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PR_COD_2am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a posição do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adopção do 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que fixa as obrigações dos 
operadores que colocam no mercado madeira e produtos de madeira
(05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

(Processo legislativo ordinário: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição do Conselho em primeira leitura (05885/4/2010 –
C7-0053/2010),

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0644),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º do Tratado CE e o n.° 1 do artigo 175.° do Tratado 
CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0373/2008),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada "Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos 
decisórios interinstitucionais em curso" (COM(2009)0665),

– Tendo em conta o n.º 7 do artigo 294.º e o n.º 1 do artigo 192.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões,

– Tendo em conta o artigo 66.º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-0000/2010),

1. Aprova a posição em segunda leitura com as alterações nela introduzidas;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à
Comissão e aos parlamentos nacionais.

                                               
1 Textos Aprovados de 22.4.2009, P6_TA(2009)0225.
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Alteração 1

Posição do Conselho
Considerando 1-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

1-A. As florestas são frequentemente uma 
das principais fontes de rendimento nos 
países em desenvolvimento ricos em 
recursos florestais para muitas pessoas. 
Por conseguinte, é importante promover 
um desenvolvimento mais sustentável das 
florestas nesses países.

Or. en

Justificação

Alteração 5 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 2

Posição do Conselho
Considerando 3

Posição do Conselho Alteração

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

(3) A exploração madeireira ilegal constitui 
um problema insidioso, causa de grande 
preocupação internacional. Representa uma 
considerável ameaça para as florestas, na 
medida em que contribui para o processo 
de desflorestação e degradação das 
florestas, responsável por cerca de 20% 
das emissões de CO2, e compromete a 
biodiversidade, bem como a gestão e o 
desenvolvimento florestais sustentáveis, 
nomeadamente a viabilidade comercial dos 
operadores que exercem as suas 
actividades em conformidade com a 
legislação aplicável. Contribui também 
para a desertificação e processos de 
formação de estepe, aumentando a erosão 
do solo e exacerbando acontecimentos 
climáticos extremos e cheias. Possui, além 
disso, implicações sociais, políticas e 
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económicas, prejudicando muitas vezes o 
progresso em direcção aos objectivos de 
boa governança, e ameaça as 
comunidades locais dependentes da 
floresta e os direitos de populações 
indígenas.

Or. en

Justificação

Alteração 7 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 3

Posição do Conselho
Considerando 3-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(3-A) O Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE) exige que as 
questões de protecção ambiental sejam 
integradas na definição e implementação 
das políticas e actividades da União, 
inclusive no que diz respeito ao comércio, 
e nomeadamente tendo em vista promover 
o desenvolvimento sustentável.

Or. en

Alteração 4

Posição do Conselho
Considerando 3-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

(3-B) O objectivo do presente regulamento 
consiste em evitar o comércio de maneira 
e produtos de madeira obtidos ilegalmente 
na União, contribuindo assim para pôr 
termo à desflorestação e à degradação das 
florestas, fazendo parar também a perda 
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de biodiversidade, promovendo 
simultaneamente o desenvolvimento 
sustentável e o respeito pelas populações 
indígenas e locais. 

Or. en

Justificação

Alteração 8 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 5

Posição do Conselho
Considerando 4

Posição do Conselho Alteração

(4) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
de 21 de Maio de 2003, intitulada "A 
aplicação da legislação, a governação e o 
comércio no sector florestal (FLEGT) –
Proposta de um plano de acção da UE", 
propôs um conjunto de medidas de apoio 
aos esforços desenvolvidos a nível 
internacional para combater o problema da 
exploração madeireira ilegal e do comércio 
conexo.

(4) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
de 21 de Maio de 2003, intitulada "A 
aplicação da legislação, a governação e o 
comércio no sector florestal (FLEGT) –
Proposta de um plano de acção da UE", 
propôs um conjunto de medidas de apoio 
aos esforços desenvolvidos a nível 
internacional para combater o problema da 
exploração madeireira ilegal e do comércio 
conexo e para contribuir para o objectivo 
mais amplo de gestão sustentável da 
floresta. 

