durabilă, inclusiv viabilitatea 
comercială a operatorilor care își 
desfășoară activitatea în conformitate cu 
legislația aplicabilă. În plus, exploatarea 
forestieră ilegală are implicații sociale, 
politice și economice.

(3) Exploatarea forestieră ilegală reprezintă 
o problemă globală de interes internațional 
major. Această problemă constituie o 
amenințare gravă pentru păduri, întrucât 
contribuie la procesul de despădurire, 
responsabil pentru aproximativ 12 % din 
emisiile de CO2, amenință biodiversitatea 
și subminează gestionarea pădurilor și 
dezvoltarea durabilă, inclusiv viabilitatea 
comercială a operatorilor care își 
desfășoară activitatea în conformitate cu 
legislația aplicabilă. În plus, exploatarea 
forestieră ilegală are implicații sociale, 
politice și economice.

Or. xm

Justificare

Ultimele studii indică un procent de 12%.- discuții purtate în cadrul Conferinței privind clima 
de la Copenhaga (COP15, 2009). 

Amendamentul 79
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Poziția Consiliului
Considerentul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) Exploatarea forestieră ilegală reprezintă 
o problemă globală de interes internațional 
major. Această problemă constituie o 

(3) Exploatarea forestieră ilegală constituie 
o amenințare gravă pentru păduri, întrucât 
contribuie la procesul de despădurire, 
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amenințare gravă pentru păduri, întrucât 
contribuie la procesul de despădurire, 
responsabil pentru aproximativ 20% din 
emisiile de CO2, amenință biodiversitatea 
și subminează gestionarea pădurilor și 
dezvoltarea durabile, inclusiv viabilitatea 
comercială a operatorilor care își 
desfășoară activitatea în conformitate cu 
legislația aplicabilă. În plus, exploatarea 
forestieră ilegală are implicații sociale, 
politice și economice.

responsabil pentru aproximativ 20% din 
emisiile globale de CO2, O abordare 
eficientă a problemelor legate de 
exploatarea forestieră ilegală în contextul 
prezentului regulament poate contribui în 
mod semnificativ la strategiile UE de 
atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice în mod rentabil și ar trebui să se 
considere că aceasta completează 
acțiunile și angajamentele UE în 
contextul Convenției-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite privind schimbările 
climatice.

Or. en

Justificare

Pentru asigurarea coerenței politicilor, este necesară stabilirea unei legături între 
reglementare și alte eforturi depuse la nivel european și mondial de soluționare a 
problemelor legate de schimbările climatice, în special prin reducerea despăduririlor.

Amendamentul 80
Kartika Tamara Liotard

Poziția Consiliului
Considerentul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) Exploatarea forestieră ilegală reprezintă 
o problemă globală de interes internațional 
major. Această problemă constituie o 
amenințare gravă pentru păduri, întrucât 
contribuie la procesul de despădurire, 
responsabil pentru aproximativ 20% din 
emisiile de CO2, amenință biodiversitatea 
și subminează gestionarea pădurilor și 
dezvoltarea durabilă, inclusiv viabilitatea 
comercială a operatorilor care își 
desfășoară activitatea în conformitate cu 
legislația aplicabilă. În plus, exploatarea 
forestieră ilegală are implicații sociale, 
politice și economice.

(3) Exploatarea forestieră ilegală reprezintă 
o problemă globală de interes internațional 
major. Aceasta este agravată de 
deficiențele instituționale și cele de 
guvernare din sectorul forestier într-un 
număr important de țări producătoare de 
lemn. Exploatarea forestieră ilegală
constituie o amenințare gravă pentru 
păduri, întrucât contribuie la procesul de 
despădurire și de degradare a pădurilor, 
responsabil pentru aproximativ 20% din 
emisiile de CO2, amenință biodiversitatea, 
aduce daune habitatelor populațiilor 
indigene și subminează gestionarea 
pădurilor și dezvoltarea durabilă, inclusiv 
viabilitatea comercială a operatorilor care 
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își desfășoară activitatea în conformitate cu 
legislația aplicabilă. Ea contribuie, de 
asemenea, la deșertificare și la procesele 
de formare a stepei, intensificând 
eroziunea solului și mărind impactul 
fenomenelor climatice extreme și al 
inundațiilor. În plus, exploatarea forestieră 
ilegală are implicații sociale, politice și 
economice, deseori subminând progresul 
către realizarea obiectivelor de bună 
guvernanță, și reprezintă o amenințare 
pentru comunitățile locale dependente de 
păduri și pentru drepturile populațiilor 
indigene.

Or. en

Justificare

Textul poziției Parlamentului în primă lectură care stabilește lista efectelor și consecințelor 
cauzate de exploatarea forestieră ilegală este reintrodus în întregime, deoarece oferă 
informații importante care subliniază necesitatea luării unor măsuri la nivel UE pentru ca  
aceasta să recunoască responsabilitatea care îi revine în calitate de consumator mondial.

Amendamentul 81
Andres Perello Rodriguez

Poziția Consiliului
Considerentul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) Exploatarea forestieră ilegală reprezintă 
o problemă globală de interes internațional 
major. Această problemă constituie o 
amenințare gravă pentru păduri, întrucât 
contribuie la procesul de despădurire, 
responsabil pentru aproximativ 20% din 
emisiile de CO2, amenință biodiversitatea 
și subminează gestionarea pădurilor și 
dezvoltarea durabilă, inclusiv viabilitatea 
comercială a operatorilor care își 
desfășoară activitatea în conformitate cu 
legislația aplicabilă. În plus, exploatarea 
forestieră ilegală are implicații sociale, 
politice și economice.

(3) Exploatarea forestieră ilegală reprezintă 
o problemă globală de interes internațional 
major. Această problemă constituie o 
amenințare gravă pentru păduri, întrucât 
contribuie, cu schimbările aduse utilizării 
terenurilor, incendiile, fenomenele 
climatice extreme și boli ale pădurilor, la 
procesul de despădurire și de degradare a 
pădurilor, responsabil pentru aproximativ 
20 % din emisiile de CO2, amenință 
biodiversitatea și subminează gestionarea 
pădurilor și dezvoltarea durabilă, inclusiv 
viabilitatea comercială a operatorilor care 
își desfășoară activitatea în conformitate cu 
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legislația aplicabilă. În plus, exploatarea 
forestieră ilegală are implicații sociale, 
politice și economice.

Or. es

Amendamentul 82
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Poziția Consiliului
Considerentul 3a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(3a) Exploatarea forestieră ilegală 
periclitează gestionarea și dezvoltarea 
durabile ale pădurilor, inclusiv 
viabilitatea comercială a operatorilor care 
funcționează în conformitate cu legislația 
aplicabilă. În plus, aceasta prezintă 
implicații sociale, politice și economice de 
proporții, inclusiv în ceea ce privește 
conflictele armate din lume. De aceea, 
este necesară o mai mare sensibilizare a 
statelor membre și a autorităților lor 
naționale competente, precum și a 
publicului larg, în legătură cu acest 
aspect important.

Or. en

Justificare

Exploatarea forestieră ilegală subminează concurența loială în UE și în lume. Studiile arată 
că cetățenii sunt preocupați de legalitatea lemnului și a produselor din lemn de pe piață. 
Sensibilizarea într-o măsură mai mare a părților implicate cu privire la gravitatea problemei 
legate de exploatarea forestieră ilegală ar trebui să constituie parte integrală din prezentul 
regulament. De asemenea, aceasta reprezintă o problemă de natură mai generală și este 
adesea legată de conflictele armate. Acest aspect prezintă o importanță deosebită în 
elaborarea și adoptarea legislației.
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Amendamentul 83
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Considerentul 3a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(3a) În Decizia nr. 1600/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 iulie 2002 prin care se stabilește cel 
de-al șaselea program de acțiune în 
domeniul mediului1, una dintre activitățile 
prioritare identificate este examinarea 
posibilității de a se lua măsuri active în 
vederea prevenirii și combaterii 
comerțului cu lemn recoltat ilegal și 
continuarea participării active a Uniunii 
și a statelor membre la punerea în 
aplicare a rezoluțiilor și acordurilor 
globale și regionale referitoare la 
chestiuni ce vizează pădurile.
_____________________
1 JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

Or. sv

Justificare

Amendamentul 9 din poziția Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 84
Kartika Tamara Liotard

Poziția Consiliului
Considerentul 3a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(3a) În Decizia nr. 1600/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 iulie 2002 prin care se stabilește cel 
de-al șaselea program de acțiune în 
domeniul mediului1, una dintre activitățile 
prioritare identificate este examinarea 
posibilității de a se lua măsuri active în 
vederea prevenirii și combaterii 
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comerțului cu lemn recoltat ilegal și 
continuarea participării active a Uniunii 
și a statelor membre la punerea în 
aplicare a rezoluțiilor și acordurilor 
globale și regionale referitoare la 
chestiuni ce vizează pădurile.
________________

1 JOL 242, 10.9.2002, p.1

Or. en

Justificare

Sursa regulamentului, și anume cel de-al șaselea program de acțiune în domeniul mediului, 
trebuie reamintit în considerente.

Amendamentul 85
Jo Leinen, Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Considerentul 7

Poziția Consiliului Amendamentul

(7) Date fiind amploarea și urgența 
problemei, sunt necesare sprijinirea activă 
a combaterii exploatării forestiere ilegale și 
a comerțului aferent, completarea și 
consolidarea inițiativei privind APV și 
îmbunătățirea sinergiilor dintre politicile 
care urmăresc protejarea pădurilor și 
atingerea unui înalt nivel de protecție a 
mediului, inclusiv combaterea schimbărilor 
climatice și a pierderii biodiversității.

(7) Date fiind amploarea și urgența 
problemei, sunt necesare sprijinirea activă 
a combaterii exploatării forestiere ilegale și 
a comerțului aferent, completarea și 
consolidarea inițiativei privind acordurile 
de parteneriat voluntar, pentru crearea 
unor condiții egale tuturor operatorilor, și 
îmbunătățirea sinergiilor dintre politicile 
care urmăresc protejarea pădurilor și 
atingerea unui înalt nivel de protecție a 
mediului, inclusiv combaterea schimbărilor 
climatice și a pierderii biodiversității.

Or. en

Justificare

Prin stabilirea unor obligații clare și garantarea respectării acestora de către toți operatorii, 
prezentul regulament va remedia lacunele și va împiedica părțile implicate să profite din 
comercializarea lemnului exploatat ilegal.  
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Amendamentul 86
Judith A. Merkies

Poziția Consiliului
Considerentul 8

Poziția Consiliului Amendamentul

(8) Eforturile depuse de țările care au 
încheiat acorduri de parteneriat voluntare 
în cadrul FLEGT cu Uniunea și principiile 
încorporate în aceste acorduri, în special cu 
privire la definirea lemnului produs în mod 
legal, ar trebui recunoscute. De asemenea, 
ar trebui să se țină seama de faptul că, în 
cadrul regimului de licențe FLEGT, numai 
lemnul și produsele din lemn recoltat în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă sunt exportate în Uniune. În 
acest scop, produsele din lemn menționate 
în anexele II și III la Regulamentul (CE) 
nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 
decembrie 2005 privind instituirea unui 
regim de licențe FLEGT pentru importurile 
de lemn în Comunitatea Europeană, 
originare din țările partenere enumerate în 
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 
2173/2005 al Consiliului, ar trebui 
considerate ca fiind recoltate în mod legal, 
cu condiția să respecte dispozițiile 
regulamentului respectiv și orice dispoziții 
de aplicare a acestuia.

