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* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek 
meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet első olvasatban történő 
elfogadására irányuló tanácsi álláspontról
(05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjára (05885/4/2010 –
C7-0053/2010),

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0644 – C6-0148/2008),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) 
bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-
0373/2008),

– tekintettel első olvasatban elfogadott álláspontjára1,

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt 
hatásairól” című bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére és 
192. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

– tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 66. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
második olvasatra adott ajánlására (A7-0000/2010),

1. elfogadja az alább ismertetett, második olvasatbeli álláspontot;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, és 
a tagállamok parlamentjeinek.

                                               
1 Elfogadott szövegek, 2009.4.22., P6_TA(2009)0225.
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Módosítás 1

A Tanács álláspontja
1 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(1a) Az erdőgazdálkodás sok ember 
számára gyakran az egyik elsődleges 
jövedelemforrás az erdőkben gazdag 
fejlődő országokban. Ezért fontos ezen 
országokban az erdőgazdálkodás 
fenntarthatóbb fejlődését elősegíteni.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 5. módosítás.

Módosítás 2

A Tanács álláspontja
3 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

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

(3) Az illegális fakitermelés nagy 
nemzetközi jelentőséggel bíró, általános 
probléma. Jelentős fenyegetést jelent az 
erdők számára, mivel hozzájárul az
erdőirtás és erdőpusztulás folyamatához, 
amely a szén-dioxid-kibocsátás mintegy 
20 %-áért felelős, veszélyezteti a biológiai 
sokféleséget és gátolja a fenntartható 
erdőgazdálkodást és erdőfejlesztést, 
beleértve az alkalmazandó 
jogszabályoknak megfelelően eljáró piaci 
szereplők gazdasági életképességét is.
Hozzájárul az elsivatagosodás és a 
sztyeppesedés folyamatához, miközben 
felerősíti a talaj erózióját, illetve fokozza 
az extrém időjárási jelenségek és az ezeket 
követő árvizek hatását. Ezen kívül 
szociális, politikai és gazdasági hatásai is 
vannak, gyakran gátolja a felelősségteljes 
kormányzással kapcsolatos célok elérését, 
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valamint fenyegetést jelent a helyi 
közösségek számára, amelyek megélhetése 
az erdőtől függ, illetve veszélyezteti az 
őshonos lakosság jogait is.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 7. módosítás.

Módosítás 3

A Tanács álláspontja
3 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(3a) Az Európai Unió működéséről szóló 
Szerződés (EUMSz.) előírja, hogy a 
környezetvédelmi követelményeket építsék 
bele az uniós politikák és tevékenységek 
meghatározásába és végrehajtásába, 
többek között a kereskedelemre való 
tekintettel, és különösen a fenntartható 
fejlődés elősegítése céljából.

Or. en

Módosítás 4

A Tanács álláspontja
3 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(3b) E rendelet célja, hogy megállítsa az 
illegális fakitermelésből származó fával és 
az ilyen fából készült faipari termékekkel 
folytatott kereskedelmet az Unióban, és 
ezáltal járuljon hozzá az erdőirtás és az 
erdőpusztulás megállításához, valamint a 
biodiverzitás veszteségeinek 
megfékezéséhez, ugyanakkor segítse elő a 
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fenntartható fejlődést és az őshonos és 
helyi népek tiszteletét. 

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 8. módosítás.

Módosítás 5

A Tanács álláspontja
4 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A Bizottságnak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, "Az
erdészeti jogszabályok végrehajtása, 
irányítása és kereskedelme (FLEGT): 
Javaslat EU cselekvési tervre" című, 2003. 
május 21-i közleménye javaslatot tett egy, 
az illegális fakitermelés és a hozzá 
kapcsolódó kereskedelem problémáját 
kezelő nemzetközi erőfeszítéseket 
támogató intézkedéscsomagra.

(4) A Bizottságnak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „Az
erdészeti jogszabályok végrehajtása, 
irányítása és kereskedelme (FLEGT): 
Javaslat EU cselekvési tervre” című, 2003. 
május 21-i közleménye javaslatot tett egy, 
az illegális fakitermelés és a hozzá 
kapcsolódó kereskedelem problémáját 
kezelő és a fenntartható erdőgazdálkodás 
szélesebb értelemben vett célkitűzéséhez 
hozzájáruló nemzetközi erőfeszítéseket 
támogató intézkedéscsomagra.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 10. módosítás.

Módosítás 6

A Tanács álláspontja
10 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(10) Figyelembe véve az illegális 
fakitermelés kérdésének összetettségét, 
legalábbis ami az alapjául szolgáló 
tényezőket és a hatásait illeti, a piaci 

(10) Figyelembe véve az illegális 
fakitermelés kérdésének összetettségét, 
legalábbis ami az alapjául szolgáló 
tényezőket és a hatásait illeti, a piaci 



PR\808813HU.doc 9/52 PE439.878v01-00

HU

szereplők magatartásának befolyásolása 
révén mérsékelni kell az illegális 
magatartásra ösztönző hatásokat.

szereplők magatartásának befolyásolása 
révén mérsékelni kell az illegális 
magatartásra ösztönző hatásokat. A 
követelmények és kötelezettségek 
szigorítása, valamint az illegális 
fakitermelésből származó fát és az ilyen 
fából készült faipari termékeket a belső 
piacon piaci forgalomba bocsátó piaci 
szereplőkkel szemben indított eljárást 
lehetővé tevő jogi eszközök megerősítése 
az illegális fakitermelésből származó fát 
szállítókkal folytatott kereskedelem 
megakadályozásának leghatékonyabb 
módszerei közé tartoznak.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 17. módosítás.

Módosítás 7

A Tanács álláspontja
11 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(11) Nemzetközileg elfogadott 
fogalommeghatározás hiányában az 
illegális fakitermelés meghatározása 
céljából a kitermelés szerinti ország 
jogszabályai szolgálnak alapul.

(11) Nemzetközileg elfogadott 
fogalommeghatározás hiányában az 
illegális fakitermelés meghatározása 
céljából a kitermelés szerinti ország 
jogszabályai szolgálnak elsődleges alapul.
A „legálisan előállított fa” fogalom-
meghatározásának biztosítania kell a 
fenntartható erdőgazdálkodást, a biológiai 
sokféleség fenntartását, az erdőtől függő 
helyi közösségek és az őshonos népek 
védelmét, valamint e közösségek és népek
jogainak védelmét.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 16. és 18. módosítás. 
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Módosítás 8

A Tanács álláspontja
12 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 19. és 15. módosítás.

Módosítás 9

A Tanács álláspontja
13 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(13) Szem előtt tartva, hogy a piaci 
szereplők számára aránytalan terhet 
jelentene, ha az újrahasznosított fából 
készült termékek esetében is tájékoztatást 
kellene nyújtaniuk a fa eredetéről, az 
ilyen termékeket ki kell zárni e rendelet 
hatálya alól.

törölve
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Or. en

Módosítás 10

A Tanács álláspontja
14 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(14) Azon piaci szereplőknek, amelyek a 
belső piacon első ízben hozzák forgalomba 
az adott fát és fatermékeket, a megfelelő 
intézkedések és eljárások rendszere (a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszer) révén 
kellő gondossággal kell eljárniuk az 
illegális fakitermelésből származó fa és az 
ilyen fából származó fatermékek 
forgalomba hozatalából eredő kockázatok 
minimálisra csökkentése érdekében.

(14) Azon piaci szereplőknek, amelyek a 
belső piacon első ízben hozzák forgalomba 
az adott fát és fatermékeket, a megfelelő 
intézkedések és eljárások rendszere (a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszer) révén 
kellő gondossággal kell eljárniuk az 
illegális fakitermelésből származó fa és az 
ilyen fából származó fatermékek 
forgalomba hozatalának megelőzése
érdekében.