Or. en

Justificação

Alteração 10 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 6

Posição do Conselho
Considerando 10

Posição do Conselho Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Alteração 17 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 7

Posição do Conselho
Considerando 11

Posição comum Conselho Alteração

(11) Enquanto não existir uma definição 
acordada a nível internacional, a legislação 
do país de extracção da madeira deverá 
constituir a base para definir o que se 
entende por exploração madeireira ilegal.

(11) Enquanto não existir uma definição 
acordada a nível internacional, a legislação 
do país de extracção da madeira deverá 
constituir a base principal para definir o 
que se entende por exploração madeireira 
ilegal. A definição de "madeira extraída 
ilegalmente" deve garantir uma gestão 
sustentável das florestas, a conservação 
da biodiversidade, a protecção das 
comunidades locais que dependem da 
floresta e dos povos indígenas, e a 
salvaguarda dos direitos dessas 
comunidades e populações.

Or. en

Justificação

Alterações 16 e 18 da primeira leitura do Parlamento. 
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Alteração 8

Posição do Conselho
Considerando 12

Posição do Conselho Alteração

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

(12) Muitos produtos da madeira sofrem 
um processamento complexo antes e 
depois de serem colocados no mercado 
pela primeira vez. Para evitar impor 
encargos administrativos desnecessários, 
apenas deverão ser abrangidos pelos 
requisitos de diligência estabelecidos no 
presente regulamento os operadores que 
colocam madeira e produtos da madeira no 
mercado interno pela primeira vez, e não 
todos os operadores envolvidos na cadeia 
de distribuição. Todos os operadores da 
cadeia de abastecimento devem sentir-se 
obrigados a acatar a proibição de colocar 
no mercado madeira e produtos de 
madeira extraídos ilegalmente e têm que
zelar por que tal não aconteça.

Or. en

Justificação

Repõe as alterações 19 e 15 da primeira leitura do Parlamento.

Alteração 9

Posição do Conselho
Considerando 13

Posição do Conselho Alteração

(13) Tendo em conta que, no caso dos 
produtos fabricados com madeira 
reciclada, a obrigação de fornecer 
informações sobre a origem da madeira 
acarretaria encargos desproporcionados 
para os operadores, tais produtos deverão 
ser excluídos do âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

Suprimido
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Or. en

Alteração 10

Posição do Conselho
Considerando 14

Posição do Conselho Alteração

(14) Os operadores que colocam madeira e 
produtos da madeira no mercado interno 
pela primeira vez deverão proceder às 
devidas diligências para aplicar um sistema 
de medidas e procedimentos (sistema de 
diligência) destinado a minimizar o risco
de colocar no mercado interno madeira e 
produtos derivados dessa madeira extraídos 
ilegalmente. 

(14) Os operadores que colocam madeira e 
produtos da madeira no mercado interno 
pela primeira vez deverão proceder às 
devidas diligências para aplicar um sistema 
de medidas e procedimentos (sistema de 
diligência) destinado a evitar que sejam 
colocados no mercado interno madeira e 
produtos derivados dessa madeira extraídos 
ilegalmente. 

Or. en

Alteração 11

Posição do Conselho
Considerando 15

Posição do Conselho Alteração

(15) O sistema de diligência inclui três 
elementos inerentes à gestão do risco: o 
acesso às informações, a avaliação do risco 
e a mitigação do risco identificado. O 
sistema de diligência deverá facultar acesso 
às informações sobre as fontes e os 
fornecedores da madeira e dos produtos da 
madeira colocados no mercado interno pela 
primeira vez, incluindo informações 
pertinentes, por exemplo, sobre o 
cumprimento da legislação aplicável. Com 
base nessas informações, os operadores 
deverão realizar uma avaliação do risco. 
Caso seja identificado um risco, os 
operadores deverão mitigá-lo de forma 
proporcional ao risco identificado, a fim de 
evitar a colocação no mercado de madeira 