(8) Eforturile depuse de țările care au 
încheiat acorduri de parteneriat voluntare 
în cadrul FLEGT cu Uniunea și principiile 
încorporate în aceste acorduri, în special cu 
privire la definirea lemnului produs în mod 
legal, ar trebui recunoscute. De asemenea, 
ar trebui să se țină seama de faptul că, în 
cadrul regimului de licențe FLEGT, numai 
lemnul și produsele din lemn recoltat în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă sunt exportate în Uniune. În 
acest scop, este necesar ca produsele din 
lemn menționate în anexele II și III la 
Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al 
Consiliului din 20 decembrie 2005 privind 
instituirea unui regim de licențe FLEGT 
pentru importurile de lemn în Comunitatea 
Europeană, originare din țările partenere 
enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 2173/2005 al Consiliului, să se 
considere ca fiind produse în mod legal, cu 
condiția să respecte dispozițiile 
regulamentului respectiv și orice dispoziții 
de implementare a acestuia. Principiile 
menționate în VPA, în special cu privire 
la definiția „lemnului produs în mod 
legal”, trebuie să promoveze gestionarea 
durabilă , conservarea biodiversității, 
protecția comunităților locale dependente 
de păduri și a populațiilor indigene, 
precum și garantarea drepturilor 
comunităților și populațiilor respective.

Or. en

Justificare

Reintroduce textul poziției Parlamentului în prima lectură care reamintește obiectivele APV 
care stau la baza obiectivelor prezentului regulament.
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Amendamentul 87
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Considerentul 8a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(8a) Prin punerea în aplicare a planului 
de acțiune FLEGT, Comisia a dobândit 
expertiză esențială, de care ar trebui să se 
țină seama în realizarea obiectivelor 
prezentului regulament. Această expertiză 
ar trebui folosită în mod special în 
definirea mai exactă a legislației 
aplicabile, având ca punct de plecare 
structura APV. 

Or. en

Justificare
Amendamentul 16 în primă lectură, care stabilește și rolul Comisiei în definirea legalității. 

Amendamentul 88
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Considerentul 8b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(8b) Uniunea Europeană ar trebui să 
depună eforturi pentru a oferi stimulente 
suplimentare pentru angajarea țărilor în 
APV din planul FLEGT, luându-se în 
considerare, de asemenea, importanța 
deosebită pe care aceste APV o pot avea 
în eforturile la nivel mondial de 
combatere a schimbărilor climatice prin 
reducerea despăduririlor, în cadrul 
negocierilor internaționale.

Or. en
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Justificare

Este necesar să se sublinieze rolul prezentului regulament ca un stimulent pentru state de a 
încheia APV, precum și efectele pe care APV le-ar putea avea în cadrul eforturilor globale de 
a reduce despăduririle în contextul atenuării emisiilor.

Amendamentul 89
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Poziția Consiliului
Considerentul 10

Poziția Consiliului Amendamentul

(10) Având în vedere complexitatea 
cauzelor și efectelor fenomenului de 
exploatare forestieră ilegală, încurajarea 
comportamentului ilegal ar trebui redusă 
prin concentrarea asupra comportamentului 
operatorilor.

(10) Având în vedere complexitatea 
cauzelor și efectelor fenomenului de 
exploatare forestieră ilegală, încurajarea 
comportamentului ilegal ar trebui redusă 
prin concentrarea asupra comportamentului 
operatorilor. Consolidarea cerințelor și a 
obligațiilor, precum și perfecționarea 
mijloacelor legale de urmărire penală a 
operatorilor care comercializează lemn și 
produse de lemn recoltat ilegal pe piața 
internă se numără printre soluțiile cele 
mai eficiente de descurajare a 
operatorilor care practică comerțul cu 
furnizori de lemn recoltat ilegal.

Or. en

Justificare

Termenul „punerea la dispoziție pe piață”, sugerat de raportor în amendamentul 6 este prea 
vast și prezintă incertitudine juridică. Termenul „introducerea pe piață” este definit și aplicat 
în acquis-ul comunitar, spre deosebire de „punerea la dispoziție”. Punerea la dispoziție s-ar 
putea referi la toți operatorii din lanțul de păstrare, de la micii fermieri la comercianții locali 
de mobilă.
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Amendamentul 90
Paolo Bartolozzi

Poziția Consiliului
Considerentul 10a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(10a) Certificarea forestieră se află în 
dezvoltare continuă în Europa și la nivel 
mondial.  Mai mult, un număr din ce în 
ce mai mare de guverne și autorități 
publice, în special în UE, folosesc 
certificarea forestieră ca pe un mijloc de 
asigurare a legalității și durabilității 
contractelor lor de achiziții publice. În 
cazul în care lemnul și produsele din lemn 
controlate și certificate de terți se 
consideră că au fost recoltate legal, acest 
fapt ar reprezenta o recunoaștere a 
realizărilor din sectorul forestier în ceea 
ce privește combaterea recoltării ilegale și 
un stimulent pentru extinderea gestionării 
durabile a pădurilor și a certificării 
acesteia la nivel mondial.

Or. en

Amendamentul 91
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Considerentul 12

Poziția Consiliului Amendamentul

(12) Numeroase produse din lemn trec prin 
diverse procese înainte și după ce sunt 
introduse pe piață pentru prima dată. 
Pentru a evita impunerea unei sarcini 
administrative inutile, cerințele prevăzute 
de prezentul regulament ar trebui să se 
aplice numai operatorilor care introduc 
pentru prima dată pe piața internă lemn și 
produse din lemn, nu tuturor operatorilor 
implicați în lanțul de distribuție.

(12) Numeroase produse din lemn trec prin 
diverse procese înainte și după ce sunt 
introduse pe piață pentru prima dată. 
Pentru a evita împovărarea administrativă 
inutilă, este necesar ca toate cerințele 
sistemului de „due diligence” prevăzute de 
prezentul regulament să se aplice numai 
operatorilor care introduc pentru prima 
dată pe piață lemn și produse din lemn, nu 
tuturor operatorilor implicați în lanțul de 
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distribuție. Toți operatorii din lanțul de 
aprovizionare ar trebui totuși să aibă 
obligația de a respecta interdicția absolută 
de comercializare a lemnului și a 
produselor din lemn recoltat ilegal și 
trebuie să depună toate eforturile în acest 
sens. Pentru facilitarea respectării acestei 
interdicții absolute, operatorii care 
introduc pe piață lemn și produse de lemn  
ar trebui să utilizeze sistemul de „due 
diligence” stabilit de aceștia sau de o 
organizație de monitorizare.

Or. en

Justificare

Sistemele de due diligence ar trebui să fie o obligație a operatorilor care introduc pe piață 
lemn sau produse din lemn. Obligațiile operatorilor care pun la dispoziție lemn și produse 
din lemn ar trebui să fie mult mai mici.

Amendamentul 92
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Poziția Consiliului
Considerentul 12

Poziția Consiliului Amendamentul

(12) Numeroase produse din lemn trec prin 
diverse procese înainte și după ce sunt 
introduse pe piață pentru prima dată. 
Pentru a evita impunerea unei sarcini 
administrative inutile, cerințele prevăzute 
de prezentul regulament ar trebui să se 
aplice numai operatorilor care introduc 
pentru prima dată pe piața internă lemn și 
produse din lemn, nu tuturor operatorilor 
implicați în lanțul de distribuție.

(12) Numeroase produse din lemn trec prin 
diverse procese înainte și după ce sunt 
introduse pe piață pentru prima dată. 
Pentru a evita împovărarea administrativă 
inutilă, este necesar ca toate cerințele 
sistemului de „due diligence” prevăzute de 
prezentul regulament să se aplice numai 
operatorilor care introduc pentru prima 
dată pe piață lemn și produse din lemn, nu 
tuturor operatorilor implicați în lanțul de 
distribuție. Operatorii care introduc 
pentru prima dată pe piața internă lemn 
sau produse din lemn ar trebui să fie 
supuși interdicției de a introduce pe piață 
lemn sau produse din lemn recoltat ilegal 
și ar trebui să depună toate eforturile în 
acest sens.
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Or. en

Justificare

Formularea „punerea la dispoziție pe piața internă”, sugerată de raportor (amendamentul 8) 
este prea vastă și implică incertitudine juridică. „Introducerea pe piață” este definită și 
aplicată în cadrul acquis-ului comunitar, pe când „punerea la dispoziție” nu este.  Nu este 
rezonabil ca întregul lanț de aprovizionare să fie răspunzător.

Amendamentul 93
Kartika Tamara Liotard

Poziția Consiliului
Considerentul 14a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(14a) Operatorii din țările cu păduri de 
importanță ecologică internațională ar 
trebui să aibă o responsabilitate deosebită 
pentru exploatarea forestieră durabilă.

Or. en

Justificare

Țările în care există în continuare resurse importante de păduri primare sau de păduri cu 
valoare de conservare ridicată sunt adesea țări în curs de dezvoltare, în care riscul 
exploatării ilegale este mare. Din acest motiv, operatorii din aceste țări ar trebui să fie 
conștienți de rolul care le revine în conservarea acestor păduri. 

Amendamentul 94
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Considerentul 16

Poziția Consiliului Amendamentul

(16) Pentru a se evita orice sarcini 
administrative inutile, operatorii care 
utilizează deja sisteme sau proceduri care 
respectă cerințele prezentului regulament 
nu ar trebui să fie obligați să înființeze 
noi sisteme.

eliminat
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Or. en

Justificare

Nu există un articol operațional corespondent.

Amendamentul 95
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Considerentul 18a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(18a) Punerea în aplicare eficientă a 
prezentului regulament necesită o 
cooperare strânsă între autoritățile 
naționale, precum și între diferitele 
organisme din cadrul administrațiilor 
naționale, inclusiv agențiile responsabile 
pentru sectorul forestier și cele 
responsabile cu aplicarea normelor 
ecologice și a reglementărilor vamale.

Or. en

Justificare

Pentru a împiedica introducerea pe piață a lemnului recoltat ilegal cooperarea între 
diferitele agenții se poate dovedi necesară.

Amendamentul 96
Andres Perello Rodriguez

Poziția Consiliului
Considerentul 21

Poziția Consiliului Amendamentul

(21) Având în vedere caracterul 
internațional al exploatării forestiere 
ilegale și a comerțului aferent, autoritățile 
competente ar trebui să coopereze atât între 
ele, cât și cu autoritățile administrative ale 
țărilor terțe și cu Comisia.

(21) Având în vedere caracterul 
internațional al exploatării forestiere 
ilegale și a comerțului aferent, este necesar 
ca autoritățile competente să coopereze 
între ele, cu organizațiile societății civile și 
cele din sector, cu autoritățile 
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administrative ale țărilor terțe și cu 
Comisia.

Or. es

Amendamentul 97
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Considerentul 21a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(21a) Pentru a facilita respectarea 
dispozițiilor prezentului regulament de 
către operatorii care introduc sau pun la 
dispoziție pe piață lemn sau produse din 
lemn și având în vedere situația IMM-
urilor, statele membre ar trebui să ofere 
operatorilor asistență tehnică și de altă 
natură și să faciliteze schimbul de 
informații, în special în ceea ce privește 
respectarea obligației de către operatorii 
respectivi de a depune toate eforturile.

Or. en

Justificare

Amendamentul creează un cadru pentru a reduce sarcinile administrative, luând în 
considerare situația IMM-urilor. Se creează astfel și temeiul pentru introducerea unui nou 
articol cu privire la asistența tehnică acordată operatorilor și schimbul de informații. 

Amendamentul 98
Daciana Octavia Sârbu

Poziția Consiliului
Considerentul 22

Poziția Consiliului Amendamentul

(22) Statele membre ar trebui să asigure 
faptul că încălcarea dispozițiilor 
prezentului regulament se pedepsește prin 
sancțiuni eficiente, proporționale și 

(22) Statele membre ar trebui să asigure 
faptul că încălcarea dispozițiilor 
prezentului regulament se pedepsește prin 
sancțiuni eficiente, proporționale și 
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disuasive. disuasive. Ar trebui să se constate că un 
număr important de persoane din zonele 
rurale, în special în noile state membre, 
au un stil de viață caracterizat prin 
subzistență, care poate presupune 
recoltarea lemnului și distribuirea 
acestuia la scară mică. În aplicarea de 
sancțiuni legate de încălcarea prezentului 
regulament ar trebui să se recunoască 
situația deosebită pe care o cunosc acești 
operatori care trăiesc un stil de viață 
caracterizat prin subzistență și care au o 
capacitate limitată de a aplica dispozițiile 
legate de sistemele de due diligence, în 
comparație cu operatorii pe scară largă, 
cu activitate comercială și resurse mai 
importante.

