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PR_COD_2am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą, nustatantį veiklos vykdytojų, pateikiančių į rinką medieną ir 
medienos produktus, pareigas
(05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą (05885/4/2010– C7-
0053/2010),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0644),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0373/2008),

– atsižvelgdamas į savo per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 7 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam 
svarstymui pateiktas rekomendacijas (A7-0000/2010),

1. pritaria bendrąjai pozicijai su pakeitimais;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

                                               
1 Priimti tekstai, 2009 4 22, P6_TA(2009)0225.



PE439.878v01-00 6/50 PR\808813LT.doc

LT

Pakeitimas 1

Tarybos pozicija
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

1a. Miškininkystė dažnai yra pagrindinis 
daugelio žmonių besivystančiose šalyse, 
kurių turtas yra miškai, pajamų šaltinis. 
Todėl svarbu skatinti tvaresnę 
miškininkystės plėtrą šiose šalyse.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 5 pakeitimas.

Pakeitimas 2

Tarybos pozicija
3 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 7 pakeitimas.

Pakeitimas 3

Tarybos pozicija
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(3a) Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) reikalaujama, kad 
aplinkos apsaugos reikalavimai turi būti 
įtraukti į Sąjungos politikos ir veiklos, taip 
pat ir prekybos srityje, apibrėžimą ir 
įgyvendinimą, ypač siekiant skatinti tvarią 
plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 4

Tarybos pozicija
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(3b) Šiuo reglamentu siekiama Sąjungoje 
sustabdyti prekybą neteisėtai paruošta 
mediena ir medienos produktais ir padėti 
sustabdyti miškų kirtimą ir naikinimą bei 
biologinės įvairovės mažėjimą, skatinant 
tvarų vystymąsi ir pagarbą vietinėms 
tautoms bei gyventojams. 

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 8 pakeitimas.
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Pakeitimas 5

Tarybos pozicija
4 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(4) 2003 m. gegužės 21 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui ir 
Tarybai „Miškų teisės aktų vykdymas, 
valdymas ir prekyba (FLEGT): pasiūlymas 
dėl ES veiksmų plano“ siūlomos 
priemonės, kuriomis siekiama padėti 
tarptautiniu mastu spręsti neteisėtos 
medienos ruošos ir su ja susijusios 
prekybos problemą.

(4) 2003 m. gegužės 21 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui ir 
Tarybai „Miškų teisės aktų vykdymas, 
valdymas ir prekyba (FLEGT): pasiūlymas 
dėl ES veiksmų plano“ siūlomos 
priemonės, kuriomis siekiama padėti 
tarptautiniu mastu spręsti neteisėtos 
medienos ruošos ir su ja susijusios 
prekybos problemą, taip pat prisidėti 
siekiant platesnio darnios miškotvarkos 
tikslo. 

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 10 pakeitimas.

Pakeitimas 6

Tarybos pozicija
10 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 17 pakeitimas.

Pakeitimas 7

Tarybos pozicija
11 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(11) Kadangi tarptautiniu mastu sutartos 
sąvokos apibrėžties nėra, apibrėžiant tai, 
kas laikytina neteisėta medienos ruoša, 
turėtų būti remiamasi šalies, kurioje 
mediena buvo paruošta, teisės aktais.

(11) Kadangi tarptautiniu mastu sutartos 
sąvokos apibrėžties nėra, apibrėžiant tai, 
kas laikytina neteisėta medienos ruoša, 
pirmiausia turėtų būti remiamasi šalies, 
kurioje mediena buvo paruošta, teisės 
aktais. „Teisėtai paruoštos medienos“ 
apibrėžtis turėtų garantuoti darnią 
miškotvarką, biologinės įvairovės 
apsaugą, vietos bendruomenių ir vietos 
gyventojų, kurie yra priklausomi nuo 
miškų, apsaugą ir jų teisių užtikrinimą.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 16 ir 18 pakeitimai. 

Pakeitimas 8

Tarybos pozicija
12 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(12) Daugelis medienos produktų yra daug 
kartų apdorojami prieš tai ir po to, kai jie 
pirmą kartą pateikiami į rinką. Siekiant 
užtikrinti, kad nebūtų užkraunama 
bereikalinga administracinė našta, šiame 
reglamente nustatyti reikalavimai turėtų 
būti taikomi ne visiems platinimo 

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

taikomi ne visiems platinimo grandinėje 
dalyvaujantiems veiklos vykdytojams, o tik 
tiems, kurie medieną ir medienos 
produktus pateikia į vidaus rinką pirmą 
kartą. Vis dėlto visiems tiekimo grandinėje 
veikiantiems ūkio subjektams turėtų būti 
taikomas svarbiausias draudimas tiekti į 
rinką neteisėtai paruoštą medieną arba 
jos produktus, ir tuo tikslu jie turėtų imtis 
atitinkamų atsargumo priemonių.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 19 ir 15 pakeitimai.

Pakeitimas 9

Tarybos pozicija
13 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(13) Atsižvelgiant į tai, kad veiklos 
vykdytojams būtų užkrauta neproporcinga 
našta, jei iš jų būtų reikalaujama pateikti 
informaciją apie medienos produktų, 
pagamintų iš perdirbtos medienos, kilmę, 
tokiems produktams šis reglamentas 
turėtų būti netaikomas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 10

Tarybos pozicija
14 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(14) Siekiant iki minimumo sumažinti 
riziką, kad į vidaus rinką bus pateikta
neteisėtai paruošta mediena ir medienos 
produktai, veiklos vykdytojai, pirmą kartą 

(14) Siekiant užtikrinti, kad į vidaus rinką 
nebūtų pateikiama neteisėtai paruošta 
mediena ir medienos produktai, veiklos 
vykdytojai, pirmą kartą pateikiantys į 
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pateikiantys į vidaus rinką medieną ir iš 
tokios medienos pagamintus medienos 
produktus, turėtų atlikti deramą patikrinimą 
taikydami priemonių ir procedūrų sistemą 
(deramo patikrinimo sistemą). 

vidaus rinką medieną ir iš tokios medienos 
pagamintus medienos produktus, turėtų 
atlikti deramą patikrinimą taikydami 
priemonių ir procedūrų sistemą (deramo 
patikrinimo sistemą). 

Or. en

Pakeitimas 11

Tarybos pozicija
15 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(15) Deramo patikrinimo sistemą, be kita 
ko, sudaro trys nuo rizikos valdymo 
neatsiejami elementai: prieiga prie 
informacijos, rizikos įvertinimas ir 
nustatytos rizikos mažinimas. Deramo 
patikrinimo sistema turėtų suteikti prieigą 
prie informacijos apie į vidaus rinką pirmą 
kartą pateikiamos medienos ir medienos 
produktų šaltinius bei tiekėjus, įskaitant 
atitinkamą informaciją, susijusią, 
pavyzdžiui, su atitiktimi taikytiniems teisės 
aktams. Remdamiesi šia informacija, 
veiklos vykdytojai turėtų atlikti rizikos 
įvertinimą. Jei nustatoma rizika, veiklos 
vykdytojai turėtų ją mažinti imdamiesi 
proporcingų nustatytos rizikos dydžiui 
veiksmų, siekiant užkirsti kelią neteisėtai 
paruoštos medienos ir iš tokios medienos 
pagamintų medienos produktų pateikimui į 
rinką. 