(15) O sistema de diligência inclui três 
elementos inerentes à gestão do risco: o 
acesso às informações, a avaliação do risco 
e a mitigação do risco identificado. O 
sistema de diligência deverá facultar acesso 
às informações sobre as fontes e os 
fornecedores da madeira e dos produtos da 
madeira colocados no mercado interno pela 
primeira vez, incluindo informações 
pertinentes, por exemplo, sobre o 
cumprimento da legislação aplicável, país 
de proveniência e, se for o caso, sub-
região e concessão madeireira, espécies, 
quantidade e valor. Com base nessas 
informações, os operadores deverão 
realizar uma avaliação do risco. Caso seja 
identificado um risco, os operadores 
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e de produtos da madeira derivados dessa 
madeira extraídos ilegalmente.

deverão mitigá-lo de forma proporcional ao 
risco identificado, a fim de evitar a 
colocação no mercado de madeira e de 
produtos da madeira derivados dessa 
madeira extraídos ilegalmente.

Or. en

Justificação

Complementa a nova formulação dos considerandos da posição comum do Conselho, 
alinhando-a com as alterações aos artigos.

Alteração 12

Posição do Conselho
Considerando 17

Posição do Conselho Alteração

(17) A fim de reconhecer as boas práticas 
no sector florestal pode recorrer-se, no 
processo de avaliação do risco, à 
certificação ou a outros sistemas de 
verificação por terceiros que incluam a 
verificação do cumprimento da legislação 
aplicável.

(17) A fim de reconhecer as boas práticas 
no sector florestal pode recorrer-se, no 
processo de avaliação do risco, à 
certificação ou a outros sistemas de 
verificação por terceiros que incluam a 
verificação do cumprimento da legislação 
aplicável, desde que cumpram os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 13

Posição do Conselho
Considerando 18

Posição do Conselho Alteração

(18) O sector da madeira é de primordial 
importância para a economia da União. 
As organizações de operadores constituem 
importantes intervenientes do sector, dado 
representarem os interesses deste numa 
larga escala e interagirem com uma vasta 

(18) Para facilitar a aplicação do presente 
regulamento e contribuir para o 
desenvolvimento de boas práticas, importa 
reconhecer as organizações que tenham 
desenvolvido sistemas de diligência que 
cumpram os requisitos do presente 
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gama de interessados. Essas organizações 
possuem também os conhecimentos e 
capacidades necessários para analisar a 
legislação aplicável e facilitar o seu 
cumprimento pelos respectivos membros, 
mas não deverão utilizar estas 
competências para dominarem o mercado.
Para facilitar a aplicação do presente 
regulamento e contribuir para o 
desenvolvimento de boas práticas, importa 
reconhecer as organizações que tenham 
desenvolvido sistemas de diligência que 
cumpram os requisitos do presente 
regulamento. Será divulgada ao público 
uma lista dessas organizações, a fim de 
permitir aos operadores recorrerem às 
organizações de vigilância reconhecidas.

regulamento. Será divulgada ao público 
uma lista dessas organizações, a fim de 
permitir aos operadores recorrerem às 
organizações de vigilância reconhecidas.

Or. en

Justificação

Alteração 23 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 14

Posição do Conselho
Considerando 19

Posição do Conselho Alteração

(19) As autoridades competentes deverão 
vigiar o cumprimento efectivo das 
obrigações estabelecidas no presente 
regulamento pelos operadores. Para tal, 
deverão efectuar as inspecções oficiais 
adequadas, que podem incluir inspecções 
às instalações do operador, e deverão poder 
solicitar aos operadores que tomem 
medidas correctivas, sempre que 
necessário.

(19) As autoridades competentes deverão 
vigiar o cumprimento efectivo das 
obrigações estabelecidas no presente 
regulamento pelos operadores. Para tal, 
deverão efectuar controlos oficiais de 
acordo com um plano anual, que podem 
incluir controlos aduaneiros, inspecções às 
instalações do operador e auditorias no 
local, e deverão poder solicitar aos 
operadores que tomem medidas 
correctivas, sempre que necessário.