Or. en

Justificare

În cazul în care sancțiunile sunt stabilite la nivel UE, este judicios să se permită statelor 
membre o anumită flexibilitate în tratarea cazurilor în care persoane care trăiesc un stil de 
viață caracterizat prin subzistență și care ar putea fi cuprinse în categoria „operatori” și 
care foarte probabil nu posedă cunoștințele și resursele necesare pentru a aplica sistemele de 
due diligence, audit-urile etc.

Amendamentul 99
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Considerentul 23

Poziția Consiliului Amendamentul

(23) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte acte delegate, în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), cu 
privire la procedurile de recunoaștere a 
organizațiilor de monitorizare și de 
retragere a recunoașterii acestora, la noile 
criterii relevante de evaluare a riscului care 
pot fi necesare pentru completarea 
criteriilor deja prevăzute de prezentul 

(23) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte acte delegate, în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), cu 
privire la procedurile de recunoaștere a 
organizațiilor de monitorizare, cu privire la 
principiile și criteriile generale care să 
permită definirea mai exactă a legislației 
aplicabile, și de retragere a recunoașterii 
acestora, la noile criterii relevante de 
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regulament și la lista sortimentelor de lemn 
și de produse din lemn cărora li se aplică 
prezentul regulament. Este deosebit de 
importantă consultarea experților de către 
Comisie pe parcursul etapei de pregătire, în 
conformitate cu angajamentul asumat de 
Comisie în Comunicarea din 9 decembrie 
2009 privind punerea în aplicare a 
articolului 290 din TFUE.

evaluare a riscului care pot fi necesare 
pentru completarea criteriilor deja 
prevăzute de prezentul regulament și la 
lista sortimentelor de lemn și de produse 
din lemn cărora li se aplică prezentul 
regulament. Este deosebit de importantă 
consultarea experților de către Comisie pe 
parcursul etapei de pregătire, în 
conformitate cu angajamentul asumat de 
Comisie în Comunicarea din 9 decembrie 
2009 privind punerea în aplicare a 
articolului 290 din TFUE.

Or. en

Justificare

În conformitate cu propunerea de a defini mai exact principiile și criteriile juridice prin 
intermediul actelor delegate.

Amendamentul 100
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Considerentul 23a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(23a) Pentru a asigura buna funcționare 
a pieței interne de produse forestiere, 
Comisia ar trebui să analizeze în mod 
continuu impactul prezentului 
regulament. Ar trebui să fie luată în 
considerare în mod deosebit influența 
prezentului regulament asupra IMM-
urilor. Din acest motiv, Comisia ar trebui 
se realizeze periodic un studiu și o analiză 
de impact al efectelor prezentului 
regulament, în special asupra IMM-urilor 
și practicile forestiere durabile.

Or. en

Justificare

Amendamentul 29 în primă lectură. Temeiul articolului 18 alineatul (3) cu privire la 
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raportarea efectelor prezentului regulament.

Amendamentul 101
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

Prezentul regulament stabilește obligațiile 
operatorilor care introduc pentru prima 
dată lemn și produse din lemn pe piața 
internă, pentru a minimiza riscul de a 
introduce pe piață lemn recoltat în mod 
ilegal sau produse din lemn derivate din 
acesta.

Prezentul regulament stabilește obligațiile 
operatorilor care introduc sau pun la 
dispoziție pentru prima dată lemn și 
produse din lemn pe piața internă, pentru a 
minimiza riscul de a introduce pe piață 
lemn recoltat în mod ilegal sau produse din 
lemn derivate din acesta.

Or. de

Justificare

Cerința cu privire la „due diligence” ar trebui să fie aplicată integral doar operatorilor care 
introduc pe piață sau pun la dispoziție lemn pentru prima dată. Controlul adaptat al lemnului 
introdus pe piață pentru prima dată este suficient și proporționat.  

Amendamentul 102
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Poziția Consiliului
Articolul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

Prezentul regulament stabilește obligațiile 
operatorilor care introduc pentru prima 
dată lemn și produse din lemn pe piața 
internă, pentru a minimiza riscul de a 
introduce pe piață lemn recoltat în mod 
ilegal sau produse din lemn derivate din 
acesta.

Prezentul regulament stabilește obligațiile 
operatorilor care introduc pentru prima 
dată lemn și produse din lemn pe piața 
internă, pentru a evita introducerea pe 
piață a lemnului recoltat în mod ilegal sau 
a produselor din lemn derivate din acesta.

Or. en
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Justificare

Pentru a reduce sarcinile administrative care revin IMM-urilor, regulamentul ar trebui 
aplicat doar operatorilor care introduc pe piață lemn sau produse din lemn pentru prima 
dată.

Amendamentul 103
Paolo Bartolozzi

Poziția Consiliului
Articolul 2 – litera d

Poziția Consiliului Amendamentul

(d) „țara de recoltare” înseamnă țara sau 
teritoriul din care s-a recoltat lemnul sau 
lemnul utilizat la realizarea produselor din 
lemn;

(d) „țara de recoltare” înseamnă țara din 
care s-a recoltat lemnul sau materialul 
lemnos utilizat la realizarea produselor din 
lemn;

Or. en

Amendamentul 104
Christa Klaß

Poziția Consiliului
Articolul 2 – litera fa (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(fa) „risc” înseamnă riscul de a 
comercializa lemn sau produse din lemn 
recoltat ilegal și care au fost introduse pe 
piață ca urmare a nerespectării legislației 
naționale și/sau a aplicării incorecte a 
sistemelor de control al schimburilor 
comerciale;

Or. en
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Amendamentul 105
Christa Klaß

Poziția Consiliului
Articolul 2 – litera fb (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(fb) „neglijabil” înseamnă că factorii 
relevanți nu justifică supoziția că lemnul 
respectiv sau lemnul care se găsește în 
produsul respectiv a fost recoltat prin 
încălcarea dispozițiilor legislației 
naționale aplicabile, precum și a tuturor 
sistemelor de control ale comerțului cu 
lemn și că, în consecință, acest lemn nu 
poate fi comercializat;

Or. en

Amendamentul 106
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Articolul 2 – litera fb (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(fb) „due diligence” înseamnă obligația 
de a pune în aplicare toate mijloacele 
necesare pentru a garanta că lemnul sau 
produsele din lemn recoltat ilegal nu sunt 
introduse sau puse la dispoziție pe piață;

Or. en

Justificare

Clarificare a conceptului și completare a articolului 4.
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Amendamentul 107
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Articolul 2 – litera g

Poziția Consiliului Amendamentul

(g)„legislația aplicabilă” înseamnă 
legislația în vigoare în țara de recoltare și 
acoperă următoarele domenii:

(g) „legislația aplicabilă” înseamnă 
legislația în vigoare în țara de recoltare, 
inclusiv legile și normele naționale și 
regionale, jurisprudența stabilită, precum 
și acordurile naționale ratificate, și 
acoperă următoarele domenii:

- drepturi de recoltare a lemnului în 
interiorul limitelor făcute publice;

(i) drepturile de acces, de utilizare și de 
proprietate, inclusiv drepturile cutumiare 
legale, protejate sau recunoscute ale 
populațiilor indigene;

- plăți pentru drepturile de recoltare și 
lemn, inclusiv taxe legate de recoltarea 
lemnului;

(ii) protecția mediului, inclusiv 
conservarea și gestionarea pădurilor;

- recoltarea lemnului, inclusiv legislația 
din domeniul mediului și cel forestier 
aferentă în mod direct;

(iii) recoltarea lemnului;

- drepturile legale ale terților privind 
folosința și proprietatea afectate de 
recoltarea lemnului; și

(iv) prelucrarea lemnului;

(v) - impozitele, taxele și redevențele, în 
măsura în care sectorul forestier este 
vizat.
(vi)legislația comercială și vamală, în 
măsura în care sectorul forestier este vizat;

- legislația comercială și vamală, în măsura 
în care sectorul forestier este vizat.

(vii)legislația comercială și vamală, în 
măsura în care sectorul forestier este 
vizat;
Pentru a preciza mai exact această 
definiție, Comisia, stabilește, prin 
intermediul actelor delegate, principii și 
criterii generale și, în măsura posibilului, 
stabilește și publică indicatori pentru 
fiecare țară producătoare de lemn. 
Pentru actele delegate menționate la acest 
punct, se aplică procedura prevăzută la 
articolele 13, 14 și 15.
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Or. en

Justificare

Definiție bazată pe matricea de control a legalității APV din planul de acțiune FLEGT, care 
se bazează pe expertiza Comisiei. Structuri similare există și în alte programe. Permite 
garantarea respectării orientărilor și metodologiilor comune în cadrul sistemelor „due 
diligence” și evitarea definițiilor punctuale. Include acordurile internaționale ratificate, 
comunitățile locale, gestionarea pădurilor, dreptul social, legislația muncii, precum și 
drepturile populațiilor indigene, ca în amendamentul 38 în primă lectură. Definirea 
principiilor și criteriilor va trebui să se facă prin intermediul actelor delegate.

Amendamentul 108
Gerben-Jan Gerbrandy

Poziția Consiliului
Articolul 2 – litera g

Poziția Consiliului Amendamentul

(g) „legislația aplicabilă” înseamnă 
legislația în vigoare în țara de recoltare și 
acoperă următoarele domenii:

(g) „legislația aplicabilă” înseamnă legile și
legislația, fie acestea naționale, regionale 
sau internaționale, în vigoare în țara de 
recoltare și acoperă următoarele domenii 
de drept:

- drepturi de recoltare a lemnului în 
interiorul limitelor făcute publice;

drepturi de recoltare a lemnului în 
interiorul limitelor legale publicate;

- plăți pentru drepturile de recoltare și 
lemn, inclusiv taxe legate de recoltarea 
lemnului;

- plăți pentru drepturile de recoltare și 
lemn, inclusiv impozite și taxe legate de 
recoltarea lemnului;

- recoltarea lemnului, inclusiv legislația din 
domeniul mediului și cel forestier aferentă 
în mod direct;

- cerințe privind conservarea 
biodiversității, recoltarea lemnului și 
administrarea pădurilor, inclusiv legislația 
din domeniul mediului și cel forestier 
aferentă, precum și legislația muncii și 
dreptul social;

- drepturile legale ale terților privind 
folosința și proprietatea afectate de 
recoltarea lemnului; și

- drepturile legale sau cutumiare ale 
părților terțe privind utilizarea și 
exploatarea afectate de recoltarea lemnului; 
și

- legislația comercială și vamală, în măsura 
în care sectorul forestier este vizat.

- legislația comercială și vamală, în măsura 
în care sectorul forestier este vizat.

Or. en
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Justificare

Reluare parțială a unor elemente cheie din amendamentul 38 în primă lectură, adoptat la 22 
aprilie 2009.

Amendamentul 109
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Articolul 2 – litera ga (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(ga) „organizația de monitorizare” 
înseamnă o entitate juridică sau o 
asociație sau federație care are 
capacitatea juridică de a monitoriza și de 
a asigura aplicarea sistemelor de due 
diligence de către operatorii autorizați să 
utilizeze astfel de sisteme.

Or. en

Justificare

Definiție conformă propunerii originale a Comisiei. 