(15) Deramo patikrinimo sistemą, be kita 
ko, sudaro trys nuo rizikos valdymo 
neatsiejami elementai: prieiga prie 
informacijos, rizikos įvertinimas ir 
nustatytos rizikos mažinimas. Deramo 
patikrinimo sistema turėtų suteikti prieigą 
prie informacijos apie į vidaus rinką pirmą 
kartą pateikiamos medienos ir medienos
produktų šaltinius bei tiekėjus, įskaitant 
atitinkamą informaciją, susijusią, 
pavyzdžiui, su atitiktimi taikytiniems teisės 
aktams, medienos ruošos šalimi ir, jei 
reikia, ruošos subregionu ir koncesija, 
rūšimis, kiekiu ir verte. Remdamiesi šia 
informacija, veiklos vykdytojai turėtų 
atlikti rizikos įvertinimą. Jei nustatoma 
rizika, veiklos vykdytojai turėtų ją mažinti 
imdamiesi proporcingų nustatytos rizikos 
dydžiui veiksmų, siekiant užkirsti kelią 
neteisėtai paruoštos medienos ir iš tokios 
medienos pagamintų medienos produktų 
pateikimui į rinką.

Or. en

Pagrindimas

Naujas Tarybos bendrosios pozicijos konstatuojamosios dalies tekstas papildomas siekiant 
suderinti jį su straipsnių pakeitimais.
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Pakeitimas 12

Tarybos pozicija
17 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(17) Siekiant, kad miškininkystės 
sektoriuje būtų taikomi pripažinti 
geriausios praktikos pavyzdžiai, atliekant 
rizikos įvertinimą galima taikyti 
sertifikavimą ar kitas trečiųjų šalių 
patikrinimo sistemas, kurios apima 
atitikties taikytiniems teisės aktams 
patikrinimą.

(17) Siekiant, kad miškininkystės 
sektoriuje būtų taikomi pripažinti 
geriausios praktikos pavyzdžiai, atliekant 
rizikos įvertinimą galima taikyti 
sertifikavimą ar kitas trečiųjų šalių 
patikrinimo sistemas, kurios apima 
atitikties taikytiniems teisės aktams 
patikrinimą, jei jos atitinka šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 13

Tarybos pozicija
18 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(18) Medienos sektorius yra labai svarbus 
Sąjungos ekonomikai. Veiklos vykdytojų 
organizacijos yra svarbūs sektoriaus 
veikėjai, nes jos atstovauja šio sektoriaus 
interesams plačiu mastu ir palaiko ryšius 
su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais. 
Tos organizacijos taip pat turi patirties ir 
galimybių analizuoti susijusius teisės 
aktus ir padėti savo nariams jų laikytis, 
tačiau jos šios kompetencijos neturėtų 
naudoti siekdamos dominuoti rinkoje.
Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas šio 
reglamento įgyvendinimui ir prisidėti prie 
geros praktikos pavyzdžių plėtojimo, 
tikslinga pripažinti organizacijas, 
nustačiusias deramo patikrinimo sistemas, 
atitinkančias šio reglamento reikalavimus. 
Tokių pripažintų organizacijų sąrašas 
turėtų būti paskelbtas viešai siekiant, kad 
veiklos vykdytojai galėtų naudotis 

(18) Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
šio reglamento įgyvendinimui ir prisidėti 
prie geros praktikos pavyzdžių plėtojimo, 
tikslinga pripažinti organizacijas, 
nustačiusias deramo patikrinimo sistemas, 
atitinkančias šio reglamento reikalavimus. 
Tokių pripažintų organizacijų sąrašas 
turėtų būti paskelbtas viešai siekiant, kad 
veiklos vykdytojai galėtų naudotis 
tokiomis pripažintomis stebėsenos 
organizacijomis.
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tokiomis pripažintomis stebėsenos 
organizacijomis.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 23 pakeitimas.

Pakeitimas 14

Tarybos pozicija
19 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(19) Kompetentingos institucijos turėtų 
stebėti, ar veiklos vykdytojai veiksmingai 
laikosi šiame reglamente nustatytų 
įsipareigojimų. Šiuo tikslu kompetentingos 
institucijos prireikus turėtų atlikti 
oficialius patikrinimus, kurie gali apimti 
patikrinimus veiklos vykdytojo patalpose, 
ir turėtų galimybes reikalauti, kad veiklos 
vykdytojai prireikus imtųsi žalos 
atlyginimo veiksmų.

(19) Kompetentingos institucijos turėtų 
stebėti, ar veiklos vykdytojai veiksmingai 
laikosi šiame reglamente nustatytų 
įsipareigojimų. Šiuo tikslu kompetentingos 
institucijos pagal metinį planą turėtų 
atlikti oficialią kontrolę, kuri gali apimti 
muitinės patikras, patikrinimus veiklos 
vykdytojo patalpose ir vietoje atliekamus 
auditus, ir turėtų galimybes reikalauti, kad 
veiklos vykdytojai prireikus imtųsi žalos 
atlyginimo veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 25 pakeitimas.

Pakeitimas 15

Tarybos pozicija
20 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(20) Kompetentingos institucijos turėtų 
saugoti patikrinimų įrašus, o atitinkama 
informacija turėtų būti pateikiama 
kiekvienam jos paprašiusiam asmeniui
pagal 2003 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 

(20) Kompetentingos institucijos turėtų 
saugoti kontrolės įrašus, o atitinkama 
informacija turėtų būti pateikiama 
visuomenei, taip pat ir internete, pagal 
2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2003/4/EB dėl 
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2003/4/EB dėl visuomenės galimybės 
susipažinti su informacija apie aplinką.

visuomenės galimybės susipažinti su 
informacija apie aplinką.

Or. en

Pakeitimas 16

Tarybos pozicija
21 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 26 pakeitimas.

Pakeitimas 17

Tarybos pozicija
23 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(23) Komisijai pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 290 
straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotus teisės aktus dėl 
procedūrų, kurias taikant pripažįstamos 
stebėsenos organizacijos ir atšaukiamas jų 
pripažinimas, dėl tolesnių atitinkamų 
rizikos įvertinimo kriterijų, kurie gali būti 
reikalingi siekiant papildyti šiuo 
reglamentu jau nustatytus kriterijus, bei 
dėl medienos ir medienos produktų, 
kuriems taikomas šis reglamentas, sąrašo. 

(23) Komisijai pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 290 
straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotus teisės aktus dėl 
procedūrų, kurias taikant pripažįstamos 
stebėsenos organizacijos ir atšaukiamas jų 
pripažinimas, dėl deramo patikrinimo 
sistemos reikalavimų bei dėl medienos ir 
medienos produktų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, sąrašo, taip pat dėl stebėsenos 
organizacijų patikrinimų, veiklos 
vykdytojų kontrolės ir ženklinimo 
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Labai svarbu, kad parengiamajame etape
Komisija konsultuotųsi su ekspertais, 
laikydamasi Komisijos įsipareigojimo, 
prisiimto 2009 m. gruodžio 9 d. 
Komunikate dėl SESV 290 straipsnio 
įgyvendinimo.

taisyklių. Labai svarbu, kad parengiamojo 
darbo metu Komisija rengtų tinkamas 
konsultacijas, įskaitant ekspertų lygmens 
konsultacijas.

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis, kurioje kalbama apie deleguotuosius aktus, suderinama su B. de Brún 
pranešimo dėl gyvūnų pasų straipsniais ir kalba.

Pakeitimas 18

Tarybos pozicija
24 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(24) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti patvirtintos 
vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. 
Tarybos sprendimu 1999/468/EB, 
nustatančiu Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais 
tvarką.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda nereikalinga, nes rekomendacijos projekte nėra numatyti jokie įgyvendinimo aktai. 

Pakeitimas 19

Tarybos pozicija
1 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos veiklos 
vykdytojų, pirmą kartą pateikiančių 
medieną ir medienos produktus į vidaus 
rinką, pareigos, siekiant iki minimumo 
sumažinti riziką, kad į rinką bus pateikta 

Šiuo reglamentu nustatomos veiklos 
vykdytojų, pateikiančių medieną ir 
medienos produktus į vidaus rinką arba 
tiekiančių juos rinkai, pareigos.
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neteisėtai paruošta mediena ir iš tokios 
medienos pagaminti medienos produktai.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 31 pakeitimas. Šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems veiklos 
vykdytojams tiekimo grandinėje, net jei visapusiško deramo patikrinimo reikalavimai taikomi 
tik veiklos vykdytojams, pirmą kartą pateikiantiems medieną į vidaus rinką.