Or. en
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Justificação

Alteração 25 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 15

Posição do Conselho
Considerando 20

Posição do Conselho Alteração

(20) As autoridades competentes deverão 
manter registos das inspecções, e as 
informações pertinentes deverão ser 
disponibilizadas aos requerentes nos 
termos da Directiva 2003/4/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 23 de Janeiro de 2003, relativa ao 
acesso do público às informações sobre 
ambiente.

(20) As autoridades competentes devem 
manter registos dos controlos, devendo as 
informações pertinentes ser 
disponibilizadas ao público, inclusive via 
Internet, nos termos da Directiva 
2003/4/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 28 de Janeiro de 2003, 
relativa ao acesso do público às 
informações sobre ambiente.

Or. en

Alteração 16

Posição do Conselho
Considerando 21

Posição do Conselho Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Alteração 26 aprovada pelo PE em primeira leitura.
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Alteração 17

Posição do Conselho
Considerando 23

Posição do Conselho Alteração

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

(23) A Comissão deverá ter poderes para 
aprovar actos delegados nos termos do 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
no que se refere aos procedimentos para o 
reconhecimento e a retirada de 
reconhecimento das organizações de 
vigilância, no que respeita aos requisitos 
sobre sistemas de diligência e no que toca 
à lista da madeira e dos produtos da 
madeira a que se aplica o presente 
regulamento, bem como no que respeita 
aos controlos sobre organizações de 
vigilância, controlos sobre operadores e 
regras sobre etiquetagem. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível 
de peritos.

Or. en

Justificação

Alinha o considerando sobre actos delegados com os artigos e com a linguagem adoptada no 
relatório De Brún sobre passaportes de animais.

Alteração 18

Posição do Conselho
Considerando 24

Posição do Conselho Alteração

(24) As medidas necessárias à execução 
do presente regulamento devem ser 
aprovadas nos termos da Decisão 
1999/468/CE do Conselho, 
de 28 de Junho de 1999, que fixa as 

Suprimido
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regras de exercício das competências de 
execução atribuídas à Comissão.

Or. en

Justificação

A referência é redundante dado que o projecto de recomendação não prevê quaisquer actos 
de execução. 

Alteração 19

Posição do Conselho
Artigo 1

Posição do Conselho Alteração

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

O presente regulamento estabelece as 
obrigações dos operadores que colocam ou 
disponibilizam madeira e produtos da 
madeira no mercado interno

Or. en

Justificação

Alteração 31 de primeira leitura. O Regulamento deve ser aplicável a todos os operadores em 
toda a cadeia de fornecimento embora a exigência de diligência só se aplique ao operador 
que pela primeira vez coloca a madeira no mercado interno.

Alteração 20

Posição do Conselho
Artigo 2 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

(a) "Madeira e produtos da madeira", a 
madeira e produtos da madeira referidos no 
Anexo, com excepção dos produtos de 
madeira derivados de madeira ou de 
produtos da madeira já colocados no 
mercado, bem como dos produtos de 
madeira ou componentes desses produtos 

(a ) "Madeira e produtos da madeira", a 
madeira e produtos da madeira referidos no 
Anexo;
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fabricados a partir de madeira ou de 
produtos da madeira que concluíram o 
seu ciclo de vida e que noutras 
circunstâncias seriam eliminados como 
resíduos;

Or. en

Justificação

Não são claras as implicações da nova categoria de isenção introduzida pela posição comum 
do Conselho. 