Amendamentul 110
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Poziția Consiliului
Articolul 3 – titlu

Poziția Consiliului Amendamentul

Statutul produselor din lemn reglementate 
de FLEGT și CITES

Statutul produselor din lemn reglementate 
de FLEGT, CITES și sistemele de 
certificare forestieră recunoscute la nivel 
mondial 

Or. en

Justificare

Valoarea sistemelor de certificare forestieră credibile trebuie recunoscută. Derogări de la 
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aceste sisteme ar putea, de asemenea, duce la creșterea numărului de păduri certificate în 
lume.

Amendamentul 111
Paolo Bartolozzi

Poziția Consiliului
Articolul 3 – titlu

Poziția Consiliului Amendamentul

Statutul produselor din lemn reglementate 
de FLEGT și CITES

Statutul produselor din lemn reglementate 
de FLEGT și CITES și sistemele de 
certificare verificate de terți

Or. en

Amendamentul 112
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Poziția Consiliului
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Lemnul și produsele din lemn care au fost 
certificate de un sistem de certificare 
credibil al unui terț sunt considerate ca 
recoltate legal în sensul prezentului 
regulament. 

Or. en

Justificare

Valoarea sistemelor de certificare forestieră credibile trebuie recunoscută. Derogări de la 
aceste sisteme ar putea, de asemenea, duce la creșterea numărului de păduri certificate în 
lume.
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Amendamentul 113
Paolo Bartolozzi

Poziția Consiliului
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Lemnul și produsele din lemn care au fost 
certificate de un sistem de certificare 
credibil al unui terț care cuprinde 
obligația controlului legalității și care 
respectă dispozițiile prezentului 
regulament sunt considerate ca recoltate 
legal în sensul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 114
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Poziția Consiliului
Articolul 4 – alineatul -1 (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

-1. Introducerea sau punerea la dispoziție 
pe piață a lemnului sau a produselor din 
lemn ilegal recoltat sunt interzise. 
Operatorii acționează cu prudență pentru 
a se asigura că nu introduc sau pun la 
dispoziție lemn sau produse din lemn 
ilegal recoltat.

Or. en

Justificare

Interdicția totală de introducere pe piață a lemnului ilegal recoltat este fundamentală pentru 
atingerea obiectivelor explicite ale prezentului regulament. În plus, trebuie stabilită o 
legătură directă între această interdicție și obligațiile specifice ale operatorilor, pentru 
menținerea securității juridice.
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Amendamentul 115
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Poziția Consiliului
Articolul 4 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

1. Operatorii acționează cu prudență 
pentru a minimiza riscul de introducere 
pe piață a lemnului recoltat ilegal sau a 
produselor din lemn derivate din acesta. 
În acest sens, se utilizează un cadru de 
proceduri și de măsuri, denumit în 
continuare „sistem «due diligence»”, astfel 
cum este prevăzut la articolul 5.

1. Operatorii care introduc pe piață lemn 
sau produse din lemn asigură respectarea 
obligației prevăzute la alineatul (-1) prin 
folosirea unui cadru de proceduri și de 
măsuri, denumit în continuare „sistem «due 
diligence»”, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5. Acest sistem de „due 
diligence” este instituit ori de către 
operator, ori de către o organizație de 
monitorizare, astfel cum este prevăzut la 
articolul 7.

Or. en

Justificare

Stabilește legătura între obligația de „due diligence” și interdicție. Consolidează securitatea 
juridică, precum și apărarea juridică a operatorilor. Interdicția devine proporțională cu 
problema și, în felul acesta, se abordează în mod direct întrebările ridicate de Comisie 
privind aplicarea interdicției punctuale și controlul respectării acesteia.

Amendamentul 116
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Articolul 4 – alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

2. Fiecare operator menține și evaluează 
periodic sistemul „due diligence” pe care îl 
utilizează, cu excepția cazului în care 
operatorul utilizează un sistem „due 
diligence” instituit de o organizație de 
monitorizare menționată la articolul 7.

2. Fiecare operator menține și evaluează 
periodic sistemul „due diligence” pe care 
îl utilizează, cu excepția cazului în care 
operatorul utilizează un sistem „due 
diligence” instituit de o organizație de 
monitorizare menționată la articolul 7. 
Mecanismele existente de supraveghere 
legislativă națională și cele referitoare la 
lanțurile de păstrare voluntare, care 
îndeplinesc cerințele prezentului 
regulament, pot fi utilizate ca bază pentru 
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sistemul de due diligence.

Or. en

Justificare

Amendamentul 42 al PE în primă lectură. 

Amendamentul 117
Theodoros Skylakakis, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poziția Consiliului
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

2a. Operatorii, cu excepția IMM-urilor 
care pun la dispoziție pe piață lemn și 
produse din lemn cu o valoare de peste 
100 000 EUR pe an sunt în măsură, de-a 
lungul întregului lanț de aprovizionare:
(i) să identifice operatorul care a furnizat 
lemnul și produsele din lemn, precum și 
operatorul căruia i-a fost furnizat lemnul 
și produsele din lemn;
(ii) să prezinte, la cerere, informații cu 
privire la denumirea speciei, țara/țările de 
recoltare și, în cazul în care este posibil, 
concesiunea de origine;
(iii) să verifice, în caz de necesitate, dacă 
operatorul care a furnizat lemnul și 
produsele din lemn respective a îndeplinit 
obligațiile impuse de prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Operatorii care pun la dispoziție pe piață lemn și produse din lemn, cu excepția IMM-urilor, 
ar trebui - în cazul unor volume de tranzacții importante - să depună toate eforturile în acest 
sens și să aibă obligația să furnizeze informații de bază în legătură cu produsele, sursa 
acestora, precum și destinatarul aprovizionării.
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Amendamentul 118
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

În cazul în care operatorul știe, 
suspectează sau are motive întemeiate să 
suspecteze că lemn sau produse din lemn 
ilegal recoltat sunt introduse sau puse la 
dispoziție pe piață, acesta informează 
autoritățile competente.  

Or. en

Justificare

Obligația de raportare promovează aplicarea interdicției și o face proporțională și efectivă, 
prin prevenirea punerii la dispoziție a lemnului ilegal recoltat.

Amendamentul 119
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Poziția Consiliului Amendamentul

(b) proceduri de evaluare a riscului care 
permit operatorului să analizeze și să 
evalueze riscul de a fi introdus pe piață 
lemn recoltat ilegal sau produse din lemn 
derivate din acesta.

(b) proceduri de evaluare a riscului care 
permit operatorului să analizeze și să 
evalueze riscul de a fi introdus pe piață 
lemn recoltat ilegal sau produse din lemn 
derivate din acesta.

Aceste proceduri iau în considerare 
informațiile prezentate la litera (a) precum 
și criteriile relevante de evaluare a riscului, 
inclusiv:

Aceste proceduri iau în considerare 
informațiile prezentate la litera (a) precum 
și criteriile relevante de evaluare a riscului, 
inclusiv:

- asigurarea respectării legislației 
aplicabile, care poate include certificarea 
sau alte sisteme verificate de terțe părți 
care se referă la respectarea legislației 
aplicabile;

- asigurarea respectării legislației 
aplicabile, care poate include certificarea 
sau alte sisteme verificate de terțe părți 
care se referă la respectarea legislației 
aplicabile;

- prevalența recoltării ilegale a speciilor - gradul de consultare a părților 
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specifice de arbori; interesate;
- prevalența recoltării sau a practicilor 
ilegale în țara de recoltare și/sau regiunea 
sub-națională în care a fost recoltat lemnul;

- prevalența recoltării sau a practicilor 
ilegale în țara de recoltare și/sau regiunea 
sub-națională în care a fost recoltat 
lemnul,inclusiv răspândirea conflictelor 
armate, deficiențele documentate în 
administrarea pădurilor și nivelul ridicat 
de corupție;
- interdicțiile în vigoare ale Consiliului de 
Securitate al ONU sau ale Consiliului 
Uniunii Europene cu privire la importul 
și exportul de lemn;

- complexitatea lanțului de distribuție a 
produselor din lemn.

- complexitatea lanțului de distribuție a 
produselor din lemn.

Or. en

Justificare

Consultarea părților interesate reprezintă un aspect major și util al planului de acțiune 
FLEGT. Transparența sistemului „due diligence” constituie un factor care ar putea contribui 
în mare măsură la capacitatea acestuia de a evalua în mod efectiv riscurile. Amendamentul 
47 în primă lectură privind zonele de conflict. Conflictele armate ar trebui luate în mod 
explicit în considerare în cadrul procedurii de evaluare a riscurilor. Procedura ar trebui, de 
asemenea, să ia în considerare interdicțiile relevante.

Amendamentul 120
Paolo Bartolozzi

Poziția Consiliului
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Poziția Consiliului Amendamentul

(b) proceduri de evaluare a riscului care 
permit operatorului să analizeze și să 
evalueze riscul de a fi introdus pe piață 
lemn recoltat ilegal sau produse din lemn 
derivate din acesta.

(b) proceduri de evaluare a riscului care 
permit operatorului să analizeze și să 
evalueze riscul de a fi introdus pe piață 
lemn recoltat ilegal sau produse din lemn 
derivate din acesta.

Aceste proceduri iau în considerare 
informațiile prezentate la litera (a) precum 
și criteriile relevante de evaluare a riscului, 
inclusiv:

Aceste proceduri iau în considerare 
informațiile prezentate la litera (a) precum 
și criteriile relevante de evaluare a riscului, 
inclusiv:

- asigurarea respectării legislației - asigurarea respectării legislației 
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aplicabile, care poate include certificarea 
sau alte sisteme verificate de terțe părți 
care se referă la respectarea legislației 
aplicabile;

aplicabile, care poate include certificarea 
sau alte sisteme verificate de terțe părți 
care se referă la respectarea legislației 
aplicabile;

- prevalența recoltării ilegale a speciilor 
specifice de arbori;

- prevalența recoltării ilegale a speciilor 
specifice de arbori;

- prevalența recoltării sau a practicilor
ilegale în țara de recoltare și/sau regiunea 
sub-națională în care a fost recoltat lemnul;

- prevalența recoltării ilegale în țara de 
recoltare și/sau regiunea sub-națională în 
care a fost recoltat lemnul;

- complexitatea lanțului de distribuție a 
produselor din lemn.

- complexitatea lanțului de distribuție a 
produselor din lemn.

Or. en

Amendamentul 121
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Poziția Consiliului Amendamentul

c) Cu excepția cazului în care riscul 
identificat cu ocazia procedurilor de 
evaluare a riscului menționate la litera (b) 
este neglijabil, proceduri de atenuare a 
riscului care constau dintr-o serie de 
măsuri și proceduri care sunt adecvate și 
proporționale pentru a reduce cu eficiență 
la minim riscul respectiv și care pot include 
solicitarea unor informații sau documente 
suplimentare și/sau solicitarea de verificare 
de către părți terțe.

c) Cu excepția cazului în care riscul 
identificat cu ocazia procedurilor de 
evaluare a riscului menționate la litera (b) 
sau pe baza unor criterii obiective este 
neglijabil, proceduri de atenuare a riscului 
care constau dintr-o serie de măsuri și 
proceduri care sunt adecvate și 
proporționale pentru a reduce cu eficiență 
la minim riscul respectiv și care pot include 
solicitarea unor informații sau documente 
suplimentare și/sau solicitarea de verificare 
de către părți terțe.

Or. de

Justificare

Având în vedere dispozițiile legale și relația specială pe care proprietarii o au cu pădurile 
lor, riscul exploatării ilegale este inexistent sau neglijabil. Acest risc poate fi evaluat corect 
prin intermediul procedurilor de evaluare a riscurilor, dar și pe baza unor criterii obiective 
(de exemplu, dacă proprietarul deține parcele mici de pădure) Aceasta permite o aplicare 
echilibrată în ceea ce privește costurile și beneficiile. 
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Amendamentul 122
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Poziția Consiliului
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

3. Pentru a ține seama de evoluția pieței și 
de experiența acumulată în punerea în 
aplicare a prezentului regulament, în 
special identificate în cadrul raportării 
menționate la articolul 18 alineatul (3), 
Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE în 
ceea ce privește noi criterii relevante de 
evaluare a riscului care pot fi necesare 
pentru completarea celor menționate la
alineatul (1) litera (b) al doilea paragraf
din prezentul articol. La adoptarea acestor 
acte delegate, Comisia hotărăște în 
conformitate cu dispozițiile relevante ale 
prezentului regulament.