Or. en

Módosítás 11

A Tanács álláspontja
15 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(15) A kellő gondosság elvén alapuló 
rendszer három, a kockázatkezeléshez 
szervesen kapcsolódó elemből áll:
hozzáférés az információhoz, 
kockázatelemzés és az azonosított kockázat 
csökkentése. A kellő gondosság elvén 
alapuló rendszernek hozzáférést kell 
biztosítania a belső piacon első alkalommal 
forgalomba hozandó fa és fatermékek 
beszerzési forrásaira és beszállítóira 
vonatkozó információhoz, ideértve az 
olyan lényeges információkat is, mint 
például az alkalmazandó jogszabályok 
betartása. Ezen információ alapján a piaci 
szereplőknek kockázatértékelést kell 
végezniük. Az azonosított kockázatokat a 

(15) A kellő gondosság elvén alapuló 
rendszer három, a kockázatkezeléshez 
szervesen kapcsolódó elemből áll:
hozzáférés az információhoz, 
kockázatelemzés és az azonosított kockázat 
csökkentése. A kellő gondosság elvén 
alapuló rendszernek hozzáférést kell 
biztosítania a belső piacon első alkalommal 
forgalomba hozandó fa és fatermékek 
beszerzési forrásaira és beszállítóira 
vonatkozó információhoz, ideértve az 
olyan lényeges információkat is, mint 
például az alkalmazandó jogszabályok 
betartása, a kitermelés országa és adott 
esetben a kitermelés alrégiója és a 
kitermelési koncesszió, a fajta, a 
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piaci szereplőknek – az adott kockázattal 
arányos módon – csökkenteniük kell annak 
megelőzése érdekében, hogy illegális 
fakitermelésből származó fa és az ilyen 
fából származó fatermékek kerüljenek 
forgalomba.

mennyiség és az érték. Ezen információ 
alapján a piaci szereplőknek 
kockázatértékelést kell végezniük. Az 
azonosított kockázatokat a piaci 
szereplőknek – az adott kockázattal 
arányos módon – csökkenteniük kell annak 
megelőzése érdekében, hogy illegális 
fakitermelésből származó fa és az ilyen 
fából származó fatermékek kerüljenek 
forgalomba.

Or. en

Indokolás

Az új preambulumbekezdés kiegészítése a tanácsi közös álláspontból a cikkekhez fűzött 
módosításokkal való összhangba hozás céljából.

Módosítás 12

A Tanács álláspontja
17 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(17) Az erdészeti ágazat bevált 
gyakorlatainak elismerése érdekében a 
kockázatértékelési eljárás során a 
vonatkozó jogszabályoknak való 
megfelelés ellenőrzését magában foglaló 
minősítési, illetve egyéb, harmadik felek 
által ellenőrzött rendszer is használható.

(17) Az erdészeti ágazat bevált 
gyakorlatainak elismerése érdekében a 
kockázatértékelési eljárás során a 
vonatkozó jogszabályoknak való 
megfelelés ellenőrzését magában foglaló 
minősítési, illetve egyéb, harmadik felek 
által ellenőrzött rendszer is használható, 
feltéve, ha teljesítik az e rendeletben 
megállapított követelményeket.

Or. en

Módosítás 13

A Tanács álláspontja
18 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(18) A faipari ágazat nagy jelentőséggel (18) E rendelet végrehajtásának 
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bír az Unió gazdasága szempontjából. A 
piaci szereplők szervezetei fontos szereplői 
az ágazatnak, mivel nagy arányban 
képviselik a piaci szereplők érdekeit, és 
más érdekeltek széles körével is 
együttműködnek. E szervezetek megfelelő 
szakértelemmel és kapacitással is 
rendelkeznek a vonatkozó jogszabályok 
elemzésére és tagjaik számára a 
jogszabályoknak való megfelelés 
elősegítésére, de e képességüket nem 
használhatják piaci erőfölény 
megszerzésére. E rendelet végrehajtásának 
megkönnyítése és a bevált gyakorlatok 
kialakításához való hozzájárulás érdekében 
helyénvaló azon szervezetek elismerése, 
amelyek az e rendelet követelményeinek is 
megfelelő, a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszereket dolgoztak ki. Az ilyen 
elismert ellenőrző szervezetek jegyzékét 
közzé kell tenni annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy azokat a piaci szereplők 
igénybe vehessék.

megkönnyítése és a bevált gyakorlatok 
kialakításához való hozzájárulás érdekében 
helyénvaló azon szervezetek elismerése, 
amelyek az e rendelet követelményeinek is 
megfelelő, a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszereket dolgoztak ki. Az ilyen 
elismert ellenőrző szervezetek jegyzékét 
közzé kell tenni annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy azokat a piaci szereplők 
igénybe vehessék.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 23. módosítás.

Módosítás 14

A Tanács álláspontja
19 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(19) A hatáskörrel rendelkező 
hatóságoknak figyelemmel kell kísérniük, 
hogy a piaci szereplők valóban teljesítik-e 
az e rendeletben meghatározott 
kötelezettségeiket. Ebből a célból a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok, adott 
esetben, hivatalos ellenőrzéseket tartanak –
ami a piaci szereplő telephelyén végzett 
ellenőrzésekre is kiterjedhet –, és szükség 
esetén korrekciós intézkedések megtételére 

(19) A hatáskörrel rendelkező 
hatóságoknak figyelemmel kell kísérniük, 
hogy a piaci szereplők valóban teljesítik-e 
az e rendeletben meghatározott 
kötelezettségeiket. Ebből a célból a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok hivatalos 
ellenőrzéseket tartanak az éves tervvel 
összhangban – ami vámellenőrzésekre, a 
piaci szereplő telephelyén végzett 
ellenőrzésekre és helyszíni ellenőrzésekre
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kötelezhetik a piaci szereplőket. is kiterjedhet –, és szükség esetén 
korrekciós intézkedések megtételére 
kötelezhetik a piaci szereplőket.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 25. módosítás.

Módosítás 15

A Tanács álláspontja
20 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(20) A hatáskörrel rendelkező 
hatóságoknak nyilvántartást kell vezetniük 
az ellenőrzésekről, és a releváns 
információt bármely kérelmező 
rendelkezésére kell bocsátaniuk, 
összhangban a környezeti információkhoz 
való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. 
január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvvel.

(20) A hatáskörrel rendelkező 
hatóságoknak nyilvántartást kell vezetniük 
az ellenőrzésekről, és a releváns 
információt nyilvánosságra kell hozniuk,
többek között interneten is, összhangban a 
környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 
2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel.

Or. en

Módosítás 16

A Tanács álláspontja
21 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

EP első olvasat, 26. módosítás.

Módosítás 17

A Tanács álláspontja
23 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

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

(23) A Bizottság jogosult, hogy a 290. 
cikke szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az ellenőrző 
szervezetek elismerésére és az elismerés 
visszavonására irányuló eljárásokra, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszer 
követelményeire, valamint az e rendelet 
hatálya alá tartozó fák és fatermékek 
listájára, illetve az ellenőrző szervezetek és 
a piaci szereplők ellenőrzésére, valamint a 
címkézés szabályaira vonatkozóan.
Különösen fontos, hogy a Bizottság
megfelelő konzultációkat folytasson az
előkészítő munka során, többek között 
szakértői szinten.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló preambulumbekezdés harmonizálása a cikkekkel és a kedvtelésből 
tartott állatok például veszettség elleni védőoltását igazoló útlevelekről szóló De Brún-
jelentésben elfogadott szövegezéssel.

Módosítás 18

A Tanács álláspontja
24 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(24) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 

törölve
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gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ez a hivatkozás felesleges, mivel az ajánlástervezet semmilyen végrehajtási aktust sem 
irányoz elő.  

Módosítás 19

A Tanács álláspontja
1. cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

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

Ez a rendelet a fát és fatermékeket a belső 
piacon piaci forgalomba bocsátó vagy 
forgalmazó piaci szereplők kötelezettségeit
határozza meg.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 31. módosítás. A rendeletet az ellátási láncban valamennyi piaci szereplőre 
alkalmazni kell, noha a teljes kellő gondosságra vonatkozó követelményeket csak a fát első 
alkalommal a belső piacra bocsátó piaci szereplőre kell alkalmazni.

Módosítás 20

A Tanács álláspontja
2 cikk – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) „fa és fatermékek”: a mellékletben 
meghatározott fa és fatermékek, kivéve a 
már korábban forgalomba hozott fából 
vagy fatermékekből származó 

a) „fa és fatermékek”: a mellékletben 
meghatározott fa és fatermékek;
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fatermékeket, valamint az életciklusuk 
végéhez ért és egyébként hulladéknak 
minősülő fából vagy fatermékekből 
előállított fatermékeket vagy azok 
alkotórészeit;

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 32. módosítás. Nem egyértelmű, hogy mit váltana ki a tanácsi közös 
állásponttal bevezetett új, mentességet tartalmazó kategória. 