Alteração 21

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

Posição do Conselho Alteração

(a-A) "Disponibilizar no mercado"
significa qualquer fornecimento de 
madeira e produtos de madeira no 
mercado interno para distribuição ou 
utilização no âmbito de uma actividade 
comercial, onerosa ou gratuitamente, 
incluindo o fornecimento através de 
comunicação à distância como definido 
na Directiva 97/7/ CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de Maio de 
1997 sobre a protecção dos consumidores 
nos contratos à distância1;
_____________________

1 JO L 144 de 4.6.1997, p. 19.

Or. en

Justificação

Alteração 33 aprovada pelo PE em primeira leitura. Para distinguir entre os operadores que 
têm de aplicar um sistema de diligências e todos os outros operadores da cadeia de 
abastecimento, são necessárias definições distintas para "colocação no mercado" e 
"disponibilização no mercado". Os dois conceitos são definidos separadamente no quadro 
comum para a comercialização de produtos (Decisão 68/2008/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 9 de Julho de 2008). Por uma questão de coerência, a mesma formulação é 
aqui utilizada.



PE439.878v01-00 18/51 PR\808813PT.doc

PT

Alteração 22

Posição do Conselho
Artigo 2 – alínea b)

Posição do Conselho Alteração

(b) "Colocação no mercado", fornecimento 
por qualquer meio, independentemente da 
técnica de venda utilizada, de madeira ou 
produtos da madeira, pela primeira vez, 
no mercado interno, para distribuição ou 
utilização no âmbito de uma actividade 
comercial, a título oneroso ou gratuito.
Inclui também o fornecimento mediante 
técnicas de comunicação à distância, na 
acepção da Directiva 97/7/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 20 de Maio de 1997, relativa à 
protecção dos consumidores em matéria 
de contratos à distância;

(b) «Colocação no mercado», a primeira 
disponibilização de madeira e produtos de 
madeira no mercado interno; a 
transformação e a distribuição ulteriores 
de madeira não constituem uma 
«colocação no mercado»;

Or. en

Justificação

Alteração 34 aprovada pelo PE em primeira leitura. Para distinguir entre os operadores que 
têm de aplicar um sistema de diligência e todos os outros operadores da cadeia de 
abastecimento, são necessárias definições distintas para "colocação no mercado" e 
"disponibilização no mercado". Os dois conceitos são definidos separadamente no quadro 
comum para a comercialização de produtos (Decisão 768/2008/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 9 de Julho de 2008). Por uma questão de coerência, a mesma formulação é 
aqui utilizada.

Alteração 23

Posição do Conselho
Artigo 2 – alínea c)

Posição do Conselho Alteração

(c) "Operador", qualquer pessoa singular 
ou colectiva que coloque no mercado 
madeira ou produtos da madeira;

(c) «Operador», qualquer pessoa singular 
ou colectiva que coloque ou disponibilize
no mercado madeira ou produtos de 
madeira;

Or. en
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Justificação

Alteração 35 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 24

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

Posição do Conselho Alteração

(f-A) "risco" uma função da 
probabilidade de madeira ou produtos de 
madeira de origem ilegal serem colocados 
ou disponibilizados no mercado interno e 
a gravidade de tal facto;

Or. en

Justificação

Alteração 36 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 25

Posição do Conselho
Artigo 2 – alínea g)

Posição do Conselho Alteração

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

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

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

- direitos de extracção de madeira em 
zonas cujos limites legais estão publicados,

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

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

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

- extracção de madeira  e gestão florestal, 
incluindo legislação ambiental e florestal 
com ela directamente relacionada bem 
como legislação sobre trabalho e bem-
estar das comunidades,

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

- direitos legais ou costumeiros de 
terceiros relativos à utilização e à posse 
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extracção de madeira, e afectadas pela extracção de madeira, e
- legislação comercial e aduaneira, na 
medida em que diga respeito ao sector 
florestal.

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

Or. en

Justificação

Alteração 38 aprovada pelo PE em primeira leitura. A alteração reintroduz alguns elementos 
essenciais da primeira leitura do PE seguindo a estrutura da definição de legislação 
aplicável da posição do Conselho.

Alteração 26

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

Posição do Conselho Alteração

Os operadores não colocarão ou 
disponibilizarão no mercado madeira e 
produtos de madeira extraídos 
ilegalmente.