3. Ținând seama de evoluția pieței și de 
experiența acumulată în punerea în aplicare 
a prezentului regulament, în special 
identificate în cadrul raportării menționate 
la articolul 18 alineatul (3), Comisia poate 
adopta actele delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE pentru a completa
alineatul (1) din prezentul articol în 
vederea creșterii eficacității sistemului de 
„due diligence” în prevenirea introducerii 
sau punerii la dispoziție pe piața internă a 
lemnului sau a produselor din lemn 
recoltat în mod ilegal.

Or. en

Justificare

Formularea „punerea la dispoziție pe piața internă”, sugerată de raportor este prea vastă și 
implică incertitudine juridică. Termenul „introducerea pe piață” este definit și aplicat în 
acquis-ul comunitar, spre deosebire de „punerea la dispoziție”. Punerea la dispoziție s-ar 
putea referi la toți operatorii din lanțul de păstrare, de la micii fermieri la comercianții locali 
de mobilă.

Amendamentul 123
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) Pentru a ține seama de evoluția pieței și 
de experiența acumulată în punerea în 
aplicare a prezentului regulament, în 

(3) Pentru a ține seama de evoluția pieței și 
de experiența acumulată în punerea în 
aplicare a prezentului regulament, astfel 
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special identificate în cadrul raportării 
menționate la articolul 18 alineatul (3), 
Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE în 
ceea ce privește noi criterii relevante de 
evaluare a riscului care pot fi necesare 
pentru completarea celor menționate la 
alineatul (1) litera (b) al doilea paragraf din 
prezentul articol. La adoptarea acestor acte 
delegate, Comisia hotărăște în conformitate 
cu dispozițiile relevante ale prezentului 
regulament.

cum au fost identificate, în special, în 
cadrul schimbului de informații menționat 
la articolul 11a1 și al raportării menționate 
la articolul 18 alineatul (3), Comisia poate 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE în ceea ce privește 
noi criterii relevante de evaluare a riscului 
care pot fi necesare pentru completarea 
celor menționate la alineatul (1) litera (b) al 
doilea paragraf din prezentul articol. La 
adoptarea acestor acte delegate, Comisia 
hotărăște în conformitate cu dispozițiile 
relevante ale prezentului regulament.

______________
1 Articolul 11a (nou)
(1) Autoritățile competente acordă, cu 
sprijinul Comisiei, asistență și consiliere 
tehnică operatorilor, ținând seama de 
situația întreprinderilor mici și mijlocii 
pentru a facilita respectarea dispozițiilor 
prezentului regulament, în special în ceea 
ce privește aplicarea sistemului de „due 
diligence” în conformitate cu articolul 5.
(2) Autoritățile competente, cu sprijinul 
Comisiei, facilitează schimbul de 
informații privind cele mai bune practici 
în ceea ce privește punerea în aplicare a 
prezentului regulament și pune la 
dispoziție operatorilor, la cerere, astfel de 
informații, în special întreprinderilor mici 
și mijlocii.
(3) Autoritățile competente și Comisia 
administrează și diseminează informații 
privind exploatarea forestieră ilegală și 
comerțul aferent, cu scopul de a asista 
operatorii în cadrul proceduri de evaluare 
a riscului sistematic, astfel cum prevede 
articolul 5 alineatul (1) litera (b).
(4) La diseminarea acestor informații 
statele membre garantează respectarea 
secretului profesional și confidențialitatea 
tuturor datelor personale pe care le dețin 
sau care le sunt făcute cunoscute, în 
conformitate cu Directiva 95/46.
(5) La aplicarea regulamentului, asistența 
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este acordată astfel încât 
responsabilitățile autorităților competente 
să nu fie compromise, menținându-se 
independența acestora.

Or. en

Justificare

Atunci când sunt suplimentate criteriile de evaluare a riscului, ar trebui să se țină seama de 
experiența acumulată de pe urma asistenței și consilierii tehnice.

Amendamentul 124
Julie Girling

Poziția Consiliului
Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(3a) În ceea ce privește accesul pe piața 
lemnului și produselor din lemn, statele 
membre nu pot fi împiedicate să 
stabilească la nivel individual cerințe mai 
severe decât cele stabilite în prezentul 
regulament pentru recoltarea și originea 
lemnului, inclusiv a unor cerințe care 
prevăd administrarea durabilă a 
pădurilor, protecția mediului, conservarea 
biodiversității și a ecosistemelor, 
protejarea comunităților locale și a 
habitatelor acestora , protejarea 
comunităților dependente de păduri, 
respectarea drepturilor populațiilor 
indigene, precum și a drepturilor omului.

Or. en

Justificare

Amendamentul reintroduce amendamentele în primă lectură ale Parlamentului pentru a 
permite statelor membre să adopte cerințe mai severe la nivel național, dacă este cazul.
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Amendamentul 125
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Poziția Consiliului
Articolul 5a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 5
Etichetarea

Statele membre garantează că până la …* 
tot lemnul și toate produsele din lemn 
introduse pe piață sunt etichetate, după 
caz, cu informațiile prevăzute la articolul 
4 alineatul (2a) punctele (i) și (ii).
Comisia poate să adopte, prin intermediul 
actelor delegate, norme detaliate în 
vederea garantării bunei funcționări a 
sistemului de etichetare. Pentru actele 
delegate menționate la prezentul alineat, 
se aplică procedurile prevăzute la 
articolele 13, 14 și 15.
* JO: doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Formularea „punerea la dispoziție pe piața internă”, sugerată de raportor (amendamentul 
35) este prea vastă și duce la incertitudine juridică. „Introducerea pe piață” este definită și 
aplicată în cadrul acquis-ului comunitar, pe când „punerea la dispoziție” nu este.  Punerea 
la dispoziție ar putea face trimitere la toți operatorii din lanțul de custodie, de la micii 
agricultori la furnizorul local de mobilă.

Amendamentul 126
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 5a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 5a
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Statele membre ar putea permite 
participanților la piață să eticheteze 
lemnul produs în mod legal și durabil, 
numai pe bază voluntară, și, în acest scop,  
să adopte norme în domeniul lor pentru a 
evita abuzurile sau contrafacerea.

Or. de

Justificare

Măsurile cuprinse în regulament oferă o garanție suficientă că doar lemnul produs în mod 
legal și durabil este introdus pe piața UE. Prin urmare, nu este necesară etichetarea 
suplimentară, care ar atrage după sine eforturi și birocrație suplimentare pentru participanții 
la piață. În cazul în care statele membre aleg să utilizeze acest instrumente în scopuri de 
marketing, ar trebui să li se permită să o facă numai pe bază voluntară. 

Amendamentul 127
Judith A. Merkies

Poziția Consiliului
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează 
autoritatea competentă sau autoritățile 
competente responsabile cu aplicarea 
prezentului regulament. 

(1) Fiecare stat membru desemnează 
autoritatea competentă sau autoritățile 
competente responsabile cu aplicarea 
prezentului regulament. Autorităților 
respective trebuie să li se acorde 
competențe suficiente în vederea 
asigurării aplicării prezentului 
regulament prin monitorizarea punerii 
sale în aplicare, prin investigarea 
presupuselor încălcări în colaborare cu 
autoritățile vamale și prin sesizarea 
promptă a organului de urmărire penală 
cu privire la infracțiuni.

Or. en

Justificare

Se reintroduce textul PE din prima lectură. Autoritățile naționale competente joacă un rol 
crucial pentru asigurarea punerii în aplicare pe deplin și în mod eficient a regulamentului. 
Prin urmare, este esențial să li se acorde competențele necesare și un calendar bine stabilit 
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pentru a se pregăti în mod corespunzător pentru punerea în aplicare a regulamentului.

Amendamentul 128
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Autorităților respective trebuie să li se 
acorde competențe suficiente în vederea 
aplicării prezentului regulament prin 
monitorizarea punerii sale în aplicare, 
investigarea presupuselor încălcări în 
colaborare cu autoritățile vamale și prin 
sesizarea promptă a organului de 
urmărire penală cu privire la infracțiuni.

Or. en

Justificare

Amendamentul 63 în primă lectură.

Amendamentul 129
Gerben-Jan Gerbrandy

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) O organizație de monitorizare exercită 
următoarele funcții:

(1) Organizația de monitorizare:

(a) menține și evaluează periodic un sistem 
de „due diligence” în conformitate cu 
articolul 5 și acordă operatorilor dreptul de 
utilizare a acestuia;

(a) menține și evaluează periodic un sistem 
de „due diligence” în conformitate cu 
articolul 5 și acordă operatorilor dreptul de 
utilizare a acestuia;

(b) verifică utilizarea corespunzătoare a 
sistemului său de „due diligence” de către 
acești operatori; 

(b) verifică utilizarea corespunzătoare a 
sistemului său de „due diligence” de către 
acești operatori;

(c) ia măsuri adecvate în cazul unei 
utilizări necorespunzătoare a sistemului său 

(c) ia măsuri adecvate în cazul unei 
utilizări necorespunzătoare a sistemului său 
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de „due diligence” de către un operator, 
inclusiv informarea autorităților 
competente în cazul unei încălcări grave 
sau repetate de către operator.

de „due diligence” de către un operator, 
inclusiv informarea autorităților 
competente în cazul unei încălcări de către 
operator.

Or. en

Amendamentul 130
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Poziția Consiliului Amendamentul

(b) verifică utilizarea corespunzătoare a 
sistemului său de „due diligence” de către 
acești operatori;

(b) instituie un mecanism de monitorizare 
pentru a asigura utilizarea sistemelor de
„due diligence” de către operatorii pe care 
i-a autorizat să utilizeze sistemele sale de 
„due diligence”;

Or. en

Justificare

Formularea inițială a Comisiei și amendamentul 51 în primă lectură.

Amendamentul 131
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) ia măsuri adecvate în cazul unei 
utilizări necorespunzătoare a sistemului 
său de „due diligence” de către un 
operator, inclusiv informarea autorităților 
competente în cazul unei încălcări grave 
sau repetate de către operator.

(c) ia măsurile disciplinare adecvate 
împotriva oricărui operator autorizat care 
nu respectă cerințele sistemului său de 
„due diligence”; printre măsurile 
disciplinare se numără informarea 
autorității competente naționale 
corespunzătoare cu privire la chestiunea 
în cauză.
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Or. en

Justificare

Formularea inițială a Comisiei și amendamentul 51 în primă lectură.

Amendamentul 132
Paolo Bartolozzi

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) își îndeplinește funcțiile astfel încât să 
evite orice conflict de interese.

eliminat

Or. en

Amendamentul 133
Judith A. Merkies

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Autoritățile competente efectuează 
controale la intervale regulate pentru a 
verifica dacă organizațiile de monitorizare 
care își desfășoară activitatea sub 
jurisdicția autorităților competente 
îndeplinesc în continuare funcțiile 
prevăzute la alineatul (1) și respectă în 
continuare cerințele prevăzute la alineatul 
(2).

(4) Autoritățile competente efectuează 
controale, inclusiv verificări pe teren, la 
intervale regulate sau pe baza unor 
preocupări justificate exprimate de terți
pentru a verifica dacă organizațiile de 
monitorizare care își desfășoară activitatea 
sub jurisdicția autorităților competente 
îndeplinesc în continuare funcțiile 
prevăzute la alineatul (1) și respectă în 
continuare cerințele prevăzute la alineatul 
(2). Controalele respective sunt prezentate 
Comisiei și revizuite de aceasta anual.
Rapoartele controalelor se pun la 
dispoziția publicului.