Pakeitimas 20

Tarybos pozicija
2 straipsnio a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) mediena ir medienos produktai – priede 
nurodyti mediena ir medienos produktai, 
išskyrus medienos produktus, pagamintus 
iš medienos ar medienos produktų, kurie 
jau buvo pateikti į rinką, taip pat 
medienos produktus arba tokių produktų 
sudedamąsias dalis, pagamintas iš 
medienos arba medienos produktų, kurie 
baigė savo gyvavimo ciklą ir kitu atveju 
būtų pašalinti kaip atliekos;

a) mediena ir medienos produktai – priede 
nurodyti mediena ir medienos produktai; 

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 32 pakeitimas. Nėra aišku, kokio tikslo būtų siekiama Tarybos 
bendrojoje pozicijoje įtraukus naują kategoriją, kuriai taikoma išimtis. 

Pakeitimas 21

Tarybos pozicija
2 straipsnio a a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

aa) tiekimas rinkai – medienos ir 
medienos produktų, skirtų platinti, vartoti 
ar naudoti, tiekimas vidaus rinkoje 
vykdant komercinę veiklą už atlygį arba 
be jo, įskaitant tiekimą nuotolinio ryšio 
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priemonėmis, kaip apibrėžta 1997 m. 
gegužės 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 97/7/EB dėl vartotojų 
apsaugos, susijusios su nuotolinės 
prekybos sutartimis1;
_____________________

1OL L 144, 1997 6 4, p. 19.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 33 pakeitimas. Siekiant atskirti ūkio subjektus, kurie privalo 
įgyvendinti visapusišką deramo patikrinimo sistemą, nuo visų kitų tiekimo grandinės ūkio 
subjektų, reikia skirtingų formuluočių „pateikimas į rinką“ ir „tiekimas rinkai“ apibrėžčių. 
Šios dvi sąvokos atskirai apibrėžtos bendrosios gaminių pardavimo sistemos pasiūlyme 
(2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Sprendimas Nr. 68/2008/EB), todėl
siekiant nuoseklumo čia pateikiama ta pati formuluotė.

Pakeitimas 22

Tarybos pozicija
2 straipsnio b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) pateikimas į rinką – medienos ar 
medienos produktų tiekimas, 
neatsižvelgiant į naudojamą pardavimo 
būdą, vidaus rinkai pirmą kartą platinti ar 
naudoti vykdant komercinę veiklą, 
neatsižvelgiant į tai, ar už užmokestį ar 
nemokamai. Ši sąvoka taip pat apima 
tiekimą nuotolinio ryšio priemonėmis, 
kaip apibrėžta 1997 m. gegužės 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 97/7/EB dėl vartotojų 
apsaugos, susijusios su nuotolinės 
prekybos sutartimis;

b) pateikimas į rinką – medienos ir 
medienos produktų tiekimas vidaus rinkai 
pirmą kartą; vėlesnis medienos 
perdirbimas ir platinimas nelaikomi 
pateikimu į rinką;

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 34 pakeitimas. Siekiant atskirti ūkio subjektus, kurie privalo 
įgyvendinti visapusišką deramo patikrinimo sistemą, nuo visų kitų tiekimo grandinės ūkio 
subjektų, reikia skirtingų formuluočių „pateikimas į rinką“ ir „tiekimas rinkai“ apibrėžčių. 
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Šios dvi sąvokos atskirai apibrėžtos bendrosios gaminių pardavimo sistemos pasiūlyme 
(2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Sprendimas Nr. 768/2008/EB), todėl 
siekiant nuoseklumo čia pateikiama ta pati formuluotė.

Pakeitimas 23

Tarybos pozicija
2 straipsnio c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) veiklos vykdytojas – fizinis ar juridinis 
asmuo, pateikiantis į rinką medieną ar 
medienos produktus;

c) veiklos vykdytojas – fizinis ar juridinis 
asmuo, pateikiantis į rinką medieną ar 
medienos produktus arba tiekiantis juos 
rinkai;

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 35 pakeitimas.

Pakeitimas 24

Tarybos pozicija
2 straipsnio 1 f a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

fa) rizika – tikimybė, kad į rinką 
pateikiama ar rinkai tiekiama neteisėtai 
paruošta mediena ar jos produktai, ir 
minėtosios veiklos pasekmių sunkumas;

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 36 pakeitimas.
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Pakeitimas 25

Tarybos pozicija
2 straipsnio g punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

– teises ruošti medieną oficialiai 
paskelbtoje teritorijoje;

 teises ruošti medieną teisiškai oficialiai 
paskelbtoje teritorijoje;

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

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

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

– medienos ruošą ir miškotvarką, įskaitant 
susijusius aplinkos apsaugą ir miškų ūkį 
reglamentuojančius teisės aktus bei darbo 
ir bendruomenės gerovės teisės aktus;

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 38 pakeitimas. Atsižvelgiant į Tarybos pozicijoje išdėstytą taikytinų 
teisės aktų apibrėžties struktūrą į pakeitimą iš naujo įtraukti kai kurie svarbūs EP pirmojo 
svarstymo elementai.

Pakeitimas 26

Tarybos pozicija
4 straipsnio -1 dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(-1) Veiklos vykdytojai nepateikia į rinką 
arba netiekia rinkai neteisėtai paruoštos 
medienos ar jos produktų.
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Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 31 ir 42 pakeitimai. Turėtų būti aišku, kad joks veiklos vykdytojas 
tiekimo grandinėje negali tiekti rinkai neteisėtai paruoštos medienos ar jos produktų.

Pakeitimas 27

Tarybos pozicija
4 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

1. Veiklos vykdytojai, kurie pateikia 
medieną ir medienos produktus į rinką,
imasi deramo patikrinimo priemonių. Tuo 
tikslu jie taiko procedūrų ir priemonių 
sistemą (toliau – deramo patikrinimo 
sistema) kaip nustatyta 5 straipsnyje. Šią 
deramo patikrinimo sistemą turėtų sukurti 
arba veiklos vykdytojas, arba stebėsenos 
organizacija kaip nurodyta 7 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 42 pakeitimas. Išsamesni deramo patikrinimo reikalavimai skirti 
veiklos vykdytojams, pirmą kartą pateikiantiems produktus į rinką, nes jie daro didžiausią 
poveikį tam, kas patenka į ES, taigi jiems tenka ir didžiausia atsakomybė.

Pakeitimas 28

Tarybos pozicija
4 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

2. Kiekvienas veiklos vykdytojas taiko ir 
reguliariai įvertina deramo patikrinimo 
sistemą, kurią jis taiko, taip pat 
užtikrindamas, kad būtų atliekamas 
trečiosios šalies auditas siekiant patikrinti 
sistemos kokybę ir veiksmingumą,
išskyrus tuos atvejus, kai jis naudojasi 
deramo patikrinimo sistema, kurią yra 
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nustačiusi 7 straipsnyje nurodyta 
stebėsenos organizacija.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 43 pakeitimas.