Or. en

Justificação

Alterações 31 e 42 aprovadas pelo PE em primeira leitura. Deve-se tornar claro que nenhum 
operador na cadeia de fornecimento deve disponibilizar madeira ou produtos de madeira de 
origem ilegal no mercado.

Alteração 27

Posição do Conselho
Artigo 4 – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

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

1. Os operadores que colocam no mercado 
madeira e produtos de madeira aplicam 
um sistema de diligência. Para esse efeito, 
devem recorrer a um conjunto de 
procedimentos e medidas, adiante 
designado por "sistema de diligência", 
estabelecido no artigo 5.º. Esse sistema de 
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designado por "sistema de diligência", 
estabelecido no artigo 5.º. 

diligência deve ser estabelecido quer pelo 
operador quer por uma organização de 
vigilância como se refere no artigo 7.º.

Or. en

Justificação

Alteração 42 aprovada pelo PE em primeira leitura. Requisitos de diligência mais detalhados 
são adequados a operadores que colocam produtos no mercado pela primeira vez, uma vez 
que têm a maior influência naquilo que entra na UE e, por conseguinte têm mais 
responsabilidade.

Alteração 28

Posição do Conselho
Artigo 4 – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

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

2. Os operadores devem manter e avaliar 
periodicamente o sistema de diligência que 
utiliza, e assegurar uma auditoria regular 
por terceiros para verificar a qualidade e 
eficácia do sistema, excepto se utilizarem 
um sistema de diligência estabelecido por 
uma organização de vigilância, na acepção 
do artigo 7.º.

Or. en

Justificação

Alteração 43 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 29

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

Posição do Conselho Alteração

2-. Os operadores que disponibilizam no 
mercado madeira e produtos de madeira 
devem, em toda a cadeia de 
abastecimento, estar aptos a:
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(i) Identificar o operador que forneceu a 
madeira e os produtos de madeira e o 
operador ao qual a madeira e os produtos 
de madeira foram fornecidos;
(ii) Prestar, a pedido, informações sobre o 
nome da espécie, o país ou países de 
extracção e, se possível, a concessão de 
origem;
(iii) Verificar, sempre que necessário, se o 
operador que colocou a madeira e os 
produtos da madeira no mercado cumpriu 
as obrigações previstas no presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Alteração 42 aprovada pelo PE em primeira leitura. Todos os operadores da cadeia de 
abastecimento devem sentir-se obrigados a acatar a proibição de colocar no mercado 
madeira e produtos de madeira extraídos ilegalmente e têm de ter o cuidado necessário para 
que tal não aconteça. Para ajudar a verificar a proveniência, todos os operadores devem 
fornecer informação básica sobre os produtos, a sua origem e o seu destino.

Alteração 30

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

Posição do Conselho Alteração

(a) Medidas e procedimentos que 
proporcionem acesso às seguintes 
informações sobre o fornecimento, pelo 
operador, da madeira ou de produtos da 
madeira colocados no mercado:

(a) Medidas e procedimentos que 
proporcionem acesso às seguintes 
informações sobre o fornecimento, pelo 
operador, da madeira ou de produtos da 
madeira colocados no mercado:

- uma descrição, incluindo o nome 
científico completo ou o nome comum da 
espécie de árvore, o nome comercial e o 
tipo de produto,

- uma descrição, incluindo o nome 
científico completo ou o nome comum da 
espécie de árvore, o nome comercial e o 
tipo de produto,

- o país de extracção e, se for caso disso, a 
região do país em que a madeira foi 
extraída,

- o país de extracção e, se for caso disso, a 
região do país em que a madeira foi 
extraída e a concessão para extracção,

- a quantidade (expressa em volume, peso 
ou número de unidades),

- a quantidade (expressa em volume, peso 
ou número de unidades),
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-o valor;
- o nome e o endereço do fornecedor do 
operador,

- o nome e o endereço do fornecedor do 
operador,

- o nome e endereço do operador que 
forneceu a madeira e os produtos de 
madeira; 
- a pessoa singular ou colectiva 
responsável pela extracção;