Or. en
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Justificare

Reintroduce în mare parte prima lectură a PE. Pentru a spori eficacitate acestei legi, este 
esențial ca verificările să nu fie doar o activitate efectuată într-un birou. Pentru a asigura 
transparența și accesul la informații, publicul trebuie să aibă acces la rapoartele privind 
controalele. Autoritățile competente joacă, într-adevăr, un rol foarte important în punerea în 
aplicare a regulamentului. Prin urmare, cadrul de activități al acestora ar trebui definit în 
mod clar, pentru a asigura, de asemenea, faptul că măsurile de punere în aplicare sunt 
similare pe întreg teritoriul UE.

Amendamentul 134
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Autoritățile competente efectuează 
controale la intervale regulate pentru a 
verifica dacă organizațiile de monitorizare 
care își desfășoară activitatea sub 
jurisdicția autorităților competente 
îndeplinesc în continuare funcțiile 
prevăzute la alineatul (1) și respectă în 
continuare cerințele prevăzute la alineatul 
(2).

(4) Autoritățile competente efectuează 
controale la intervale regulate sau pe baza 
unor preocupări justificate exprimate de 
terți pentru a verifica dacă organizațiile de 
monitorizare care își desfășoară activitatea 
sub jurisdicția autorităților competente 
îndeplinesc în continuare funcțiile 
prevăzute la alineatul (1) și respectă în 
continuare cerințele prevăzute la alineatul 
(2). Rapoartele controalelor se pun la 
dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

Amendamentul 54 al PE în primă lectură.

Amendamentul 135
Gerben-Jan Gerbrandy

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 6

Poziția Consiliului Amendamentul

(6) Autoritatea competentă sau Comisia (6) Comisia suspendă sau retrage 
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poate retrage recunoașterea în cazul în care 
autoritatea competentă sau Comisia a 
stabilit că o organizație de monitorizare nu 
mai îndeplinește funcțiile prevăzute la 
alineatul (1) sau cerințele prevăzute la 
alineatul (2). Autoritatea competentă sau 
Comisia poate retrage numai 
recunoașterea proprie acordată. Înaintea 
retragerii unei recunoașteri, Comisia 
informează statele membre în cauză. 
Statele membre informează Comisia cu 
privire la retragerea unei recunoașteri.

recunoașterea în cazul în care autoritatea 
competentă sau Comisia a stabilit că o 
organizație de monitorizare nu mai 
îndeplinește funcțiile prevăzute la alineatul 
(1) sau cerințele prevăzute la alineatul (2). 
Înaintea suspendării sau retragerii unei 
recunoașteri, Comisia informează statele 
membre în cauză.

Or. en

Justificare

Amendamentul 55 al PE în primă lectură, prin care se adaugă posibilitatea de a alege între 
două opțiuni – suspendarea sau retragerea (în funcție de gravitatea încălcărilor sau 
depinzând dacă încălcările sunt repetate sau nu) – care ar trebui să  fie consecventă cu 
principiul recunoașterii centralizate a organizațiilor de monitorizare.

Amendamentul 136
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Autoritățile competente efectuează 
controale pentru a verifica dacă operatorii 
respectă cerințele prevăzute la articolele 4 
și 5.

(1) Autoritățile competente efectuează 
controale, la intervale de timp rezonabile, 
în funcție de complexitatea lanțului de 
aprovizionare cu lemn și produse din 
lemn, acordând, astfel o atenție deosebită 
etapelor inițiale ale acestuia, pentru a 
verifica dacă operatorii respectă cerințele 
prevăzute la articolele 4 și 5. 

Or. fr

Justificare

Eficacitatea sistemului va trebui să se bazeze pe activități de monitorizare adecvate și 
riguroase, desfășurate de fiecare stat membru de îndată ce produsele sunt introduse pe piață, 
acordându-se o atenție deosebită etapelor inițiale ale lanțului de aprovizionare. 
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Amendamentul 137
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Autoritățile competente efectuează 
controale pentru a verifica dacă operatorii 
respectă cerințele prevăzute la articolele 4 
și 5.

(1) Autoritățile competente efectuează, la 
intervale corespunzătoare, controale pe 
baza unei analize de risc, pentru a verifica 
dacă operatorii respectă cerințele prevăzute 
la articolele 4 și 5. 

Or. fr

Justificare

Eficacitatea sistemului va trebui să se bazeze pe activități de monitorizare adecvate și 
riguroase, desfășurate de fiecare stat membru de îndată ce produsele sunt introduse pe piață. 

Amendamentul 138
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(1a) Controalele pot include, printre 
altele:
(a) examinarea măsurilor și procedurilor 
care fac parte din procesul de „due 
diligence”;
(b) examinarea documentației și a 
registrelor care demonstrează 
funcționarea corectă a sistemului de „due 
diligence”;
(c) controale punctuale, inclusiv verificări 
pe teren, dacă este cazul.

Or. fr
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Justificare

Eficacitatea sistemului va trebui să se bazeze pe activități de monitorizare adecvate și 
riguroase, desfășurate de fiecare stat membru de îndată ce produsele sunt introduse pe piață. 

Amendamentul 139
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(1a) Controalele pot include, printre 
altele:
(a) examinarea măsurilor și procedurilor 
care fac parte din procesul de „due
diligence”;
(b) examinarea documentației și a 
registrelor care demonstrează 
funcționarea corectă a sistemului de „due 
diligence”;
(c) controale punctuale, inclusiv verificări 
pe teren, dacă este cazul.

Or. fr

Justificare

Eficacitatea sistemului va trebui să se bazeze pe activități de monitorizare adecvate și 
riguroase, desfășurate de fiecare stat membru de îndată ce produsele sunt introduse pe piață, 
acordându-se o atenție deosebită etapelor inițiale ale lanțului de aprovizionare. 

Amendamentul 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Operatorii acordă toată asistența 
necesară pentru a facilita efectuarea 

(2) Operatorii acordă toată asistența 
necesară pentru a facilita efectuarea 
controalelor menționate la alineatul (1), în 
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controalelor menționate la alineatul (1). special în ceea ce privește accesul în sediu 
și prezentarea documentației sau a 
registrelor.

Or. fr

Justificare

Eficacitatea sistemului va trebui să se bazeze pe activități de monitorizare adecvate și 
riguroase, desfășurate de fiecare stat membru de îndată ce produsele sunt introduse pe piață, 
acordându-se o atenție deosebită etapelor inițiale ale lanțului de aprovizionare.

Amendamentul 141
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Operatorii acordă toată asistența 
necesară pentru a facilita efectuarea 
controalelor menționate la alineatul (1).

(2) Operatorii acordă toată asistența 
necesară pentru a facilita efectuarea 
controalelor menționate la alineatul (1), în 
special în ceea ce privește accesul în sediu 
și prezentarea documentației sau a 
registrelor.

Or. fr

Justificare

Eficacitatea sistemului va trebui să se bazeze pe activități de monitorizare adecvate și 
riguroase, desfășurate de fiecare stat membru de îndată ce produsele sunt introduse pe piață. 

Amendamentul 142
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care, în urma controalelor 
menționate la alineatul (1), au fost 
identificate deficiențe, autoritățile 

(3) În cazul în care, în urma controalelor 
menționate la alineatul (1), au fost 
identificate deficiențe, cum ar fi utilizarea 
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competente pot emite o notificare privind 
măsurile de remediere care trebuie luate de 
operator. În cazul în care operatorul nu ia 
măsurile de remediere notificate, aceasta 
poate conduce la aplicarea unor sancțiuni 
în conformitate cu articolul 17.

incompletă sau ineficientă a sistemului de 
„due diligence” pentru a reduce la minim 
riscul de a introduce pe piață lemn și 
produse din lemn recoltate ilegal, 
autoritățile competente pot emite o 
notificare privind măsurile de remediere 
care trebuie luate de operator. În cazul în 
care operatorul nu ia măsurile de remediere 
notificate, aceasta poate conduce la 
aplicarea unor sancțiuni în conformitate cu 
articolul 17.

Or. fr

Justificare

Eficacitatea sistemului va trebui să se bazeze pe activități de monitorizare adecvate și 
riguroase, desfășurate de fiecare stat membru de îndată ce produsele sunt introduse pe piață, 
acordându-se o atenție deosebită etapelor inițiale ale lanțului de aprovizionare. 

Amendamentul 143
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care, în urma controalelor 
menționate la alineatul (1), au fost 
identificate deficiențe, autoritățile 
competente pot emite o notificare privind 
măsurile de remediere care trebuie luate de 
operator. În cazul în care operatorul nu ia 
măsurile de remediere notificate, aceasta 
poate conduce la aplicarea unor sancțiuni 
în conformitate cu articolul 17.

(3) În cazul în care, în urma controalelor 
menționate la alineatul (1), au fost 
identificate deficiențe, cum ar fi utilizarea 
incompletă sau ineficientă a sistemului de 
„due diligence” pentru a reduce la minim 
riscul de a introduce pe piață lemn și 
produse din lemn recoltate ilegal, 
autoritățile competente pot emite o 
notificare privind măsurile de remediere 
care trebuie luate de operator.   În cazul în 
care operatorul nu ia măsurile de remediere 
notificate, aceasta poate conduce la 
aplicarea unor sancțiuni în conformitate cu 
articolul 17.

Or. fr
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Justificare

Eficacitatea sistemului va trebui să se bazeze pe activități de monitorizare adecvate și 
riguroase, desfășurate de fiecare stat membru de îndată ce produsele sunt introduse pe piață. 

Amendamentul 144
Elena Oana Antonescu

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care, în urma controalelor 
menționate la alineatul (1), au fost 
identificate deficiențe, autoritățile 
competente pot emite o notificare privind 
măsurile de remediere care trebuie luate de 
operator. În cazul în care operatorul nu ia 
măsurile de remediere notificate, aceasta 
poate conduce la aplicarea unor sancțiuni 
în conformitate cu articolul 17.

(3) În cazul în care, în urma controalelor 
menționate la alineatul (1), au fost 
identificate deficiențe, autoritățile 
competente pot emite o notificare privind 
măsurile de remediere care trebuie luate de 
operator. În cazul în care operatorul nu ia 
măsurile de remediere notificate, aceasta 
poate conduce la aplicarea unor sancțiuni 
în conformitate cu articolul 17. În cazul în 
care autoritățile competente constată că 
operatorul nu a aplicat un sistem de „due 
diligence, se va considera că organizația 
de monitorizare responsabilă nu și-a 
îndeplinit sarcinile în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (1) literele (a), (b) și 
(c) din prezentul regulament și, prin 
urmare, i se poate retrage recunoașterea, 
în conformitate cu articolul 7 alineatul 
(6).

Or. en

Justificare

Când o autoritate competentă constată că un operator nu a aplicat un sistem de „due 
diligence”, se consideră că organizația de monitorizare responsabilă nu și-a îndeplinit 
obligațiile care decurg din articolul 7 alineatul (1) literele (a), (b) și (c).
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Amendamentul 145
Judith A. Merkies

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(3a) Controalele pot include, printre 
altele:
(a) examinarea sistemului de „ due 
diligence”, incluzând procedurile de 
evaluare și de atenuare a riscurilor;
(b) examinarea documentației și a 
registrelor care demonstrează 
funcționarea corespunzătoare a 
sistemului și procedurilor în cauză;
(c) controale prin sondaj, inclusiv 
verificări pe teren.
Comisia monitorizează modul în care 
statele membre își asumă aceste 
responsabilități.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să coopereze și, în măsura în care acest lucru este posibil, să-și 
coordoneze activitățile de control și verificare. Comisia ar trebui să se asigure că statele 
membre cooperează. În sfârșit, punerea în aplicare a prezentului regulament este flexibilă în 
ceea ce privește mecanismele care trebuie aplicate și deschisă față de noile tehnologii, ceea 
ce ar spori rigurozitatea controalelor în viitor.