Pakeitimas 29

Tarybos pozicija
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 42 pakeitimas. Visiems tiekimo grandinėje veikiantiems veiklos 
vykdytojams turėtų būti taikomas svarbiausias draudimas tiekti rinkai neteisėtai paruoštą 
medieną arba jos produktus, ir tuo tikslu jie turi imtis atitinkamų atsargumo priemonių. Iš 
visų veiklos vykdytojų turėtų būti reikalaujama pateikti svarbiausią informaciją apie 
produktus, jų šaltinį ir kam jie juos tiekia.
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Pakeitimas 30

Tarybos pozicija
5 straipsnio 1 dalies a pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) priemonės ir procedūros, kuriomis 
suteikiama prieiga prie šios informacijos 
apie veiklos vykdytojo į rinką teikiamą 
medieną ar medienos produktus:

a) priemonės ir procedūros, kuriomis 
suteikiama prieiga prie šios informacijos 
apie veiklos vykdytojo į rinką teikiamą 
medieną ar medienos produktus:

– apibūdinimas, įskaitant visą medžio 
rūšies mokslinį pavadinimą arba bendrinį 
pavadinimą, prekės pavadinimą ir produkto 
tipą;

– apibūdinimas, įskaitant visą medžio 
rūšies mokslinį pavadinimą ir bendrinį 
pavadinimą, prekės pavadinimą ir produkto 
tipą;

– medienos ruošos šalis ir prireikus šalies 
regionas, kuriame mediena buvo paruošta;

– medienos ruošos šalis ir prireikus šalies 
regionas, kuriame mediena buvo paruošta, 
bei ruošos koncesija;

– kiekis (išreikštas tūrio, svorio vienetais ar 
vienetų skaičiumi);

– kiekis (išreikštas tūrio, svorio vienetais ar 
vienetų skaičiumi);

 vertė;
– produkciją veiklos vykdytojui tiekiančio 
tiekėjo pavadinimas ir adresas;

– produkciją veiklos vykdytojui tiekiančio 
tiekėjo pavadinimas ir adresas;

 veiklos vykdytojo, kuriam buvo tiekiama 
mediena ir medienos produktai, 
pavadinimas ir adresas;

 fizinis ar juridinis asmuo, atsakingas už 
medienos ruošą;

– dokumentai arba kita informacija, 
įrodanti, kad tokia mediena ir medienos 
produktai atitinka taikytinus teisės aktus;

– dokumentai arba kita informacija, 
įrodanti, kad tokia mediena ir medienos 
produktai atitinka taikytinus teisės aktus;

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 44 pakeitimas.
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Pakeitimas 31

Tarybos pozicija
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

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

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

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

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

– konkrečių medžių rūšių medienos 
neteisėtos ruošos mastą;

 konkrečių medžių rūšių medienos 
neteisėtos ruošos mastą;

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

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

– medienos produktų tiekimo grandinės 
sudėtingumą; 

– medienos produktų tiekimo grandinės 
sudėtingumą; 

Komisija turi pateikti registrą, kuriame 
būtų nurodytos šalys ir (arba) šalių 
regionai, kuriuose neteisėtos medienos 
ruošos mastai dideli, medžių rūšys, kurių 
medienos neteisėtos ruošos mastai yra 
dideli, ir veiklos vykdytojai, kurie pažeidė 
šį reglamentą.
Komisija numato skundo pateikimo 
procedūrą į registrą įtrauktos šalims ir 
veiklos vykdytojams, norintiems užginčyti 
jų įtraukimą į registrą. 

Or. en
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Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 46 ir 47 pakeitimai. Pakeitime iš naujo įtraukiamas didelės rizikos 
registras, kurį turi pateikti Komisija, paaiškindama, kokia procedūra taikytina veiklos 
vykdytojams ar šalims norint užginčyti jų įtraukimą į šį registrą.

Pakeitimas 32

Tarybos pozicija
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

c) rizikos mažinimo procedūros, kurias 
sudaro tinkamos ir proporcingos priemonės 
bei procedūros, skirtos veiksmingai 
sumažinti tą riziką ir kurioms atlikti gali 
prireikti papildomos informacijos arba 
dokumentų ir (arba) trečiosios šalies 
atliekamo patikrinimo. 

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiama Tarybos įtraukta išimtis. Nauja nežymios rizikos sąvoka nėra apibrėžta, todėl 
gali būti skirtingai interpretuojama.

Pakeitimas 33

Tarybos pozicija
5 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Išsamios taisyklės, kurios yra būtinos 1 
dalies vienodam įgyvendinimui užtikrinti, 
išskyrus šio straipsnio 1 dalies b punkto 
antroje pastraipoje nurodytus tolesnius 
atitinkamus rizikos įvertinimo kriterijus, 
tvirtinamos pagal 16 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą. Tos 
taisyklės tvirtinamos ne vėliau kaip ….

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Labiau tiktų numatyti galimybę deleguotaisiais aktais papildyti šiame reglamente esamus 
reikalavimus. 

Pakeitimas 34

Tarybos pozicija
5 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

Šioje dalyje nurodytiems deleguotiems 
teisės aktams taikomos 13, 14 ir 15 
straipsniuose nustatytos procedūros.

Šioje dalyje nurodytiems deleguotiems 
teisės aktams taikomos 13, 14 ir 15 
straipsniuose nustatytos procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotaisiais aktais turėtų būti siekiama užtikrinti deramo patikrinimo sistemų 
veiksmingumą užkertant kelią neteisėtai paruoštos medienos ar jos produktų pateikimui į 
vidaus rinką ar tiekimui vidaus rinkai.
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Pakeitimas 35

Tarybos pozicija
5 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5a straipsnis

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

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 50 pakeitimas.

Pakeitimas 36

Tarybos pozicija
7 straipsnio 1 dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Stebėsenos organizacija vykdo šias 
funkcijas:

1. Stebėsenos organizacija:

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

a) pagal 5 straipsnį taiko ir reguliariai 
įvertina deramo patikrinimo sistemą ir 
suteikia veiklos vykdytojams teisę ja 
naudotis;
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b) patikrina, ar tokie veiklos vykdytojai 
tinkamai naudojasi jos deramo patikrinimo 
sistema; c)

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 37

Tarybos pozicija
7 straipsnio 2 dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Organizacija gali pateikti paraišką būti 
pripažinta stebėsenos organizacija, jei ji atitinka 
šiuos reikalavimus:

2. Organizacija gali pateikti paraišką būti 
pripažinta stebėsenos organizacija, jei ji atitinka 
šiuos reikalavimus:

a) ji yra Sąjungoje teisėtai įsisteigęs 
juridinis asmuo;

a) ji yra Sąjungoje teisėtai įsisteigęs 
juridinis asmuo;

b) ji geba vykdyti 1 dalyje nurodytas 
funkcijas; ir

b) ji turi tinkamą kompetenciją ir geba 
vykdyti 1 dalyje nurodytas funkcijas; ir

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

c) ji vykdo funkcijas taip, kad išvengtų 
interesų konflikto, ir yra teisiškai 
nepriklausoma nuo jos patvirtintų veiklos 
vykdytojų.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 52 pakeitimas.
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Pakeitimas 38

Tarybos pozicija
7 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Pareiškėjas, kuris atitinka 2 dalyje 
nustatytus reikalavimus, pripažįstamas 
stebėsenos organizacija vienu iš šių būdų:

3. Komisija stebėsenos organizacija 
pripažįsta pareiškėją, kuris atitinka 2 
dalyje nustatytus reikalavimus.

a) Valstybės narės kompetentinga 
institucija pripažįsta stebėsenos 
organizaciją, kuri ketina vykdyti veiklą tik 
toje valstybėje narėje, ir po to nedelsdama 
informuoja Komisiją.

Sprendimas dėl stebėsenos organizacijos 
pripažinimo priimamas per tris mėnesius 
nuo paraiškos pateikimo dienos. Apie 
sprendimą dėl stebėsenos organizacijos 
pripažinimo Komisija praneša valstybių 
narių, kurių jurisdikcijai ši organizacija 
priklauso, kompetentingoms institucijoms.

b) Komisija, informavusi valstybes nares, 
pripažįsta stebėsenos organizaciją, kuri 
ketina vykdyti veiklą daugiau nei vienoje 
valstybėje narėje arba visoje Sąjungoje. 