Módosítás 21

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(aa) „a piacon forgalmazás” a fa és 
fatermékek szállítása a belső piacra 
forgalmazás vagy használat céljából 
kereskedelmi tevékenység során, akár 
fizetés ellenében vagy ingyenesen, 
beleértve a távollevők között kötött
szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről szóló, 1997. május 20-i 
97/7/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott távolsági 
kommunikáció útján történő szállítást; 
_____________________

1HL L 144., 1997.6.4., 19. o.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 33. módosítás. A teljes körű átvilágítási rendszer használatára kötelezett 
piaci szereplők és az ellátási láncban részt vevő egyéb piaci szereplők közötti különbségtétel 
érdekében külön meg kell határozni a „piaci forgalomba bocsátás” és a „forgalmazás” 
fogalmát. A két fogalom külön meghatározását a termékek forgalomba hozatalának közös 
keretrendszere (a 2008. július 9-i 68/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) 
tartalmazza, ezért az egységesség érdekében itt is ugyanaz a szövegezés szerepel.
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Módosítás 22

A Tanács álláspontja
2 cikk – b pont

A Tanács álláspontja Módosítás

b) „piaci forgalomba bocsátás”: fa és
fatermékek bármilyen módon, első 
alkalommal történő forgalmazása a belső 
piacon – az alkalmazott értékesítési 
technikától függetlenül –, kereskedelmi 
tevékenység keretében történő értékesítés 
vagy felhasználás céljából, fizetés 
ellenében vagy térítésmentesen. Ez 
magában foglalja a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről szóló, 1997. május 20-i 
97/7/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott távközlő 
eszközök útján történő forgalmazást is;

b) „piaci forgalomba bocsátás”: a fa és
faterméknek a belső piacon első 
alkalommal történő forgalmazása; a 
későbbi fafeldolgozás és forgalmazás nem 
jelent „piaci forgalomba bocsátást”.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 34. módosítás. A teljes körű átvilágítási rendszer használatára kötelezett 
piaci szereplők és az ellátási láncban részt vevő egyéb piaci szereplők közötti különbségtétel 
érdekében külön meg kell határozni a „piaci forgalomba bocsátás” és a „forgalmazás” 
fogalmát. A két fogalom külön meghatározását a termékek forgalomba hozatalának közös 
keretrendszere (a 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) 
tartalmazza, ezért az egységesség érdekében itt is ugyanaz a szövegezés szerepel.

Módosítás 23

A Tanács álláspontja
2 cikk – c pont

A Tanács álláspontja Módosítás

c) „piaci szereplő”: a fát vagy fatermékeket 
piaci forgalomba bocsátó természetes vagy 
jogi személy;

c) „piaci szereplő”: a fát vagy fatermékeket
piaci forgalomba bocsátó vagy piacon 
forgalmazó természetes vagy jogi személy;

Or. en
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Indokolás

EP első olvasat, 35. módosítás.

Módosítás 24

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

A Tanács álláspontja Módosítás

fa) „kockázat” azt jelenti, hogy fennáll a 
valószínűsége annak, hogy az illegális 
fakitermelésből származó fát és az ilyen 
fából készült faipari termékeket a  belső 
piacon piaci forgalomba bocsátják vagy 
forgalmazzák, az adott kockázat mértéke 
pedig az ilyen esemény súlyosságának 
függvénye;

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 36. módosítás.

Módosítás 25

A Tanács álláspontja
2 cikk – g pont

A Tanács álláspontja Módosítás

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

g) „alkalmazandó jogszabályok”: a 
kitermelés szerinti országban hatályos, az 
alábbi tárgykörökre vonatkozó nemzeti, 
regionális vagy nemzetközi törvények és
jogszabályok:

- a hivatalos közlönyökben közzétett 
határokon belüli fakitermelésre vonatkozó 
jogok,

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

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

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

- fakitermelés, beleértve a közvetlenül 
kapcsolódó környezetvédelmi és erdészeti 

- fakitermelés és erdőgazdálkodás, 
beleértve a közvetlenül kapcsolódó 
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jogszabályokat is, környezetvédelmi és erdészeti 
jogszabályokat is, valamint a munkajogi 
és közösségi jóléti jogszabályokat is;

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 38. módosítás.  A módosítás újra bevezet egyes kulcsfontosságú elemeket az 
EP első olvasatából az alkalmazandó jogszabályok tanácsi közös álláspont 
fogalommeghatározásának struktúráját.

Módosítás 26

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(-1) a piaci szereplők illegális 
fakitermelésből származó fát és az ilyen 
fából készült faipari termékeket nem 
bocsáthatnak piaci forgalomba és nem 
forgalmazhatnak.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 31. és 42. módosítás. Egyértelműnek kell lennie, hogy az ellátási láncban 
egyetlen piaci szereplő sem forgalmazhat illegális fakitermelésből származó fát és az ilyen 
fából készült faipari termékeket.

Módosítás 27

A Tanács álláspontja
4 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

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

bocsátó piaci szereplőknek kellő 
gondossággal kell eljárniuk. E célból - az 
5. cikkben foglaltaknak megfelelően - egy 
eljárásokból és intézkedésekből álló 
keretrendszert (a továbbiakban: a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszer) kell 
alkalmazniuk. Ezt a kellő gondosságon 
alapuló rendszert vagy a piaci szereplő 
vagy a 7. cikkben említett ellenőrző 
szervezet hozza létre. 

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 42. módosítás.  A termékeket a  piacon első ízben forgalomba bocsátó piaci 
szereplők esetében részletesebb gondossági követelmények helyénvalók, mivel nekik van a 
legnagyobb befolyásuk arra, hogy mi kerül be az Európai Unióba, és ezáltal az ő felelősségük 
a legnagyobb.

Módosítás 28

A Tanács álláspontja
4 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

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

(2) Valamennyi piaci szereplő fenntartja
és rendszeresen értékeli az által használt,
kellő gondosság elvén alapuló rendszert,
valamint biztosítja a rendszer 
minőségének és hatékonyságának 
igazolását célzó, rendszeres, harmadik 
személy által végzett ellenőrzést, kivéve
abban az esetben, ha a piaci szereplő egy a 
7. cikkben említett ellenőrző szervezet által 
létrehozott rendszert alkalmaz.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 43. módosítás.
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Módosítás 29

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) A fát és faterméket forgalmazó piaci 
szereplőknek – a teljes ellátási láncon 
keresztül – képesnek kell lenniük: 
(i) azonosítani azt a piaci szereplőt, amely 
a fát és a fatermékeket szolgáltatta, 
továbbá azt a piaci szereplőt, amelynek a 
fát és a fatermékeket szolgáltatták;
(ii) kérésre információt nyújtani a fajta 
nevéről, a kitermelés 
országáról/országairól, illetve adott 
esetben, a kitermelési koncesszió helyéről;
(iii) megállapítani – ahol szükséges –, 
hogy a fát illetve a fatermékeket leszállító 
piaci szereplő teljesítette-e az e rendelet 
szerinti kötelezettségeit.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 42. módosítás. Az ellátási láncban részt vevő valamennyi piaci szereplőt 
kötnie kell az illegális kitermelésből származó fa vagy fatermékek forgalomba hozatalára 
vonatkozó legfőbb tilalomnak, és ennek megfelelően kellő gondossággal kell eljárniuk. 
Valamennyi piaci szereplőnek biztosítania kell a termékekre, azok forrására, illetve a 
megrendelőkre vonatkozó információt.