Amendamentul 146
Judith A. Merkies

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 3b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(3b) Comisia poate adopta norme privind 
frecvența și natura controalelor 
menționate la alineatul (3a), pentru a 
asigura supravegherea eficace a 
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operatorilor.
Pentru actele delegate menționate la 
prezentul alineat, se aplică procedurile 
prevăzute la articolele 13, 14 și15.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să coopereze și, în măsura în care acest lucru este posibil, să-și 
coordoneze activitățile de control și verificare. Comisia ar trebui să se asigure că statele 
membre cooperează. În sfârșit, punerea în aplicare a prezentului regulament este flexibilă în 
ceea ce privește mecanismele care trebuie aplicate și deschisă față de noile tehnologii, ceea 
ce ar spori rigurozitatea controalelor în viitor.

Amendamentul 147
Judith A. Merkies

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 3c (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(3c) Inspectorii pot folosi tehnologiile 
relevante pe măsură ce acestea sunt 
disponibile.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să coopereze și, în măsura în care acest lucru este posibil, să-și 
coordoneze activitățile de control și verificare. Comisia ar trebui să se asigure că statele 
membre cooperează. În sfârșit, punerea în aplicare a prezentului regulament este flexibilă în 
ceea ce privește mecanismele care trebuie aplicate și deschisă față de noile tehnologii, ceea 
ce ar spori rigurozitatea controalelor în viitor.
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Amendamentul 148
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Articolul 11 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Autoritățile competente cooperează 
între ele, cu autoritățile administrative din 
țări terțe și cu Comisia pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentului 
regulament.

(1) Autoritățile competente cooperează 
între ele, cu alte organisme din cadrul 
administrațiilor naționale, cu autoritățile 
administrative din țări terțe și cu Comisia
pentru a asigura respectarea dispozițiilor 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Problema exploatării ilegale a lemnului, caracterizată de numeroase aspecte, necesită, de 
asemenea, cooperarea între diferitele părți ale administrațiilor naționale. Acest aspect ar 
trebui menționat în mod explicit în regulament.

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

Poziția Consiliului
Articolul 11a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 11a
Grupul consultativ

(1) Se înființează un grup consultativ care 
este format din reprezentanți ai părților 
interesate, inclusiv, printre alții, 
reprezentanți ai industriei forestiere și ai 
comerțului cu lemn, proprietari de păduri, 
organizații neguvernamentale (ONG-uri) 
și grupuri de consumatori și este prezidat 
de un reprezentant al Comisiei.
(2) La reuniunile grupului consultativ pot 
participa reprezentanți ai statelor membre 
și ai Parlamentului European.
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(3) Comisia consultă grupul consultativ 
înainte de a lua decizii în temeiul 
prezentului regulament.

Or. fr

Justificare

Prin acest amendament, consultările bilaterale, care aveau deja loc în mod informal, devin 
oficiale.

Amendamentul 150
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Poziția Consiliului
Articolul 11a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 11a
Asistența și consilierea tehnică și 

schimbul de informații
(1) Autoritățile competente acordă 
operatorilor, cu sprijinul Comisiei, 
asistență și consiliere tehnică și de alte 
tipuri, ținând seama de situația 
întreprinderilor mici și mijlocii pentru a 
facilita respectarea dispozițiilor 
prezentului regulament, în special în ceea 
ce privește aplicarea unui sistem de „due 
diligence” în conformitate cu articolul 5.
(2) Autoritățile competente facilitează , cu 
sprijinul Comisiei schimbul de informații 
privind cele mai bune practici în ceea ce 
privește punerea în aplicare a prezentului 
regulament și pune la dispoziție, la cerere, 
astfel de informații operatorilor.
(3) Autoritățile competente și Comisia 
administrează și diseminează informații 
privind exploatarea forestieră ilegală și a 
comerțului aferent, cu scopul de a asista 
operatorii în cadrul proceduri de evaluare 
a riscului sistematic astfel cum prevede 
articolul 5 alineatul (1) litera (b).
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(4) La diseminarea acestor informații 
statele membre garantează respectarea 
intereselor comerciale și 
confidențialitatea tuturor datelor de care 
dispun sau care le sunt făcute cunoscute, 
în conformitate cu legislația națională sau 
a Uniunii.
(5) La aplicarea prezentului regulament, 
asistența este acordată astfel încât 
responsabilitățile autorităților competente 
să nu fie compromise, menținându-se 
independența acestora.

Or. en

Justificare

Această abordare stabilește un cadru pentru reducerea sarcinilor administrative, luând în 
considerare situația întreprinderilor mici și mijlocii, acordând asistență tehnică și asigurând 
diseminarea informațiilor, inclusiv a celor mai bune practici. 

Amendamentul 151
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Articolul 12 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

Pentru a ține seama de experiența 
acumulată în punerea în aplicare a 
prezentului regulament, identificată în 
special prin exercițiul de raportare 
menționat la articolul 18 alineatul (3) și de 
evoluțiile cu privire la caracteristicile 
tehnice, utilizatorii finali și procesele de 
producție a lemnului și produselor din 
lemn vizate, Comisia poate adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din TFUE prin modificarea și completarea 
listei sortimentelor de lemn și a produselor 
din lemn prevăzută în anexă. Astfel de acte 
nu trebuie să creeze o sarcină 
disproporționată asupra operatorilor. La 
adoptarea acestor acte delegate, Comisia 
hotărăște în conformitate cu dispozițiile 

Pentru a ține seama de experiența 
acumulată în punerea în aplicare a 
prezentului regulament, în special în ceea 
ce privește raportarea menționată la 
articolul 18 alineatul (3), de schimbul de 
informații menționat la articolul 11a1, sau 
de evoluțiile cu privire la caracteristicile 
tehnice, utilizatorii finali și procesele de 
producție a lemnului și produselor din
lemn vizate, Comisia este împuternicită să 
adopte actele delegate în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene prin 
completarea listei tipurilor de lemn și a 
produselor din lemn prevăzută în anexă. La 
adoptarea acestor acte delegate, Comisia 
hotărăște în conformitate cu dispozițiile 
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relevante ale prezentului regulament. relevante ale prezentului regulament.

_________________
1Articolul 11a (nou)
(1) Autoritățile competente acordă, cu 
sprijinul Comisiei, asistență și consiliere 
tehnică operatorilor, ținând seama de 
situația întreprinderilor mici și mijlocii 
pentru a facilita respectarea dispozițiilor 
prezentului regulament, în special în ceea 
ce privește aplicarea unui sistem de „due 
diligence” în conformitate cu articolul 5.
(2) Autoritățile competente facilitează , cu 
sprijinul Comisiei, schimbul de informații 
privind cele mai bune practici în ceea ce 
privește punerea în aplicare a prezentului 
regulament și pune la dispoziție, la cerere, 
astfel de informații operatorilor, în special 
întreprinderilor mici și mijlocii.
(3) Autoritățile competente și Comisia 
administrează și diseminează informații 
privind exploatarea forestieră ilegală și a 
comerțului aferent, cu scopul de a asista 
operatorii în cadrul proceduri de evaluare 
a riscului sistematic astfel cum prevede 
articolul 5 alineatul (1) litera (b).
(4) La diseminarea acestor informații 
statele membre garantează respectarea 
intereselor comerciale și 
confidențialitatea tuturor datelor de care 
dispun sau care le sunt făcute cunoscute, 
în conformitate cu legislația națională sau 
a Uniunii.
(5) La aplicarea regulamentului, asistența 
este acordată astfel încât 
responsabilitățile autorităților competente 
să nu fie compromise, menținându-se 
independența acestora.

Or. en

Justificare

Amendamentul 68 în primă lectură al PE care ține seama de articolul 11a (nou). 
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Amendamentul 152
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 5 alineatul (3), 
articolul 7 alineatul (7) și articolul 12 este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
șapte ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Comisia prezintă 
un raport cu privire la competențele 
delegate cel târziu cu trei luni înainte de 
încheierea perioadei de trei ani de la data 
aplicării prezentului regulament. Delegarea 
de competențe se reînnoiește automat 
pentru perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul o revocă, în 
conformitate cu articolul 14. 

(1) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 2 litera (g),
articolul 5 alineatul (3), articolul 7 alineatul 
(7) și articolul 12 este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de șapte ani de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament. 
Comisia prezintă un raport cu privire la 
competențele delegate cel târziu cu trei luni 
înainte de încheierea perioadei de trei ani 
de la data aplicării prezentului regulament. 
Delegarea de competențe se reînnoiește 
automat pentru perioade de timp identice, 
cu excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul o revocă, în 
conformitate cu articolul 14.

Or. en

Justificare

Delegarea de competențe trebuie să facă trimitere în mod explicit la legislația în vigoare.

Amendamentul 153
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Articolul 14 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 5 alineatul (3), articolul 7 alineatul 
(7) și articolul 12 poate fi revocată de 
Parlamentul European sau de Consiliu.

(1) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 litera (g), articolul 5 alineatul 
(3), articolul 7 alineatul (7) și articolul 12 
poate fi revocată de Parlamentul European 
sau de Consiliu.

Or. en
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Justificare

Delegarea de competențe trebuie să facă trimitere în mod explicit la legislația în vigoare.

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

Poziția Consiliului
Articolul 17

Poziția Consiliului Amendamentul

Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
asigurării punerii în aplicare a acestora. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporționale și disuasive. Statele 
membre comunică aceste dispoziții, 
precum și orice modificări ulterioare ale 
acestora, Comisiei.

(a) Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
asigurării punerii în aplicare a acestora. 

(b) Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporționale și disuasive și pot 
include, printre altele:

(i) amenzi proporționale cu daunele 
ecologice produse, cu valoarea produselor 
din lemn în cauză și cu pierderile fiscale 
și prejudiciul economic cauzate de 
încălcare. Nivelul sancțiunilor este 
calculat în așa fel încât să se asigure că 
persoanele responsabile nu beneficiază de 
beneficiile economice obținute ca urmare 
a încălcărilor grave comise de aceștia, 
fără a aduce atingere dreptului legitim la 
exercitarea unei profesii. Amenzile pentru 
încălcările grave și repetate sunt 
progresive.
(ii) Sechestrarea lemnului și a produselor 
din lemn în cauză;
(iii) suspendarea imediată a autorizației 
de comercializare. 
(c) Statele membre comunică aceste 
dispoziții, precum și orice modificări 
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ulterioare ale acestora, Comisiei. 

Or. fr

Justificare

Nu trebuie să existe puncte vulnerabile nicăieri în Europa. Regulamentul trebuie să includă 
dispoziții privind un regim de sancțiuni severe, disuasive și consecvente în UE, care să 
respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului privind pescuitul 
ilegal, adoptat în unanimitate.  

Amendamentul 155
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 17

Poziția Consiliului Amendamentul

Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
asigurării punerii în aplicare a acestora. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporționale și disuasive. Statele 
membre comunică aceste dispoziții, 
precum și orice modificări ulterioare ale 
acestora, Comisiei.

Statele membre stabilesc sancțiunile care 
se aplică în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament și vor lua măsurile 
necesare pentru a asigura punerea în 
aplicare imediată a acestora. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficiente, 
proporționale și disuasive. În cadrul 
legislației și al competențelor naționale, 
amenzile, confiscarea lemnului și 
retragerea autorizațiilor de comercializare 
pe piața internă pot fi considerate 
instrumente adecvate. Măsurile provizorii 
luate de autoritățile competente trebuie să 
împiedice încălcările repetate. Statele 
membre comunică aceste dispoziții 
Comisiei și informează de îndată Comisia 
cu privire la orice modificare ulterioară a 
acestora.