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 54 pakeitimas. Siekiant užtikrinti vienodą stebėsenos organizacijų 
pripažinimą būtų geriau, kad tai darytų Komisija. Tokiu būdu nebūtų užkertamas kelias steigti 
nacionalinius informacijos centrus, kurie padėtų tvarkyti reikalus, susijusius su galimų 
stebėsenos organizacijų paraiškomis.

Pakeitimas 39

Tarybos pozicija
7 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 54 pakeitimas.

Pakeitimas 40

Tarybos pozicija
7 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Jei kompetentinga institucija nustato, 
kad Komisijos pripažinta stebėsenos 
organizacija nebevykdo 1 dalyje nustatytų 
funkcijų ar nebeatitinka 2 dalyje nustatytų 
reikalavimų, ji nedelsdama apie tai 
informuoja Komisiją.

5. Jei kompetentinga institucija nustato, 
kad stebėsenos organizacija nebevykdo 1 
dalyje nustatytų funkcijų ar nebeatitinka 2 
dalyje nustatytų reikalavimų, ji nedelsdama 
apie tai informuoja Komisiją.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su centralizuotu stebėsenos organizacijų pripažinimu.

Pakeitimas 41

Tarybos pozicija
7 straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 55 pakeitimas. Atšaukimas turėtų būti suderintas su centralizuotu 
stebėsenos organizacijų pripažinimu.

Pakeitimas 42

Tarybos pozicija
7 straipsnio 7 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

7. Siekiant papildyti procedūrines taisykles 
dėl stebėsenos organizacijų pripažinimo ir 
jų pripažinimo atšaukimo ir prireikus, 
atsižvelgiant į patirtį, iš dalies jas keisti, 
Komisija gali priimti deleguotus teisės 
aktus pagal SESV 290 straipsnį. 
Priimdama tokius deleguotus teisės aktus, 
Komisija laikosi atitinkamų šio 
reglamento nuostatų.

7. Siekiant papildyti procedūrines taisykles 
dėl stebėsenos organizacijų pripažinimo ir 
jų pripažinimo atšaukimo, Komisija gali 
priimti deleguotus teisės aktus pagal SESV 
290 straipsnį, kad būtų užtikrinta, jog šis 
pripažinimas ir atšaukimas būtų 
atliekamas nešališkai ir skaidriai.

Šioje dalyje nurodytiems deleguotiems 
teisės aktams taikomos 13, 14 ir 15 
straipsniuose nustatytos procedūros. Tie 
aktai priimami ne vėliau kaip … *.

Šioje dalyje nurodytiems deleguotiems 
teisės aktams taikomos 13, 14 ir 15 
straipsniuose nustatytos procedūros. Tie 
aktai priimami ne vėliau kaip … *.

_____________

*OL: prašome įrašyti datą, esančią 18 mėnesių po 
šio reglamento įsigaliojimo dienos.

_________________

*OL: prašome įrašyti datą, esančią 8 mėnesiai po 
šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Visais deleguotaisiais aktais, kurie papildo šiame reglamente nustatytus reikalavimus, turėtų 
būti siekiama užtikrinti stebėsenos organizacijų pripažinimo ir pripažinimo atšaukimo 
procedūrų nešališkumą ir skaidrumą.
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Pakeitimas 43

Tarybos pozicija
7 straipsnio 8 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

8. Išsamios 4 dalyje nurodytų patikrinimų 
dažnumo ir pobūdžio taisyklės, kurios yra 
būtinos tos dalies vienodam 
įgyvendinimui užtikrinti, priimamos pagal 
16 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą. Tos taisyklės 
priimamos ne vėliau kaip … *.

8. Komisija, pasinaudodama 
deleguotaisiais teisės aktais, priima 
išsamias 4 dalyje nurodytų patikrinimų 
dažnumo ir pobūdžio taisykles, kad būtų 
užtikrinta veiksminga stebėsenos 
organizacijų priežiūra. Tos taisyklės 
priimamos ne vėliau kaip … *.

Šioje dalyje nurodytiems deleguotiems 
teisės aktams taikomos 13, 14 ir 15 
straipsniuose nustatytos procedūros.

_____________

*OL: prašome įrašyti datą, esančią 18 mėnesių po 
šio reglamento įsigaliojimo dienos.

_________________

*OL: prašome įrašyti datą, esančią 8 mėnesiai po 
šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotaisiais aktais turėtų būti siekiama užtikrinti veiksmingą stebėsenos organizacijų 
priežiūrą. Susiję laiko terminai priderinami prie ankstesnės šio reglamento įsigaliojimo datos.

Pakeitimas 44

Tarybos pozicija
9 straipsnio pavadinimas

Tarybos pozicija Pakeitimas

Veiklos vykdytojų patikrinimai Veiklos vykdytojų kontrolė

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 58, 59 ir 60 pakeitimai. Reikėtų aiškiai atskirti stebėsenos organizacijų 
patikrinimus nuo veiklos vykdytojų kontrolės.
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Pakeitimas 45

Tarybos pozicija
9 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 58, 59 ir 60 pakeitimai. Reikėtų aiškiai atskirti stebėsenos organizacijų 
patikrinimus nuo veiklos vykdytojų kontrolės.

Pakeitimas 46

Tarybos pozicija
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

1a. Kontrolė vykdoma pagal metinį planą 
gavus susirūpinimą keliančius 
pranešimus iš trečiųjų šalių arba visais 
atvejais, kai valstybės narės 
kompetentinga institucija turi 
informacijos, kuri kelia abejonių dėl to, ar 
veiklos vykdytojas laikosi šiame 
reglamente nustatytų reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 58 pakeitimas.

Pakeitimas 47

Tarybos pozicija
9 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

1b. Kontrolė, be kita ko, gali apimti: 
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a) deramo patikrinimo sistemos, įskaitant 
rizikos įvertinimo ir rizikos mažinimo 
procedūras, tikrinimą; 
b) dokumentų ir įrašų, iš kurių galima 
spręsti, ar sistema ir procedūros veikia 
tinkamai, tikrinimą;
c) patikrinimus vietoje, įskaitant auditą 
vietoje.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 58 pakeitimas.

Pakeitimas 48

Tarybos pozicija
9 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

1c. Komisija, pasinaudodama 
deleguotaisiais teisės aktais, gali priimti 
išsamias 1b dalyje nurodytos kontrolės 
dažnumo ir pobūdžio taisykles, kad būtų 
užtikrinta veiksminga veiklos vykdytojų 
priežiūra. 
Šioje dalyje nurodytiems deleguotiems 
teisės aktams taikomos 13, 14 ir 15 
straipsniuose nustatytos procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotaisiais aktais, kuriais priimami išsamesni kontrolės reikalavimai, turėtų būti 
siekiama užtikrinti veiksmingą veiklos vykdytojų vidaus rinkoje priežiūrą.

Pakeitimas 49

Tarybos pozicija
9 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

reikiamą pagalbą, kuri būtina siekiant 
sudaryti palankesnes sąlygas atlikti 1 
dalyje nurodytą kontrolę, ypač susijusią 
su patekimu į patalpas ir dokumentacijos 
arba apskaitos dokumentų pateikimu.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 58 pakeitimas.

Pakeitimas 50

Tarybos pozicija
9 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

3. Kai atlikus 1 dalyje nurodytą kontrolę, 
nustatomi trūkumai, kompetentingos 
institucijos, nepažeisdamos 17 straipsnio 
nuostatų, gali pateikti pranešimą apie 
padėties ištaisymo veiksmus, kurių turi 
imtis veiklos vykdytojas. 

Priklausomai nuo nustatytų trūkumų 
dydžio kompetentingos institucijos gali 
imtis neatidėliotinų priemonių, kurios, be 
kita ko, gali apimti:
a) medienos ir medienos produktų 
konfiskaciją;
b) laikiną draudimą prekiauti mediena ir 
medienos produktais;

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 58 pakeitimas.
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Pakeitimas 51

Tarybos pozicija
10 straipsnio pavadinimas

Tarybos pozicija Pakeitimas

Patikrinimų įrašai Kontrolės įrašai

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 59 pakeitimas.