Módosítás 30

A Tanács álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – a albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

a) olyan intézkedések és eljárások, 
amelyek hozzáférést biztosítanak a piaci 
forgalomba hozott fa vagy fatermékek 
piaci szereplők általi forgalmazására 
vonatkozó, alábbi információkhoz:

a) olyan intézkedések és eljárások, 
amelyek hozzáférést biztosítanak a piaci 
forgalomba hozott fa vagy fatermékek 
piaci szereplők általi forgalmazására 
vonatkozó, alábbi információkhoz:

- termékleírás, beleértve a fafajok teljes - termékleírás, beleértve a fafajok teljes 
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tudományos nevét, illetve közönséges 
nevét, a termék kereskedelmi nevét és 
típusát,

tudományos nevét és közönséges nevét, a 
termék kereskedelmi nevét és típusát,

- a kitermelés szerinti ország, és adott 
esetben a fakitermelés országon belüli 
régiója,

- a kitermelés szerinti ország, és adott 
esetben a fakitermelés és a koncessziós 
kitermelés országon belüli régiója,

- mennyiség (térfogatban, tömegben vagy 
darabszámban megadva),

- mennyiség (térfogatban, tömegben vagy 
darabszámban megadva),

- érték;
- a piaci szereplő beszállítójának neve és 
címe,

- a piaci szereplő beszállítójának neve és 
címe,

- a piaci szereplő neve és címe, amelynek 
a fát és a fatermékeket leszállították; 
- a kitermelésért felelős természetes vagy 
jogi személy;

- okmányok vagy egyéb információk, 
amelyek igazolják, hogy a szóban forgó fa 
és fatermékek megfelelnek a vonatkozó 
jogszabályoknak;

- okmányok vagy egyéb információk, 
amelyek igazolják, hogy a szóban forgó fa 
és fatermékek megfelelnek a vonatkozó 
jogszabályoknak;

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 44. módosítás.

Módosítás 31

A Tanács álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Tanács álláspontja Módosítás

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

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

Az ilyen eljárások figyelembe veszik az a) 
pontban meghatározott információkat, 
valamint a releváns kockázatértékelési 

Az ilyen eljárások figyelembe veszik az a) 
pontban meghatározott információkat, 
valamint a releváns kockázatértékelési 
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kritériumokat, beleértve az alábbiakat is: kritériumokat, beleértve az alábbiakat is:
- az alkalmazandó jogszabályoknak való 
megfelelés igazolása, ami jelenthet 
minősítési vagy egyéb, harmadik fél által 
ellenőrzött, az alkalmazandó 
jogszabályoknak való megfelelésre 
kiterjedő rendszereket is,

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

- meghatározott fafajták illegális 
kitermelésének elterjedtsége,

- meghatározott fafajták illegális 
kitermelésének elterjedtsége,

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

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

- a fatermékek ellátási láncának 
összetettsége;

- a fatermékek ellátási láncának 
összetettsége;

A Bizottság nyilvántartást bocsát 
rendelkezésre azon országokról és/vagy 
országon belüli régiókról, amelyekben az 
illegális kitermelés gyakorisága nagy, 
azon fafajtákról, amelyeket nagy 
gyakorisággal termelnek ki illegálisan, 
valamint azon piaci szereplőkről, 
amelyeket e rendelet megsértésében 
elmarasztaltak. 
A Bizottság jogorvoslati eljárást ír elő 
azon érintett országok és piaci szereplők 
számára, amelyek meg kívánnak támadni 
egy kijelölést. 

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 46. és 47. módosítás. A módosítás újra bevezeti a „nagy kockázatú” 
nyilvántartást, amelyet a Bizottság bocsát rendelkezésre azon eljárásra vonatkozó 
magyarázattal együtt, amely szerint a piaci szereplők vagy az országok megtámadhatják az e 
nyilvántartásba való felvételüket.   
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Módosítás 32

A Tanács álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Tanács álláspontja Módosítás

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

c) azok a kockázatcsökkentési eljárások, 
amelyek a kockázatok hatékony módon 
történő minimálisra csökkentése 
tekintetében megfelelő és arányos 
intézkedések és eljárások sorából állnak, és 
amelyek jelenthetik további információ 
vagy dokumentumok és/vagy harmadik 
felek általi ellenőrzés előírását is.

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett mentesség törlése. Az elhanyagolható kockázat új fogalma nincs 
megfogalmazva és különböző fajta értelmezésekhez vezethet.

Módosítás 33

A Tanács álláspontja
5 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Az (1) bekezdés egységes 
végrehajtásának biztosításához szükséges 
részletes szabályokat – kivéve, ami az e 
cikk (1) bekezdése b) pontjának második 
albekezdésében említett, további releváns 
kockázatértékelési kritériumokat illeti – a 
16. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Ezeket a 
szabályokat …-ig kell elfogadni.

törölve

Or. en
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Indokolás

Megfelelőbb előirányozni felhatalmazáson alapuló aktusok lehetőségét az e rendeletben 
szereplő követelmények kiegészítésére. 

Módosítás 34

A Tanács álláspontja
5 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

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

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

Az e bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
vonatkozásában a 13., 14. és15. cikkben 
meghatározott eljárásokat kell alkalmazni.

Az e bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
vonatkozásában a 13., 14. és15. cikkben 
meghatározott eljárásokat kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Minden felhatalmazáson alapuló aktust az a cél kell, hogy vezérelje, hogy biztosítsák a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszerek hatékonyságát abban, hogy megelőzzék az illegális 
fakitermelésből származó fa és az ilyen fából készült faipari termékek kereskedelmét a belső 
piacon.
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Módosítás 35

A Tanács álláspontja
5 a cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

5a. cikk

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

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 50. módosítás.

Módosítás 36

A Tanács álláspontja
7 cikk – 1 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Az ellenőrző szervezetek az alábbi 
feladatokat látják el:

(1) Az ellenőrző szervezet:

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 37

A Tanács álláspontja
7 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Egy szervezet akkor kérheti ellenőrző 
szervezetként való elismerését, ha megfelel 
az alábbi követelményeknek:

(2) Egy szervezet akkor kérheti ellenőrző 
szervezetként való elismerését, ha megfelel 
az alábbi követelményeknek:

a) jogi személyiséggel rendelkezik, és az 
Unió területén jogszerűen letelepedett;

a) jogi személyiséggel rendelkezik, és az 
Unió területén jogszerűen letelepedett;

b) rendelkezik az (1) bekezdésben említett 
feladatok ellátásához szükséges 
kapacitással; és

b) rendelkezik az (1) bekezdésben említett 
feladatok ellátásához szükséges megfelelő 
szakértelemmel és kapacitással, és

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

c) feladatait oly módon látja el, hogy az 
nem jár összeférhetetlenséggel és jogilag 
független azon piaci szereplőktől, amelyet 
tanúsítvánnyal ellát.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 52. módosítás.
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Módosítás 38

A Tanács álláspontja
7 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) A (2) bekezdésben foglalt 
követelményeket teljesítő kérelmezőt 
ellenőrző szervezetként kell elismerni, az 
alábbiak közül valamelyik módon:

(3) A Bizottság a (2) bekezdésben foglalt 
követelményeket teljesítő kérelmezőt 
ellenőrző szervezetként ismeri el.  

a) A tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatósága elismeri az olyan ellenőrző 
szervezetet, amely kizárólag az adott 
tagállamban kíván tevékenységet 
folytatni, majd erről haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot.

Az ellenőrző szervezet elismerésére 
vonatkozó határozatot a kérelmező 
kérelmének benyújtását követő három 
hónapon belül meg kell hozni. Az 
ellenőrző szervezet elismerésére vonatkozó 
határozatot a Bizottság közli a tagállam
azon illetékes hatóságaival, amelyek a 
szervezet jogi felügyeletét gyakorolják.

b) A Bizottság – miután tájékoztatta a 
tagállamokat – elismeri az olyan ellenőrző 
szervezetet, amely több tagállamban vagy 
az egész Unióban kíván tevékenységet 
folytatni. 

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 54. módosítás. Az ellenőrző szervezetek egységes elismerésének biztosítása 
érdekében megfelelőbb, hogy azt a Bizottság végzi. Ez nem akadályozná meg nemzeti 
kapcsolattartó pontok létrehozását a potenciális szervezetek kérelmeinek megkönnyítésére.

Módosítás 39

A Tanács álláspontja
7 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
rendszeres időközönként ellenőrzéseket 
hajtanak végre, hogy megvizsgálják, a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 
illetékességi területén működő ellenőrző 
szervezetek továbbra is ellátják-e az (1) 

(4) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
rendszeres időközönként ellenőrzéseket 
hajtanak végre, hogy megvizsgálják, a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 
illetékességi területén működő ellenőrző 
szervezetek továbbra is ellátják-e az (1) 



PE439.878v01-00 30/52 PR\808813HU.doc

HU

bekezdésben megállapított feladatokat, és 
teljesítik-e a (2) bekezdésben rögzített 
követelményeket.

bekezdésben megállapított feladatokat, és 
teljesítik-e a (2) bekezdésben rögzített 
követelményeket. Az ellenőrzésekről szóló 
jelentéseket nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 54. módosítás.