Or. de

Justificare

Pentru punerea în aplicare în mod eficient a regulamentului, este esențial ca normele care 
reglementează sancțiunile să fie aplicate imediat. Este responsabilitatea statelor membre ca, 
atunci când stabilesc sancțiunile, să acționeze conform legislației și competențelor naționale 
(subsidiaritate) pentru a se asigura că acestea sunt eficiente.
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Amendamentul 156
Judith A. Merkies

Poziția Consiliului
Articolul 18 – alineatul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) Până la …* și, ulterior, o dată la șase 
ani, Comisia, pe baza rapoartelor și a 
experienței dobândite în aplicarea 
prezentului regulament, va reexamina 
funcționarea și eficiența prezentului 
regulament, în special în ceea ce privește
consecințele administrative pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, precum și
gama de produse. Rapoartele pot fi însoțite, 
după caz, de propuneri legislative 
corespunzătoare.

(3) Până la …* și, ulterior, o dată la șase 
ani, Comisia, pe baza rapoartelor și a 
experienței dobândite în aplicarea 
prezentului regulament, va reexamina 
funcționarea și eficiența prezentului 
regulament, în ceea ce privește
împiedicarea introducerii sau punerii la 
dispoziție pe piața internă a lemnului sau 
a produselor din lemn recoltate ilegal.
Acesta ține seama, în special:

- de consecințele administrative pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, precum și
de gama de produse; și
- de contribuția adusă realizării 
obiectivelor de stopare a despăduririlor și 
a degradării pădurilor, precum și a 
emisiilor de carbon generate de acestea și 
a pierderii biodiversității la nivel global, 
promovând totodată creșterea economică 
durabilă, dezvoltarea umană durabilă și 
respectarea popoarelor indigene și a 
comunităților locale din zonele 
împădurite, îndeplinind, în același timp, 
obligațiile și angajamentele asumate de 
UE la nivel internațional.
Rapoartele pot fi însoțite, după caz, de 
propuneri legislative corespunzătoare.

_____________

* JO a se introduce data: la 36+30 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

_______________

* JO a se introduce data: la 36+12 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

Or. en
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Justificare

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).

Amendamentul 157
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Poziția Consiliului
Articolul 18 – alineatul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) Până la …* și, ulterior, o dată la șase 
ani, Comisia, pe baza rapoartelor și a 
experienței dobândite în aplicarea 
prezentului regulament, va reexamina 
funcționarea și eficiența prezentului 
regulament, în special în ceea ce privește 
consecințele administrative pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, precum și 
gama de produse. Rapoartele pot fi însoțite, 
după caz, de propuneri legislative 
corespunzătoare.

(3) Până la …* și, ulterior, o dată la șase 
ani, Comisia, pe baza rapoartelor și a 
experienței dobândite în aplicarea 
prezentului regulament, va reexamina 
funcționarea și eficiența prezentului 
regulament, în ceea ce privește
împiedicarea introducerii pe piața internă 
a lemnului sau a produselor din lemn 
recoltate ilegal. Va avea în vedere 
îndeosebi consecințele administrative 
pentru întreprinderile mici și mijlocii, 
precum și gama de produse. Rapoartele pot 
fi însoțite, după caz, de propuneri 
legislative corespunzătoare.

_______________

* JO a se introduce data: la 36+30 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

_______________

* JO a se introduce data:la 36+12 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Formularea „punerea la dispoziție pe piața internă”, sugerată de raportor (amendamentul 

                                               
* JO: a se introduce data: 36+30 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
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68) este prea vastă și presupune incertitudine juridică. „Introducerea pe piață” este definită 
și aplicată în cadrul acquis-ului comunitar, pe când „punerea la dispoziție” nu este.  Punerea 
la dispoziție ar putea face trimitere la toți operatorii din lanțul de custodie, de la micii 
agricultori la furnizorul local de mobilă.

Amendamentul 158
Kartika Tamara Liotard

Poziția Consiliului
Articolul 19 – alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Acesta se aplică de la …*. Cu toate 
acestea, articolul 5 alineatul (2), articolul 
6 alineatul (1) și articolul 7 alineatele (7) și 
(8) se aplică de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Acesta se aplică de la …*. Cu toate 
acestea, articolul 3 alineatul (1), articolul 
6 alineatul (1) și articolul 7 alineatele (7) și 
(8) se aplică de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

____________

* JO a se introduce data: la 36+30 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

______________

* JO a se introduce data: la 36+12 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

According the Commission, it will take approximately 18 months to adopt delegated acts for 
implementation of the due-diligence system. It is not unreasonable to require those delegated 
acts to be adopted sooner, within a period of 12 months, to provide guidance to the operators 
and to entities candidate to become monitoring organisations. This is particularly reasonable 
given the additional time the regulation is under legislative consideration. Knowing that the 
accreditation of monitoring organisations will take another six months after the publication of 
the implementing measures, the application of the regulation will only be fully effective 18 
months after its entry into force. The overriding prohibition (article 3(1)), however, should 
have more immediate application since it is not dependent on delegated acts.
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Amendamentul 159
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poziția Consiliului
Anexă – liniuța 2a (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

- 4404 Lemn pentru cercuri de dogărie; 
prăjini despicate; țăruși și pari din lemn, 
ascuțiți, netăiați longitudinal; lemn 
simplu degroșat sau rotunjit dar 
nestrunjit, necurbat sau altfel prelucrat, 
pentru bastoane, umbrele, mânere de 
scule sau similare; lemn sub formă de 
eclise, lame și benzi și produse similare;

Or. fr

Justificare

În măsura în care acest lucru este posibil, regulamentul trebuie să se aplice tuturor 
produselor din lemn. Orice omisiune poate fi o potențială lacună și poate sta la originea 
inegalităților din sector.

Amendamentul 160
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Anexă – liniuța 2a (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

- 4404 Lemn pentru cercuri de dogărie; 
prăjini despicate; țăruși și pari din lemn, 
ascuțiți, netăiați longitudinal; lemn 
simplu degroșat sau rotunjit dar 
nestrunjit, necurbat sau altfel prelucrat, 
pentru bastoane, umbrele, mânere de
scule sau similare; lemn sub formă de 
eclise, lame și benzi și produse similare;

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să se aplice cât mai multor categorii de produse din lemn posibil 
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pentru a evita crearea unor lacune și concurența neloială. Codificarea respectă 
Nomenclatura Combinată prevăzută în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87.

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

Poziția Consiliului
Anexă – liniuța 2b (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

- 4405 00 00 Lână de lemn; făină de 
lemn;

Or. fr

Justificare

În măsura în care acest lucru este posibil, regulamentul trebuie să se aplice tuturor 
produselor din lemn. Orice omisiune poate fi o potențială lacună și poate sta la originea 
inegalităților din sector.

Amendamentul 162
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Anexă – liniuța 2b (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

- 4405 00 00 Lână de lemn; făină de 
lemn;

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să se aplice cât mai multor categorii de produse din lemn posibil 
pentru a evita crearea unor lacune și concurența neloială. Codificarea respectă 
Nomenclatura Combinată prevăzută în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87.
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Amendamentul 163
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poziția Consiliului
Anexă – liniuța 13a (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

- 4417 00 00 Unelte, suporturi și mânere 
de unelte, monturi de perii, mânere de 
mături sau de perii, din lemn; forme, 
calapoade și tendori pentru încălțăminte, 
din lemn;

Or. fr

Justificare

În măsura în care acest lucru este posibil, regulamentul trebuie să se aplice tuturor 
produselor din lemn. Orice omisiune poate fi o potențială lacună și poate sta la originea 
inegalităților din sector.

Amendamentul 164
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Anexă – liniuța 13a (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

- 4417 00 00 Unelte, suporturi și mânere 
de unelte, monturi de perii, mânere de 
mături sau de perii, din lemn; forme, 
calapoade și tendori pentru încălțăminte, 
din lemn;

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să se aplice cât mai multor categorii de produse din lemn posibil 
pentru a evita crearea unor lacune și concurența neloială. Codificarea respectă 
Nomenclatura Combinată prevăzută în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87.
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Amendamentul 165
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poziția Consiliului
Anexă – liniuța 14a (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

- 4419 00 Articole de masă sau de 
bucătărie din lemn

Or. fr

Justificare

În măsura în care acest lucru este posibil, regulamentul trebuie să se aplice tuturor 
produselor din lemn. Orice omisiune poate fi o potențială lacună și poate sta la originea 
inegalităților din sector.

Amendamentul 166
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Anexă – liniuța 14a (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

- 4419 00 Articole de masă sau de 
bucătărie din lemn

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să se aplice cât mai multor categorii de produse din lemn posibil 
pentru a evita crearea unor lacune și concurența neloială. Codificarea respectă 
Nomenclatura Combinată prevăzută în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87.
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Amendamentul 167
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poziția Consiliului
Anexă – liniuța 14b (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

- 4420 Lemn marchetat și lemn încrustat; 
sipete, casete și cutii pentru bijuterii sau 
orfevrărie și articole similare, din lemn; 
statuete și alte obiecte de ornament, din 
lemn; articole de mobilier din lemn 
necuprinse în capitolul 94;

Or. fr

Justificare

În măsura în care acest lucru este posibil, regulamentul trebuie să se aplice tuturor 
produselor din lemn. Orice omisiune poate fi o potențială lacună și poate sta la originea 
inegalităților din sector.

Amendamentul 168
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Anexă – liniuța 14b (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

- 4420 Lemn marchetat și lemn încrustat; 
sipete, casete și cutii pentru bijuterii sau 
orfevrărie și articole similare, din lemn; 
statuete și alte obiecte de ornament, din 
lemn; articole de mobilier din lemn 
necuprinse în capitolul 94;

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să se aplice cât mai multor categorii de produse din lemn posibil 
pentru a evita crearea unor lacune și concurența neloială. Codificarea respectă 
Nomenclatura Combinată prevăzută în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87.
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Amendamentul 169
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poziția Consiliului
Anexă – liniuța 14c (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

- 4421 Alte articole din lemn (umerașe 
etc.);

Or. fr

Justificare

În măsura în care acest lucru este posibil, regulamentul trebuie să se aplice tuturor 
produselor din lemn. Orice omisiune poate fi o potențială lacună și poate sta la originea 
inegalităților din sector.

Amendamentul 170
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Anexă – liniuța 14c (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

- 4421 Alte articole din lemn (umerașe și 
altele);

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să se aplice cât mai multor categorii de produse din lemn posibil 
pentru a evita crearea unor lacune și concurența neloială. Codificarea respectă 
Nomenclatura Combinată prevăzută în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87.
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Amendamentul 171
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poziția Consiliului
Anexă – liniuța 15

Poziția Consiliului Amendamentul

- Celuloză și hârtie, prevăzute la capitolele 
47 și 48 din Nomenclatura Combinată, cu 
excepția celor pe bază de bambus și a 
produselor reciclate (deșeuri și resturi); 

- Celuloză și hârtie, prevăzute la capitolele 
47, 48 și 49 din Nomenclatura Combinată, 
cu excepția celor pe bază de bambus și a 
produselor reciclate (deșeuri și resturi); 

Or. fr

Justificare

În măsura în care acest lucru este posibil, regulamentul trebuie să se aplice tuturor 
produselor din lemn. Orice omisiune poate fi o potențială lacună și poate sta la originea 
inegalităților din sector.

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

Poziția Consiliului
Anexă – liniuța 16

Poziția Consiliului Amendamentul

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 și 
9403 90 30 Mobilă din lemn 

- 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 și 
9403 90 30 Mobilă din lemn 

Or. fr

Justificare

În măsura în care acest lucru este posibil, regulamentul trebuie să se aplice tuturor 
produselor din lemn. Orice omisiune poate fi o potențială lacună și poate sta la originea 
inegalităților din sector.
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Amendamentul 173
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Anexă – liniuța 16

Poziția Consiliului Amendamentul

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 și 
9403 90 30 Mobilă din lemn

- 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 și 
9403 90 30 Mobilă din lemn

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să se aplice cât mai multor categorii de produse din lemn posibil 
pentru a evita crearea unor lacune și concurența neloială. Codificarea respectă 
Nomenclatura Combinată prevăzută în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87.