- um documento ou outra informação que 
indique que essa madeira e esses produtos 
da madeira cumprem a legislação 
aplicável;

- um documento ou outra informação que 
indique que essa madeira e esses produtos 
da madeira cumprem a legislação 
aplicável;

Or. en

Justificação

Alteração 44 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 31

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

Posição do Conselho Alteração

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a complexidade da cadeia de abastecimento 
dos produtos da madeira; 

A Comissão disponibilizará um registo de 
países e/ou regiões sub-nacionais em que 
haja elevada prevalência de obtenção 
ilegal de madeira, de espécies de árvores 
que estejam sujeitas a uma elevada 
prevalência de obtenção ilegal e de 
operadores que tenham violado o presente 
Regulamento.
A Comissão deve prever um processo de 
recurso para os países afectados e para os 
operadores que pretendam contestar uma 
designação.

Or. en

Justificação

Alteração 46 aprovada pelo PE em primeira leitura. A alteração reintroduz o registo de alto 
risco a disponibilizar pela Comissão, com um esclarecimento no que respeita ao processo 
através do qual os operadores ou países podem contestar a sua inclusão nesse registo.   

Alteração 32

Posição do Conselho
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Posição do Conselho Alteração

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

(c) Procedimentos de mitigação do risco, 
constituídos por um conjunto de medidas e 
processos adequados e proporcionados 
para minimizar efectivamente esse risco, e 
que podem incluir a exigência de 
informações ou documentos suplementares 
e/ou de verificação por terceiros. 

Or. en
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Justificação

Suprimir uma isenção introduzida pelo Conselho. O novo conceito de risco negligenciável 
não é definido e poderá levar a diversas interpretações.

Alteração 33

Posição do Conselho
Artigo 5 – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

2. As regras de execução necessárias para 
assegurar a execução uniforme do n.º 1, 
excepto no que se refere a outros critérios 
pertinentes de avaliação do risco referidos 
no segundo parágrafo da alínea b) do 
n.º 1 do presente artigo, são aprovadas 
pelo procedimento de regulamentação a 
que se refere o n.º 2 do artigo 16.º. Essas 
regras devem ser aprovadas até …

Suprimido

Or. en

Justificação

É mais adequado prever a possibilidade de actos delegados para completar os requisitos do 
Regulamento. 

Alteração 34

Posição do Conselho
Artigo 5 – n.° 3

Posição do Conselho Alteração

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

3.Tendo em linha de conta a evolução do 
mercado e a experiência adquirida com a 
execução do presente regulamento, 
identificadas nomeadamente nos relatórios 
a que se refere o n.º 3 do artigo 18.º, a 
Comissão pode aprovar actos delegados 
nos termos do artigo 290.º do TFUE para 
complementar o nº1 do presente artigo 
tendo em vista aumentar a eficácia dos 
sistemas de diligência devida para impedir 
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referidos no segundo parágrafo da 
alínea b) do n.º 1 do presente artigo. 
Quando aprovar esses actos delegados, a 
Comissão deve observar as disposições 
aplicáveis do presente regulamento.

a colocação ou disponibilização de 
madeira ou produtos da madeira no 
mercado interno.

O procedimento estabelecido nos 
artigos 13.º, 14.º e 15.º é aplicável aos 
actos delegados a que se refere o presente 
número.

O procedimento estabelecido nos 
artigos 13.º, 14.º e 15.º é aplicável aos 
actos delegados a que se refere o presente 
número.

Or. en

Justificação

Quaisquer actos delegados devem ser orientados pelo objectivo de assegurar a eficácia dos 
sistemas de diligência na prevenção do comércio de madeira ou produtos de madeira
ilegalmente obtidos no mercado interno.