Pakeitimas 52

Tarybos pozicija
10 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos registruoja 
9 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus, visų pirma nurodydamos jų 
pobūdį ir rezultatus, taip pat bet kurį 
padėties ištaisymo pranešimą, pateiktą 
pagal 9 straipsnio 3 dalį. Visų patikrinimų
duomenys saugomi bent 5 metus.

1. Kompetentingos institucijos registruoja 
9 straipsnio 1 dalyje nurodytą kontrolę, 
visų pirma nurodydamos jos pobūdį ir 
rezultatus, taip pat bet kurį padėties 
ištaisymo pranešimą, pateiktą pagal 9 
straipsnio 3 dalį. Visos kontrolės
duomenys saugomi bent 10 metų.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 60 pakeitimas.

Pakeitimas 53

Tarybos pozicija
10 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama kiekvienam jos paprašiusiam 
asmeniui pagal Direktyvą 2003/4/EB. 

2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama visuomenei, taip pat ir 
internete, pagal Direktyvą 2003/4/EB. 
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Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 61 pakeitimas.

Pakeitimas 54

Tarybos pozicija
11 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos su valstybių 
narių kompetentingomis institucijomis bei 
Komisija keičiasi informacija apie rimtus 
trūkumus, nustatytus atliekant 7 straipsnio 
4 dalyje ir 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus, ir apie pagal 17 straipsnį 
paskirtų sankcijų rūšis.

2. Kompetentingos institucijos su valstybių 
narių kompetentingomis institucijomis bei 
Komisija keičiasi informacija apie rimtus 
trūkumus, nustatytus atliekant 7 straipsnio 
4 dalyje ir 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus ir kontrolę, apie pažeidimus
ir apie pagal 17 straipsnį paskirtų sankcijų 
rūšis.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 62 pakeitimas. Pakeitimu išplečiama Tarybos pozicijoje numatyta 
informacija, kuria keičiamasi.

Pakeitimas 55

Tarybos pozicija
11 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

11a straipsnis

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

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 67 ir 48 pakeitimai.

Pakeitimas 56

Tarybos pozicija
12 straipsnio 1 dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

Siekiant atsižvelgti į įgyvendinant šį 
reglamentą įgytą patirtį, visų pirma 
nustatytą teikiant 18 straipsnio 3 dalyje 
nurodytas ataskaitas, ir medienos ir 
medienos produktų techninių 
charakteristikų, galutinių naudotojų ir 
gamybos procesų pasikeitimus, Komisija 
gali priimti deleguotus teisės aktus pagal 
SESV 290 straipsnį, papildant priede 
nustatytą medienos ir medienos produktų 
sąrašą. 

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 68 pakeitimas.



PE439.878v01-00 38/50 PR\808813LT.doc

LT

Pakeitimas 57

Tarybos pozicija
13 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
5 straipsnio 3 dalyje, 5a straipsnyje, 7 
straipsnio 7 ir 8 dalyse, 9 straipsnio 1c 
dalyje ir 12 straipsnyje nurodytus 
deleguotus teisės aktus septynerių metų 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Komisija pateikia 
ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne vėliau 
kaip likus trims mėnesiams iki trejų metų 
laikotarpio nuo šio reglamento taikymo 
pradžios pabaigos. 

Or. en

Pakeitimas 58

Tarybos pozicija
14 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

1. Europos Parlamentas ar Taryba gali 
atšaukti 5 straipsnio 3 dalyje, 5a 
straipsnyje, 7 straipsnio 7 ir 8 dalyse, 9 
straipsnio 1c dalyje ir 12 straipsnyje 
nurodytą įgaliojimų delegavimą.

Or. en
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Pakeitimas 59

Tarybos pozicija
14 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, informuoja kitą teisės aktų 
leidėją ir Komisiją ne vėliau kaip likus 
vienam mėnesiui iki galutinio sprendimo 
priėmimo dienos, nurodydama deleguotus 
įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir 
atšaukimo priežastis.

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, stengiasi informuoti kitą
instituciją ir Komisiją per pagrįstą 
laikotarpį iki galutinio sprendimo 
priėmimo dienos, nurodydama deleguotus 
įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir
galimas atšaukimo priežastis.

Or. en

Pakeitimas 60

Tarybos pozicija
15 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimų dėl deleguoto teisės 
akto per tris mėnesius nuo pranešimo 
dienos.

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimų dėl deleguoto teisės 
akto per du mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 61

Tarybos pozicija
15 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Jeigu praėjus tam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto 
teisės akto arba jei iki tos datos ir Europos 

Jeigu praėjus tam laikotarpiui nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškė 
prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, jis 
paskelbiamas Europos Sąjungos 
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Parlamentas, ir Taryba informavo 
Komisiją, kad jie nusprendė nepareikšti 
prieštaravimų, deleguotas teisės aktas
įsigalioja jo nuostatose nurodytą dieną.

oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jo 
nuostatose nurodytą dieną.

Deleguotasis aktas gali būti paskelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir įsigalioti nepasibaigus šiam 
laikotarpiui, jeigu prieš tai tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba informavo 
Komisiją apie savo ketinimą nepareikšti 
prieštaravimų.

Or. en

Pakeitimas 62

Tarybos pozicija
15 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Jeigu Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimus dėl priimto 
deleguoto teisės akto, šis aktas neįsigalioja. 
Prieštaravimus pareiškusi institucija 
nurodo prieštaravimo dėl deleguoto teisės 
akto priežastis.

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto 
teisės akto, šis aktas neįsigalioja. 
Prieštaravimus pareiškusi institucija 
nurodo prieštaravimo dėl deleguoto teisės 
akto priežastis.

Or. en

Pakeitimas 63

Tarybos pozicija
16 straipsnis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

16 straipsnis
Komitetas

Išbraukta.

1. Komisijai padeda Miškų teisės aktų 
vykdymo, valdymo ir prekybos (FLEGT) 
komitetas, įsteigtas pagal Reglamento 
(EB) Nr. 2173/2005 11 straipsnį.
2. Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, 
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atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda nereikalinga, nes rekomendacijos projekte nėra numatyti jokie įgyvendinimo aktai. 

Pakeitimas 64

Tarybos pozicija
17 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

1. Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos gali 
būti ir baudžiamosios, ir administracinės 
ir turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. 

2. Sankcijos, be kita ko, apima: 
a) pinigines baudas, kurių dydis priklauso 
nuo: 

 žalos aplinkai laipsnio;

 medienos produktų, susijusių su 
pažeidimu, vertės; ir 

 negautų mokesčių ir ekonominės žalos, 
patirtos dėl pažeidimo, dydžio; 
Piniginės baudos turi būti bent penkis 
kartus didesnės už sunkaus pažeidimo 
metu gautų medienos produktų vertę. 
Pakartotinio sunkaus pažeidimo, įvykdyto 
per 5 metų laikotarpį, atveju piniginės 
baudos laipsniškai didėja ir turi būti bent 
aštuonis kartus didesnės už medienos 
produktų, gautų padarius sunkų 
pažeidimą, vertę.
b) medienos ir medienos produktų 
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konfiskavimą;
c) laikiną draudimą tiekti vidaus rinkai 
medieną ir medienos produktus. 
2a. Siekdamos išlaikyti esamą padėtį 
valstybės narės gali taikyti laikinas 
priemones. Visos laikinos priemonės, 
kurių imasi valstybės narės institucijos, 
turi būti tokio pobūdžio, kad užkirstų kelią 
tolesnei tam tikro pažeidimo eigai.
2b. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
šias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja 
apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius 
pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 69 pakeitimas. Siekiant užtikrinti šio reglamento taikymo nuoseklumą 
būtina nurodyti sankcijas. 