Módosítás 40

A Tanács álláspontja
7 cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) Amennyiben egy hatáskörrel 
rendelkező hatóság megállapítja, hogy a 
Bizottság által elismert valamely ellenőrző 
szervezet vagy nem látja már el az (1) 
bekezdésben megállapított feladatokat, 
vagy már nem teljesíti a (2) bekezdésben 
rögzített követelményeket, haladéktalanul 
tájékoztatja erről a Bizottságot.

(5) Amennyiben egy hatáskörrel 
rendelkező hatóság megállapítja, hogy 
valamely ellenőrző szervezet vagy nem 
látja már el az (1) bekezdésben 
megállapított feladatokat, vagy már nem 
teljesíti a (2) bekezdésben rögzített 
követelményeket, haladéktalanul 
tájékoztatja erről a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

Az ellenőrző szervezet központosított elismerése kapcsán egységesség biztosítása.

Módosítás 41

A Tanács álláspontja
7 cikk – 6 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
vagy a Bizottság visszavonhatják az 
elismerést, miután a hatáskörrel rendelkező 
hatóság vagy a Bizottság megállapította, 
hogy az ellenőrző szervezet már nem látja 

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

vagy nem teljesíti a (2) bekezdésben 
rögzített követelményeket. Mielőtt a 
Bizottság visszavonná az elismerést, az 
érintett tagállamokat erről tájékoztatja.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 55. módosítás. A visszavonásnak összhangban kell állnia az ellenőrző 
szervezet központosított elismerésével.

Módosítás 42

A Tanács álláspontja
7 cikk – 7 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(7) Az ellenőrző szervezetek elismerésére 
és az elismerés visszavonására vonatkozó 
eljárási szabályok kiegészítése és –
amennyiben a tapasztalatok azt 
megkövetelik – módosítása érdekében a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el, az EUMSz. 
290. cikkének megfelelően. Az ilyen, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásakor a Bizottság e rendelet 
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban 
jár el.

(7) Az ellenőrző szervezetek elismerésére 
és az elismerés visszavonására vonatkozó 
eljárási szabályok kiegészítése érdekében a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el, az EUMSz. 
290. cikkének megfelelően, biztosítva, 
hogy az elismerés és annak visszavonása 
méltányos és átlátható módon történjék.

Az e bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
vonatkozásában a 13., 14. és15. cikkben 
meghatározott eljárásokat kell alkalmazni.
E jogi aktusokat …-ig* kell elfogadni.

Az e bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
vonatkozásában a 13., 14. és15. cikkben 
meghatározott eljárásokat kell alkalmazni.
E jogi aktusokat …-ig* kell elfogadni.

_____________

* HL: dátum betoldandó: E rendelet 
hatálybalépésétől számított 18 hónap.

_________________

* HL: dátum betoldandó: E rendelet 
hatálybalépésétől számított 8 hónap.
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Or. en

Indokolás

A rendeletben előírt követelményeket kiegészítő bármely, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
céljául annak biztosítását kell kitűzni, hogy az ellenőrző szervezetek elismerésére, illetve az 
elismerés visszavonására irányuló eljárások méltányosak és átláthatók legyenek..

Módosítás 43

A Tanács álláspontja
7 cikk – 8 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(8) A (4) bekezdésben említett ellenőrzések
gyakoriságára és jellegére vonatkozó 
részletes szabályokat, amelyekre a szóban 
forgó bekezdés egységes végrehajtásának 
biztosításához van szükség, a 16. cikk (2) 
bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. E szabályokat …-ig* kell 
elfogadni.

(8) A Bizottság az ellenőrző szervezetek 
hatékony felügyeletének biztosítása 
érdekében, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén részletes szabályokat fogad 
el a (4) bekezdésben említett ellenőrzések
gyakorisága és jellege tekintetében. E 
szabályokat …-ig* kell elfogadni.

Az e bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
vonatkozásában a 13., 14. és 15. cikkben 
meghatározott eljárásokat kell 
alkalmazni.

_____________

* HL: dátum betoldandó: E rendelet 
hatálybalépésétől számított 18 hónap.

_________________

* HL: dátum betoldandó: E rendelet 
hatálybalépésétől számított 8 hónap.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok céljául az ellenőrző szervezetek hatékony 
felügyeletének biztosítását kell kitűzni. Az ehhez kapcsolódó ütemterveket a rendelet korábbi 
hatályba lépéséhez kell igazítani.
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Módosítás 44

A Tanács álláspontja
9 cikk – cím

A Tanács álláspontja Módosítás

A piaci szereplők ellenőrzése A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 45

A Tanács álláspontja
9 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

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

(1) A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 46

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(1a) Az ellenőrzéseket az éves tervnek 
megfelelően, a harmadik felek 
megalapozott aggályai alapján kell 
végezni, illetve minden olyan esetben, 
amikor a tagállam illetékes hatóságának 
olyan információ van a birtokában, amely 
megkérdőjelezi, hogy a piaci szereplő 
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megfelel az ebben a rendeletben előírt 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 58. módosítás.

Módosítás 47

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(1b) Az ellenőrzések többek között a 
következőkre terjedhetnek ki: 
a)  a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszer vizsgálata, ideértve a 
kockázatértékelési és kockázatcsökkentési 
eljárásokat is;
b) a rendszerek és eljárások megfelelő 
működését bizonyító dokumentáció és 
nyilvántartások vizsgálata;
c) szúrópróbaszerű ellenőrzések, beleértve 
a helyszíni ellenőrzéseket is.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 58. módosítás.

Módosítás 48

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(1c) A Bizottság az ellenőrző szervezetek 
hatékony felügyeletének biztosítása 
érdekében, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén részletes szabályokat 
fogadhat el az (1) bekezdés b) pontjában 
említett ellenőrzések gyakorisága és 
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jellege tekintetében. 
Az e bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
vonatkozásában a 13., 14. és 15. cikkben 
meghatározott eljárásokat kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Az ellenőrzésre vonatkozó követelményeket részletező bármely, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus céljául a belső piac szereplőire vonatkozó hatékony felügyelet biztosítását kell kitűzni. 

Módosítás 49

A Tanács álláspontja
9 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

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

(2) A piaci szereplők minden szükséges 
segítséget megadnak az (1) bekezdés 
szerinti ellenőrzések gördülékeny 
lebonyolításához, többek között a 
telephelyekhez való hozzáférés és a 
dokumentáció vagy nyilvántartások 
bemutatása tekintetében.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 58. módosítás.

Módosítás 50

A Tanács álláspontja
9 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett ellenőrzések nyomán 
hiányosságokat tárnak fel, a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok a piaci szereplő által 
teendő korrekciós intézkedésekre 
vonatkozó értesítést adhatnak ki.

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

értesítést adhatnak ki.

Az illetékes hatóságok a feltárt 
hiányosságok súlyosságának 
függvényében azonnali intézkedéseket 
hozhatnak, amelyek közé tartozhat többek 
között:
a) fa vagy fatermékek elkobzása; 
b) fa vagy fatermékek forgalomba 
hozatalának ideiglenes tilalma; 

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 58. módosítás.

Módosítás 51

A Tanács álláspontja
10 cikk – cím

A Tanács álláspontja Módosítás

Az ellenőrzések nyilvántartása A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 52

A Tanács álláspontja
10 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
nyilvántartást vezetnek a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett ellenőrzésekről, 
feltüntetve különösen azok jellegét és 
eredményeit, valamint a 9. cikk (3) 

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
nyilvántartást vezetnek a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett ellenőrzésekről, 
feltüntetve különösen azok jellegét és 
eredményeit, valamint a 9. cikk (3) 
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bekezdése szerinti korrekciós 
intézkedésekről szóló értesítéseket is. 
Valamennyi ellenőrzésről készült 
nyilvántartást legalább öt évig meg kell 
őrizni. 

bekezdése szerinti korrekciós 
intézkedésekről szóló értesítéseket is. 
Valamennyi ellenőrzésről készült 
nyilvántartást legalább tíz évig meg kell 
őrizni. 

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 60. módosítás.

Módosítás 53

A Tanács álláspontja
10 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett
információt bármely kérelmező számára 
hozzáférhetővé kell tenni, a 2003/4/EK
irányelvnek megfelelően.

(2) Az (1) bekezdésben említett
jegyzőkönyveket a 2003/4/EK irányelvvel 
összhangban elérhetővé teszik a 
nyilvánosság számára, többek között az 
interneten is.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 61. módosítás.

Módosítás 54

A Tanács álláspontja
11 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
információcserét folytatnak a többi 
tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságaival és a Bizottsággal a 7. cikk (4) 
bekezdésében és a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett ellenőrzések során 
feltárt súlyos hiányosságokra, valamint a 
17. cikkel összhangban kiszabott 
szankciófajtákra vonatkozóan.

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
információcserét folytatnak a többi 
tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságaival és a Bizottsággal a 7. cikk (4) 
bekezdésében és a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett ellenőrzések során 
feltárt súlyos jogsértésekre, valamint a 17. 
cikkel összhangban kiszabott 
szankciófajtákra vonatkozóan.
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Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 62. módosítás. Az információcserének a tanácsi álláspont szerint történő 
kiterjesztésének kiegészítése.

Módosítás 55

A Tanács álláspontja
11 a cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

11a. cikk

Tanácsadó csoport
1. Az érdekeltek – közöttük az 
erdőgazdálkodásra épülő ipar résztvevői, 
az erdőtulajdonosok, a nem kormányzati 
szervezetek és a fogyasztói csoportok –
képviselőiből tanácsadó csoportot kell 
létrehozni, amelynek elnöke egy, a 
Bizottságot képviselő tisztviselő.
2. A tagállamok és az Európai Parlament 
képviselői részt vehetnek a tanácsadó 
csoport ülésein.
3. A Bizottságnak az e rendelet alapján 
történő határozathozatal előtt 
konzultálnia kell a tanácsadó csoporttal. 

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 67. és 48. módosítás.

Módosítás 56

A Tanács álláspontja
12 cikk – 1 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Az e rendelet végrehajtása során szerzett –
különösen a 18. cikk (3) bekezdésében 

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

említett jelentéstétel révén azonosított –
tapasztalatok, valamint a fa és fatermékek 
technikai jellemzőivel, végfelhasználóival 
és termelési folyamataival kapcsolatos 
fejlemények figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el - az EUMSz. 290. 
cikkének megfelelően - a fa és fatermékek 
mellékletben meghatározott listájának 
kiegészítése révén.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 68. módosítás.

Módosítás 57

A Tanács álláspontja
13 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

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

(1) A Bizottság felhatalmazást kap az 5. 
cikk (3) bekezdésében, az 5. cikk a) 
pontjában, a 7. cikk (7) bekezdésében, a 7. 
cikk (8) bekezdésében, a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában és a 12. 
cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás az ezen irányelv hatályba 
lépését követő ötéves időtartamra szól. A 
Bizottság legkésőbb három hónappal az e 
rendelet alkalmazásának időpontját követő 
hároméves időszak vége előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról.
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Or. en

Módosítás 58

A Tanács álláspontja
14 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

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

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács
bármely pillanatban visszavonhatja az 5. 
cikk (3) bekezdésében, az 5. cikk a) 
pontjában, a 7. cikk (7) bekezdésében, a 7. 
cikk (8) bekezdésében, a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában és a 12. 
cikkben említett hatáskör-átruházást.

Or. en

Módosítás 59

A Tanács álláspontja
14 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Az az intézmény, amely belső eljárást 
indított annak eldöntése érdekében, hogy 
vissza kívánja-e vonni a felhatalmazást, 
legkésőbb a végső határozat meghozatala 
előtt egy hónappal tájékoztatja arról a 
másik jogalkotót és a Bizottságot, 
megjelölve a visszavonás tárgyát képező
felhatalmazást, valamint a visszavonás 
indokait.

(2) Annak az intézménynek, amely belső 
eljárást indított annak eldöntése érdekében, 
hogy vissza kívánja-e vonni a hatáskör-
átruházást, legkésőbb a végső határozat 
meghozatala előtt elfogadható időn belül 
mindent meg kell tennie a másik
intézmény és a Bizottság tájékoztatása 
tekintetében, megjelölve a visszavonás 
tárgyát képező átruházott hatáskört, 
valamint a visszavonás esetleges indokait.

Or. en
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Módosítás 60

A Tanács álláspontja
15 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben a bejelentés 
időpontjától kezdődő háromhónapos
határidőn belül.

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben a bejelentés 
időpontjától kezdődő kéthónapos határidőn 
belül. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időszak 
további két hónappal meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 61

A Tanács álláspontja
15 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
az annak rendelkezéseiben megállapított 
időpontban hatályba lép, amennyiben a 
fenti határidő leteltéig sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem kifogásolja 
az adott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust, vagy ha az Európai Parlament és a 
Tanács ezt az időpontot megelőzően 
egyaránt arról tájékoztatja a Bizottságot, 
hogy nem emel kifogást.

(2)Amennyiben a fenti határidő leteltéig 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem kifogásolja az adott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust, úgy azt az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik, és 
az abban megjelölt napon hatályba lép.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus a 
fent említett időszak lejárta előtt is 
közzétehető az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, és hatályba is léphet, 
amennyiben az Európai Parlament és a 
Tanács arról értesítették a Bizottságot, 
hogy egyiküknek sem áll szándékában 
kifogást emelni az aktussal szemben.

Or. en
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Módosítás 62

A Tanács álláspontja
15 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Ha az Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogásolja a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust, akkor az nem lép hatályba. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben kifogást emelő intézmény
megadja kifogásának indokait.

(3) Ha az Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogásolja a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust, akkor az nem lép hatályba. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen
kifogást emelő intézmény megjelöli a 
kifogás indokait.

Or. en

Módosítás 63

A Tanács álláspontja
16. cikk 

A Tanács álláspontja Módosítás

16. cikk
A bizottság

törölve

1. A Bizottságot a 2173/2005/EK rendelet 
11. cikke alapján létrehozott Erdészeti 
jogszabályok végrehajtása, irányítás és 
kereskedelem (FLEGT) bizottság segíti.
2. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét 
kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének 
rendelkezéseire is.

Or. en

Indokolás

Ez a hivatkozás felesleges, mivel az ajánlástervezet semmilyen végrehajtási aktust sem 
irányoz elő.  
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Módosítás 64

A Tanács álláspontja
17. cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

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

1. A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megteszik a végrehajtásuk 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést. Az előírt szankciók lehetnek 
mind büntetőjogi, mind pedig 
adminisztratív jellegűek, és
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

2. A büntetések többek között magukban 
foglalják az alábbiakat: 
a) pénzbüntetések, amelyek tükrözik: 
- a környezeti kár mértékét;
- a jogsértés által érintett fatermékek 
értékét; és 
- a jogsértés miatt keletkezett 
adóveszteséget és gazdasági kárt; 
A pénzbüntetések a súlyos jogsértés 
elkövetésével megszerzett fatermékek 
értékének legalább ötszörösét kell 
képviseljék. A súlyos jogsértés öt éven 
belüli megismétlődése esetén a 
pénzbüntetés fokozatosan a súlyos 
jogsértés elkövetésével beszerzett 
fatermékek értékének legalább 
nyolcszorosára emelkedik.
b) a fa és fatermékek lefoglalása;
c) a fa és fatermékek belső piaci 
forgalmazásának ideiglenes betiltása. 
2. a) A tagállamok a status quo 
fenntartása érdekében ideiglenes 
intézkedéseket hozhatnak. A tagállamok 
hatóságai által hozott minden ideiglenes 
intézkedésnek olyan jellegűnek kell 
lennie, amely megelőzi az éritett jogsértés 
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újbóli előfordulását.
2b. A tagállamok e rendelkezésekről, 
valamint az e rendelkezéseket érintő 
bármely későbbi módosításról is 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 69. módosítás. A rendelet következetes végrehajtásának biztosítása 
érdekében útmutatást kell adni a büntetések tekintetében.  