Pakeitimas 65

Tarybos pozicija
17 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

17a straipsnis

Direktyvos 2008/99/EB pakeitimas
2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal 
baudžiamąją teisę1 iš dalies pakeičiama, 
kaip toliau nurodyta, ir šis pakeitimas 
įsigalioja nuo …*:
(1) 3 straipsnis papildomas šiuo punktu: 
„ia) neteisėtai paruoštos medienos arba 
medienos produktų tiekimas rinkai.“
(2) A priedas papildomas šia įtrauka:
„Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. .../2009, kuriuo 
nustatomos medieną ir medienos 
produktus rinkai tiekiančių veiklos 
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vykdytojų pareigos“.
____________

*Pastaba OL: praėjus vieniems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos.

____________
1OL L 328, 2008 12 6, p. 28.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 71 pakeitimas. Būtina, kad itin sunkių šio reglamento pažeidimų 
atvejais būtų taikomos baudžiamosios sankcijos, taigi šis reglamentas turėtų būti įtrauktas į 
Direktyvos 2008/99/EB taikymo sritį.

Pakeitimas 66

Tarybos pozicija
18 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Remdamasi tomis ataskaitomis Komisija 
parengia ataskaitą, kurią kas dvejus metus 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

2. Remdamasi tomis ataskaitomis Komisija 
parengia ataskaitą, kurią kas dvejus metus 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Komisija, rengdama ataskaitą, atsižvelgia 
į pažangą, pasiektą FLEGT savanoriškų 
partnerystės susitarimų, priimtų pagal 
reglamentą (EB) Nr. 2173/2005, 
sudarymo ir vykdymo srityje, ir jų indėlį 
mažinant neteisėtai paruoštos medienos ir 
medienos produktų kiekius vidaus rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 70 pakeitimas.

Pakeitimas 67

Tarybos pozicija
18 straipsnio 2a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2a. Komisija iki 2012 m. balandžio 30 d. 
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pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
Sąjungos visos medienos ir medienos 
produktų standarto, kuriuo siekiama 
aukščiausių tvarumo reikalavimų, 
taikymo ataskaitą, jei reikia, kartu su 
teisėkūros pasiūlymais.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 66 pakeitimas. Ateityje teisės aktais turėtų būti užtikrinamas ne tik 
teisėtumas, bet ir ES rinkai tiekiamos ir rinkoje pateikiamos medienos bei medienos produktų 
tvarumas.

Pakeitimas 68

Tarybos pozicija
18 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

_______________

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

_______________

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

Or. en
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Pakeitimas 69

Tarybos pozicija
19 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

_____________

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

______________

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

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 73 pakeitimas.

Pakeitimas 70

Tarybos pozicija
Priedo 16 įtrauka

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 74 ir 75 pakeitimai.
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Pakeitimas 71

Tarybos pozicija
Priedo 18 a įtrauka (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

 Kiti medienos produktai, nurodyti 
Kombinuotosios nomenklatūros 94 ir 95 
skyriuose, įskaitant medinius žaislus ir 
sportinius aksesuarus.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 74 ir 75 pakeitimai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Per metus sunaikinama apie 13 mln. hektarų miškų, dėl miškų naikinimo susidaro apie 
20 proc. visų išmetamų anglies dioksido dujų, be to, tai viena iš pagrindinių biologinės 
įvairovės mažėjimo priežasčių. Neteisėta medienos ruoša taip pat sukelia problemų, susijusių 
su žmogaus teisėmis, nes miškai daugelyje šalių turi didelę kultūrinę ir socialinę reikšmę 
gyventojams, kuriems miškai yra pajamų šaltinis, ir vietos tautoms. 

Neteisėta medienos ruoša yra viena iš pagrindinių miškų naikinimo visame pasaulyje 
priežasčių, apytiksliai apskaičiuota, kad pramoninės medienos kiekis iš neteisėtos ruošos 
sudaro nuo 350 iki 650 mln. m3 per metus, o tai atitinka 20–40 proc. pasaulio pramoninės 
medienos gamybos1. Tai mažina medienos kainas, eikvoja gamtos išteklius ir mažina 
mokesčių įplaukas bei didina nuo miško priklausomų gyventojų skurdą. 

ES yra pagrindinė medienos ir medienos produktų naudotoja, todėl ji privalo imtis 
veiksmingų kovos su miškų naikinimu ir neteisėta medienos ruoša priemonių, kurios aiškiai 
neleistų patekti į rinką neteisėtai paruoštai medienai ir medienos produktams. ES sėkmingai 
apsaugojo rinką ir neleido į ją patekti kitiems neteisėtiems produktams, neseniai priėmusi 
reglamentą dėl neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos, taigi dabar 
metas priimti teisės aktus, kuriuos taikant būtų kovojama su nelegaliai paruošta mediena ir 
medienos produktais. Tai būtų svarbus ženklas:

 vartotojams, kad jų įsigyjama mediena ir medienos produktai nėra pagaminti iš 
neteisėtai paruoštos medienos; 

 atsakingoms bendrovėms, kad jų kainų nesumažins įmonės, vykdančios žalingą veiklą; 
ir

 tarptautinei bendruomenei, kad ES rimtai vertina savo įsipareigojimus dėl klimato 
kaitos, biologinės įvairovės ir žmogaus teisių. 

Savanoriško partnerystės susitarimo (SPS) strategijos, kurią ES parengė pagal 2003 m. ES 
miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) veiksmų planą, 
nepakanka sprendžiant pasaulinio masto neteisėtos medienos ruošos problemą. Nors SPS gali 
paskatinti labai teigiamus pokyčius, tačiau iki šiol pasirašytas tik vienas susitarimas, o jų 
savanoriškas pobūdis reiškia, kad kyla didelis pavojus, jog bus vengiama jų laikytis ir bus 
plaunami pinigai. Kaip nustatyta po Komisijos konsultacijų dėl priemonių, papildančių SPS 
strategiją, reikės patikimų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad neteisėtai paruošta mediena ir 
medienos produktai būtų pašalinti iš ES rinkos. 

Tarybos pozicija

Nors ir teigiamai vertindama struktūrinius pakeitimus, kuriais siekiama supaprastinti tekstą, 
pranešėja apgailestauja, kad Tarybos pozicijoje trūksta plataus užmojo. Tarybos pozicija yra 
gerokai silpnesnė nei 2009 m. balandžio mėn. priimta Parlamento pirmojo svarstymo pozicija. 

Tarybos pozicijoje, inter alia:

                                               
1 2006–2007 m. pasaulio medienos produktų rinkų metinė apžvalga, UNECE/FAO, 2007 m.
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 nėra draudimo prekiauti neteisėtai paruošta mediena ir medienos produktais, kurį 
pasiūlė Parlamentas;

 nėra numatytos kitų veiklos vykdytojų, o ne tik pirmą kartą pateikiančių į rinką 
medieną ir medienos produktus, pareigos;

 taikytinų teisės aktų apibrėžtis siauresnė palyginti su Parlamento pasiūlyta apibrėžtimi; 
 nėra tiksliai apibrėžtos sankcijos ir nereikalaujama taikyti baudžiamųjų sankcijų už 

sunkius pažeidimus;
 numatyta įvairi stebėsenos organizacijų pripažinimo tvarka priešingai nei Parlamento 

priimta centralizuota sistema;
 nėra nuostatų, susijusių su būsimu ženklinimu ir tvarumo reikalavimų parengimu;
 numatyta, kad šis reglamentas turėtų būti taikomas tik po 30 mėnesių nuo jo 

įsigaliojimo, nors Parlamentas balsavo už 12 mėnesių laikotarpį;

Siekdama sustiprinti reglamento projektą, kad juo būtų pasiektas tikslas užkirsti kelią 
prekybai neteisėtai paruošta mediena ir jos produktais ES vidaus rinkoje, pranešėja iš naujo 
pateikė nemažai svarbių Parlamento pirmojo svarstymo dokumento punktų. Toliau jie 
aiškinami išsamiau.