Módosítás 65

A Tanács álláspontja
17 a cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

17a. cikk

A 2008/99/EK irányelv módosítása
A környezet büntetőjog általi védelméről 
szóló, 2008. november 19-i 2008/99/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv ... 
kezdődő hatállyal, a következők szerint 
módosul:
(1) a 3. cikk a következő ponttal egészül 
ki: 
„ia. az illegális fakitermelésből származó 
fa vagy ilyen fából készült faipari 
termékek piaci forgalmazása.”
(2) Az A. melléklet az alábbi francia 
bekezdéssel egészül ki:
„Az Európai Parlament és a Tanács ...-i 
.../2009/EK rendelete a fát és a 
fatermékeket piaci forgalomba bocsátó 
piaci szereplők kötelezettségeinek 
meghatározásáról.”
____________

Megjegyzés a HL-hez: E rendelet hatálybalépése 
után egy évvel.

____________
1HL L 328., 2008.12.6., 28. o.
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Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 71. módosítás. A rendelet rendkívül súlyos megsértése esetében büntetőjogi 
szankciókat kell alkalmazni, ezért a rendeletet be kell vonni a 2008/99/EK rendelet hatálya 
alá.

Módosítás 66

A Tanács álláspontja
18 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) E jelentések alapján a Bizottság 
jelentést készít, amelyet kétévente az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell 
benyújtani.

(2) E jelentések alapján a Bizottság 
jelentést készít, amelyet kétévente az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell 
benyújtani. A Bizottság a jelentés készítése 
során figyelembe veszi a 2173/2005/EK 
rendelet alapján elfogadott FLEGT 
önkéntes partnerségi megállapodások 
megkötése és működtetése tekintetében 
elért előrehaladást, és azok hozzájárulását 
az illegális fakitermelésből származó fa és 
az ilyen fából készült faipari termékek 
belső piacon történő jelenlétének lehető 
legkisebbre csökkentéséhez.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 70. módosítás.

Módosítás 67

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) a Bizottság 2012. április 30-áig 
jelentést – és szükség esetén emellett 
jogalkotási javaslatot is – terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé a 
természetes erdőkből kitermelt valamennyi 
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fára és az ilyen fából készült termékre 
vonatkozó közösségi szabvány 
bevezetéséről, amelynek célja a 
legmagasabb fenntarthatósági 
követelmények elérése.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 66. módosítás. Hosszabb távon a jogszabálynak nemcsak a törvényességet, 
az EU piacán forgalomba hozott, illetve ott rendelkezésre bocsátott fa, illetve fatermékek 
jogszerűségét, hanem a fenntarthatóságot is biztosítania kell.

Módosítás 68

A Tanács álláspontja
18 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

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

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

_______________

* HL: dátum betoldandó: E rendelet 
hatálybalépésétől számított 36 +30 hónap.

_______________

* HL: dátum betoldandó: E rendelet 
hatálybalépésétől számított 36 +12 hónap.

Or. en
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Módosítás 69

A Tanács álláspontja
19 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

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

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

_____________

* HL: dátum betoldandó: E rendelet 
hatálybalépésétől számított 30 hónap.

______________

* HL: dátum betoldandó: E rendelet 
hatálybalépésétől számított 12 hónap.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 73. módosítás.

Módosítás 70

A Tanács álláspontja
Melléklet – 16 francia bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 74. és 75. módosítás.
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Módosítás 71

A Tanács álláspontja
Melléklet – 18 a francia bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

A Kombinált Nómenklatúra 94. és 95. 
árucsoportjába sorolt egyéb fatermékek, 
ideértve a fajátékokat és a sportszereket is.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 74. és 75. módosítás.
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INDOKOLÁS

Évente mintegy 13 millió hektár erdő pusztul el, ami a teljes szén-dioxid-kibocsátás 20%-áért 
felelős és a biológiai sokféleség elvesztésének legfőbb oka. Ez komoly problémákat vet fel az 
emberi jogok tekintetében is, hiszen az erdőknek számos országban nagy kulturális és 
társadalmi jelentősége van az őslakosság és az erdőgazdálkodásból élő közösségek számára. 

Az illegális fakitermelés az erdők pusztulásának elsődleges oka, az iparban felhasznált, 
becslések szerint az illegális forrásból származó nyersfa mennyisége évente 350 és 650 millió 
m3 közé esik, ami a világban ipari célokra felhasznált teljes nyersfamennyiség 20%-40%-át 
teszi ki. Az illegális fakitermelés lenyomja a fa árát, felemészti a természeti forrásokat és 
csökkenti az adóbevételeket, valamint szegénységgel sújtja az erdőktől függő foglalkozásból 
élő embereket. 

A fa és fatermékek egyik legnagyobb fogyasztója az EU, ezért kötelessége hatékonyan 
fellépni az erdők pusztulása és az illegális fakitermelés ellen, és egyértelművé kell tennie,  
hogy a továbbiakban nem biztosít piacot az illegálisan kitermelt fának és az ilyen fából 
készült termékeknek. Az EU már sikeresen fellépett más illegális termékek piacának 
felszámolása terén, legutóbb például a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan 
halászatról fogadott el rendeletet, és most itt az ideje annak, hogy hatékony jogszabályokat 
vezessen be az illegális fakitermelésből származó fa és az ilyen fából készült faipari termékek 
tekintetében. Ez fontos jelzést adna:

 a fogyasztóknak, hogy az általuk vásárolt faanyagok és fatermékek nem illegális 
fakitermelésből származnak; 

 a becsületes vállalatoknak, hogy az ártó hatású tevékenységet végzők nem tesznek 
majd náluk olcsóbb ajánlatot, és

 a nemzetközi közösségnek, hogy az EU komolyan veszi az éghajlatváltozás, a 
biológiai sokféleség és az emberi jogok tekintetében viselt felelősségét. 

Az önkéntes partnerségi megállapodásra alapozott megközelítés, amelyet az Unió a 2003-as, 
az erdőgazdálkodás szabályozásával, irányításával és az erdészeti termékek kereskedelmével 
(FLEGT) kapcsolatos uniós cselekvési tervvel vezetett be, önmagában nem elegendő az 
illegális fakitermelés globális kihívásának kezelésére. Az önkéntes partnerségi 
megállapodások ugyan pozitív változások lehetőségét hordozzák, ám eddig mindössze egy 
került aláírásra, és az önkéntes jellegből következően az intézkedések kijátszásának és a 
pénzmosásnak magas a kockázata. Amint arra a Bizottság által az önkéntes partnerségi 
megállapodásokra alapozott megközelítésről folytatott konzultáció is megállapította: szigorú 
jogszabályokra van szükség ahhoz, hogy az illegális kitermelésből származó fát és az ilyen 
fából készült faipari termékeket ki lehessen vonni az Unió piacáról. 

A Tanács álláspontja

Az előadó üdvözöl bizonyos strukturális változtatásokat a szövegben, de sajnálatát fejezi ki a 
Tanács álláspontjának ambíciók nélküli szemlélete miatt. A Tanács álláspontja lényegesen 
erőtlenebb, mint a Parlament első olvasatban kialakított álláspontja, amelyet 2009. áprilisában 
fogadott el. 
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A Tanács álláspontja többek között:

 nem tartalmaz tiltást az illegális fakitermelésből származó fa és az ilyen fából készült 
faipari termékek tekintetében, amely tiltást a Parlament az első olvasatban bevezette; 

 nem ír elő semmilyen kötelezettséget a piaci szereplők számára, azokat kivéve, akik a 
fát vagy fatermékeket először helyezik a belső piacra;

 szűkíti az alkalmazandó jogszabályok meghatározását a Parlament álláspontjához 
képest;

 nem határozza meg részletesen a büntetéseket, illetve nem ír elő büntetőjogi 
szankciókat a súlyos szabálysértések esetére;

 vegyes rendszert vezet be az ellenőrző szervezetek elismerése tekintetében, szemben a 
Parlament által elfogadott központosított rendszerrel;

 semmilyen rendelkezést sem tartalmaz a jövőbeli címkézés és a fenntarthatósági 
rendelkezések kidolgozása tekintetében;

 a rendelet alkalmazását a hatálybalépéstől számított 30 hónapos határidővel írja elő, 
miközben a Parlament 12 hónapot szavazott meg;

Annak megerősítése érdekében, hogy a rendelet elérhesse célját – megelőzze az illegális 
fakitermelésből származó fának és az ilyen fából készült faipari termékeknek az EU belső 
piacán való forgalmazását –, az előadó visszaállított számos kulcsfontosságú elemet a 
Parlament első olvasatából. Ezek részletes ismertetése az alábbiakban következik.