Draudimas

Svarbiausia tai, kad reglamente, kokį jį numatė Taryba, faktiškai nedraudžiama neteisėtai 
paruoštos medienos importuoti ir jos parduoti. Todėl jame nesprendžiama problema, „kad 
taisyklės yra nepakankamai griežtos, kad galėtų užkirsti kelią prekybai neteisėtai paruošta 
mediena“1 – nors tai pirmiausia minima pačiame Komisijos pasiūlyme nurodant, kodėl 
neteisėta medienos ruoša taip įsigalėjo. 
Persvarstytame JAV Lacey įstatyme, priimtame 2008 m. gegužės mėn., toks draudimas 
nustatytas, taigi precedentas jau yra.
 Nėra jokių kliūčių ES pasekti šiuo pavyzdžiu ir iš tiesų pažengti į priekį. 

Taigi pranešėja iš naujo siūlo aiškiai suformuluoti reikalavimą, kad veiklos vykdytojai neturi 
pateikti į rinką ar tiekti rinkai neteisėtai paruoštos medienos ar medienos produktų. Deramo 
patikrinimo sistema be šio svarbiausio draudimo prekiauti neteisėtai paruošta mediena uždeda 
veiklos vykdytojams administracinę naštą ir neužtikrina veiksmingumo siekiant bendro tikslo.

Deramo patikrinimo ir teisėtumo reikalavimų taikymo sritis 

Pranešėja reglamento projekte vėl atskiria veiklos vykdytojus, kurie „pateikia į rinką“
medieną ir medienos produktus (t. y. pirmą kartą tiekia rinkai), nuo tų, kurie „tiekia rinkai“
(t. y. visų tiekimo grandinės veiklos vykdytojų). 

Reikalavimas taikyti deramą patikrinimą paskatins diegti pažangiąją patirtį ir idealiu atveju 
visi tiekimo grandinės ūkio subjektai įdiegs visapusišką deramo patikrinimo sistemą. Tačiau 
pranešėja pripažįsta, kad šis reikalavimas nedideliems ūkio subjektams gali būti neįvykdomas, 
todėl siūlo reikalavimą visapusiškai taikyti tik veiklos vykdytojams, kurie „pateikia“ 
                                               
1 Pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo nustatomi medieną ir medienos produktus rinkai tiekiančių ūkio subjektų 
įsipareigojimai (COM(2008) 644/3), p. 2.
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produktus į rinkai, nes jie akivaizdžiai daro didžiausią poveikį sprendimams, kas pateks į ES, 
todėl jie prisiima didžiausią atsakomybę. 

Tuo pačiu metu visiems tiekimo grandinės veiklos vykdytojams turėtų būti taikomas bendras 
draudimas tiekti rinkai neteisėtai paruoštą medieną ir medienos produktus ir jie turėtų šiuo 
atžvilgiu imtis tinkamų atsargumo priemonių. Galimybė patraukti baudžiamojon atsakomybėn 
už prekybą neteisėta mediena, taikoma visiems tiekimo grandinės ūkio subjektams, paskatins 
juos teikti pirmenybę medienai iš patikimų, gerbiamų rinkos tiekėjų, t. y. tų, kurie 
veiksmingiausiai vykdo savo įsipareigojimus taikyti deramą patikrinimą. Tai taip pat padės 
teisingiau paskirstyti veiklos vykdytojų atsakomybės naštą.

Pranešėja taip pat mano, kad atsekamumas pagerėtų, jei visi veiklos vykdytojai turėtų 
registruoti ir teikti pagrindinę informaciją apie produktus, jų šaltinį ir kam jie tiekiami. 

Taikytini teisės aktai

FLEGT veiksmų plane nustatoma, kad „platesnis ES tikslas yra skatinti tvarų miškų 
vystymą“1, ir ES įpareigojama integruotai spręsti neteisėtos medienos ruošos problemą. Šis 
reglamentas turi ne tik padėti spręsti neteisėtos medienos ruošos klausimą iš tiesioginės rinkos 
perspektyvos, bet ir prisidėti prie platesnio tvaraus vystymo tikslo kaip priemonė esminėms 
priežastims nagrinėti. 

Pasiekti šį tikslą padėtų išplėsta teisės aktų, pagal kuriuos apibrėžiama teisėtumo sąvoka, 
taikymo sritis. Kaip daugelio tarptautinių ir regioninių susitarimų šalys, ES ir valstybės narės 
teisiškai bei politiškai jau įsipareigojo išsaugoti ir tausiai naudoti gamtos išteklius, mažinti 
skurdą ir saugoti vietinių tautų ir bendruomenių, kurioms miškai yra pajamų šaltinis, teises. 
Reglamentas gali tapti priemone, padedančia įgyvendinti šių susitarimų nuostatas.

Dėl šio priežasties pranešėja išplėtė 2 straipsnyje Tarybos pateikiamą taikytinų teisės aktų 
apibrėžtį ir grąžino dalį turinio iš Parlamento pirmojo svarstymo.

Sankcijos

Pranešėja tvirtai įsitikinusi, kad siekiant užtikrinti šio reglamento taikymo nuoseklumą būtina 
valstybėms narėms nurodyti sankcijas. Nors įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Parlamentas gavo 
platesnes galimybes tiksliai apibrėžti sankcijų lygius, pranešėja nusprendė iš naujo pateikti tik 
pagrindinį Parlamento pirmojo svarstymo turinį šiuo klausimu.

Išimtys produktams iš perdirbtos medienos ir nežymi rizika 

Taryba siūlo netaikyti šio reglamento produktams iš perdirbtos medienos. Pranešėja mano, 
kad apibrėžtis nėra labai aiški ir kad dėl formuluotės reglamento projekte galėtų atsirasti 
spragų. Taigi ji išbraukė šią išimtį.

Taryba taip pat įtraukia nežymios rizikos sąvoką, kuri pateisina veiklos vykdytojus, tam 
tikrais atvejais nesiimančius rizikos mažinimo priemonių. Pranešėja mano, kad neturint 

                                               
1 ES FLEGT veiksmų planas (COM(2003) 251).
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aiškios apibrėžties įvedus šią sąvoką galėtų atsirasti labai įvairių interpretacijų, o tai pakenktų 
deramo patikrinimo sistemos veiksmingumui. Todėl pranešėja išbraukė nuorodą į nežymią 
riziką.

Stebėsenos organizacijos ir jų akreditavimas

Siekdama, kad visoje ES būtų sukurti suderinti standartai organizacijoms, kurios kontroliuoja 
deramo patikrinimo sistemas, pranešėja siūlo, jog sprendimai, ar pripažinti stebėsenos 
organizaciją, būtų priimami ES, o ne nacionaliniu lygmeniu. Centralizuotas akreditavimas ir 
aiškūs reglamento kriterijai užtikrintų vienodą ir skaidrų taikymą ir padėtų supaprastinti 
organizacijų, veikiančių daugiau nei vienoje valstybėje narėje, administracinę struktūrą. Dėl 
šios priežasties pranešėja sugrįžo prie Parlamento pirmojo svarstymo pozicijos šiuo klausimu. 

Deleguoti aktai

Galiausiai, pranešėja mano, jog svarbu suteikti Komisijai įgaliojimus priimti deleguotuosius 
teisės aktus dėl, inter alia, tam tikrų smulkmenų, susijusių su deramo patikrinimo sistemomis, 
kontrole ir patikrinimais bei ženklinimu ir kad tuo pačiu metu svarbu, jog Parlamentas 
pateiktų nurodymus dėl šių teisės aktų tikslų. Praktinių nuostatų formuluotės klausimu 
pranešėja siūlo formuluotę, priimtą B. de Brún pranešime dėl gyvūnų pasų.