Tilalom

A legfontosabb dolog, hogy a rendelet a Tanács által előirányzott formában nem tiltja meg az 
illegálisan kitermelt fa behozatalát és értékesítését.  Ezért a rendelet nem kezeli az „illegálisan 
kivágott fával való kereskedelem megelőzését célzó szabályok gyengeségét”1 , amit a 
Bizottság javaslata az illegális fakitermelés krónikus elterjedésének kiindulópontjaként jelöl 
meg. Az Egyesült Államokban 2008. májusában elfogadott ún. Lacey-törvény ilyen tilalmat 
vezetett be, van tehát már rendelkezésre álló precedens. Nincs oka, hogy az Unió ne kövesse 
ezt a példát, sőt, annál akár tovább is léphet. 

Az előadó ezért ismételten javasolja azon követelmény egyértelmű kimondását, hogy a piaci 
szereplők illegális fakitermelésből származó fát és ilyen fából készült faipari termékeket nem 
helyezhetnek piacra és nem forgalmazhatnak. A kellő gondosság elvén alapuló rendszer az 
illegális forrásból származó fa forgalomba hozatalára vonatkozó legfőbb tilalom nélkül úgy ró 
adminisztratív terheket ró a piaci szereplőkre, hogy eközben nem garantálja a fő cél elérését. 

A kellő gondosság és a törvényesség követelményének hatálya 

Az előadó visszailleszti a rendeletre irányuló javaslatba a megkülönböztetést egyrészt a fát és 
fatermékeket „piaci forgalomba bocsátó” (vagyis első alkalommal forgalmazó), másrészt az 
azokat „forgalmazó” (vagyis a szállítási láncban részt vevő összes többi) szereplő között. 

                                               
1 Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fát és a faipari termékeket piaci forgalomba bocsátó 
piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról (COM(2008) 644/3) 2. o.
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A kellő gondosság alkalmazásának követelménye elősegíti a helyes gyakorlatot, és ideális 
esetben a szállítási lánc valamennyi tagja maradéktalanul a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszert alkalmazza majd. Az előadó ugyanakkor elismeri, hogy a kisebb piaci szereplők ezt 
aligha valósíthatják meg, ezért a teljes követelményt a termékeket „forgalomba bocsátó” piaci 
szereplőkre korlátozza, akiknek egyértelműen a legnagyobb hatásuk van arra, hogy mi lép be 
az Unió piacára, így nagyobb felelősséget is viselnek. 

Ugyanakkor a szállítási láncban részt vevő valamennyi piaci szereplőt kötnie kell az illegális 
fakitermelésből származó fa és az ilyen fából készült faipari termékek forgalomba hozatalára 
vonatkozó legfőbb tilalomnak, és ennek megfelelően kellő gondossággal kell eljárniuk. Az 
illegálisan kitermelt fa forgalmazásának a szállítási lánc minden szereplőjére alkalmazandó 
tilalmának lehetősége arra ösztönzi majd a piaci szereplőket, hogy a megbízható, elismert 
piacra bocsátókat részesítsék előnyben, tehát azokat, akik a leginkább megfelelnek a kellő 
gondosságra vonatkozó kötelességeiknek. Ezáltal a felelősség terhe is méltányosabban oszlik 
majd meg a piaci szereplők között.

Az előadó tekintetbe veszi azt is, hogy a nyomon követhetőség elősegítése érdekében 
valamennyi piaci szereplőnek nyilvántartást kellene vezetnie és alapvető tájékoztatást kellene 
nyújtania a termékekről, eredetükről, valamint arról, hogy kinek szállítják azokat. 

Alkalmazandó jog

A 2003-as uniós FLEGT cselekvési terv megállapítja, hogy „az Európai Unió tágabb célja a 
fenntartható erdőgazdálkodás ösztönzése”, és kötelezi az Európai Uniót az illegális 
fakitermelés problémájának integrált kezelésére. Az illegális fakitermeléssel kapcsolatos 
mögöttes problémák kezelésének és a probléma közvetlen piaci szemszögből való 
megoldásának egyik eszközeként e rendeletnek hozzá kell járulnia a fenntartható fejlődés 
távolabbra tekintő céljainak eléréséhez. 

Az alkalmazandó jogra vonatkozó rendelkezések hatályának kiterjesztése hozzájárulna e cél 
eléréséhez. Az Unió számos regionális és nemzetközi megállapodás részes fele, és a 
tagállamok jogi és politikai kötelezettséget vállaltak a természeti erőforrások megőrzésére és 
fenntartható használatára, a szegénység enyhítésére, valamint az őslakosság és az 
erdőgazdálkodásból élő közösségek jogainak védelmére. A rendelet a fent említett 
megállapodásokban tartalmazott rendelkezések végrehajtását is hatékonyan segítheti.

Ebból az okból az előadó kiszélesítette a 2. cikkben szereplő, az „alkalmazandó jogra” 
vonatkozó tanácsi meghatározást, és visszaállított bizonyos vonatkozásokat a Parlament első 
olvasatából. 

Szankciók

Az előadó szilárd meggyőződése szerint a rendelet következetes végrehajtásának biztosítása 
érdekében útmutatást kell adni a tagállamok számára a büntetések tekintetében. Mivel 
időközben a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése nagyobb mozgásteret adott a Parlament 
számára a büntetések szintjeinek részletes meghatározása tekintetében, az előadó úgy döntött, 
hogy egyszerűen visszaállítja a Parlamentnek az első olvasat során e tárgyban kialakított fő 
elvárásait.
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Az újrahasznosított termékek kivétele és az elhanyagolható kockázat 

A Tanács a rendelet hatálya alól kivételt vezet be az újrahasznosított termékek esetében. Az 
előadó úgy véli, hogy a meghatározás nem igazán világos, és hogy a szövegezés kibúvókra 
adhat lehetőséget a rendeletre irányuló tervezetben. Az előadó ezért törölte a nevezett kivételt. 

A Tanács ezen kívül bevezeti az „elhanyagolható kockázat” fogalmát is, ami igazolná, hogy a 
piaci szereplőnek bizonyos esetben ne kelljen kockázatcsökkentési intézkedéseket hoznia. Az 
előadó úgy véli, hogy ez a fogalom világos meghatározás nélkül több különböző értelmezést 
is megenged, ez pedig aláásná a megfelelő gondosságon alapuló rendszer hatékonyságát. Az 
előadó ezért törölte az “elhanyagolható kockázattal” kapcsolatos részt is. 

Az ellenőrző szervezetek és akkreditálásuk

Annak érdekében, hogy uniós szinten harmonizált szabványok vonatkozzanak a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszert ellenőrző szervezetekre, az előadó javasolja, hogy az 
ellenőrző szervezetek elismerésével kapcsolatos döntéseket inkább uniós, mint tagállami 
szinten kelljen meghozni. A központosított felhatalmazás és a rendeletben rögzített világos 
kritériumok biztosítják majd az egységes és átlátható alkalmazást, és egyszerűsítik a több mint 
egy tagállamban működő szervezetekre háruló bonyolult adminisztrációt. Az előadó ezért 
visszatért a Parlament által első olvasatban e tárgyban kialakított állásponthoz. 

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

Az előadó végül fontosnak tartja, hogy a Bizottságot felruházzák a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadásának hatáskörével, többek között a megfelelő gondosságon alapuló 
rendszerek, az ellenőrzés és a címkézés tekintetében, egyúttal azonban azt is lényegesnek 
tekinti, hogy a Parlament iránymutatásokat adjon az ilyen aktusok révén elérendő célokról. A 
gyakorlati utasítások megszövegezése tekintetében az előadó a kedvtelésből tartott állatok 
például veszettség elleni védőoltását igazoló útlevelekről szóló De Brún-jelentésben 
elfogadott szövegezést ajánlja.