Alteração 35

Posição do Conselho
Artigo 5-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Artigo 5.º-A

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

Or. en
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Justificação

Alteração 50 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 36

Posição do Conselho
Artigo 7 – n.º 1 

Posição do Conselho Alteração

1. As organizações de vigilância exercem 
as seguintes funções:

1.As organizações de vigilância: 

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

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

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

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

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

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

Or. en

Alteração 37

Posição do Conselho
Artigo 7 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. Uma organização pode pedir para ser 
reconhecida como organização de
vigilância, se cumprir os seguintes 
requisitos:

2. Uma organização pode pedir para ser 
reconhecida como organização de 
vigilância, se cumprir os seguintes 
requisitos:

(a) Ter personalidade jurídica e estar 
legalmente estabelecida na União;

(a) Ter personalidade jurídica e estar 
legalmente estabelecida na União;

(b) Ter capacidade para exercer as funções 
referidas no n.º 1; e

(b) Ter conhecimentos especializados e
capacidade para exercer as funções 
referidas no n.º 1; e
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(c) Desempenhar as suas funções de forma 
a evitar conflitos de interesses.

(c) Desempenhar as suas funções de forma 
a evitar conflitos de interesses, e ser 
juridicamente independente dos 
operadores que certifica.

Or. en

Justificação

Alteração 52 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 38

Posição do Conselho
Artigo 7 – n.° 3

Posição do Conselho Alteração

3. Os requerentes que cumpram os 
requisitos estabelecidos no n.º 2 são 
reconhecidos como organizações de 
vigilância de uma das seguintes formas:

3. A Comissão reconhecerá como 
organização de vigilância os requerentes 
que cumpram os requisitos estabelecidos 
no n.º 2.  

(a) A autoridade competente de cada 
Estado-Membro reconhece as 
organizações de vigilância que tencionam 
exercer as suas actividades 
exclusivamente nesse Estado-Membro e 
informa imediatamente a Comissão.

A decisão quanto ao reconhecimento de 
uma organização de vigilância será 
tomada no prazo de três meses após a 
apresentação do pedido desta. A decisão 
de conceder o reconhecimento a uma 
organização de vigilância será 
comunicada pela Comissão às 
autoridades competentes do Estado-
Membro que tenha jurisdição sobre essa 
organização.

(b) Após ter informado os Estados-
Membros, a Comissão reconhece as 
organizações de vigilância que tencionam 
exercer as suas actividades em mais de 
um Estado-Membro ou em toda a União.

Or. en
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Justificação

Alteração 54 aprovada pelo PE em primeira leitura. A fim de assegurar o reconhecimento 
uniforme das organizações de vigilância é mais adequado que tal seja feito pela Comissão. 
Isso não impedirá o estabelecimento de pontos nacionais de contacto para facilitar 
candidaturas de potenciais organizações de vigilâncias.

Alteração 39

Posição do Conselho
Artigo 7 – n.° 4

Posição do Conselho Alteração

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

4. As autoridades competentes efectuam 
inspecções periódicas para verificar se as 
organizações de vigilância que operam 
dentro da sua jurisdição continuam a 
exercer as funções previstas no n.º 1 e a 
cumprir os requisitos fixados no n.º 2. Os 
resultados das avaliações serão postos à 
disposição do público.

Or. en

Justificação

Alteração 54 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 40

Posição do Conselho
Artigo 7 – n.º 5

Posição do Conselho Alteração

5. Se uma autoridade competente 
determinar que uma organização de 
vigilância reconhecida pela Comissão
deixou de exercer as funções previstas no 
n.º 1 ou de cumprir os requisitos fixados no 
n.º 2, informa imediatamente a Comissão.

5. Se uma autoridade competente 
determinar que uma organização de 
vigilância deixou de exercer as funções 
previstas no n.º 1 ou de cumprir os 
requisitos fixados no n.º 2, informa 
imediatamente a Comissão.

Or. en
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Justificação

Por uma questão de coerência com o reconhecimento centralizado das organizações de 
vigilância.

Alteração 41

Posição do Conselho
Artigo 7 – n.º 6

Posição do Conselho Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Alteração 55 aprovada pelo PE em primeira leitura. A retirada de reconhecimento deve ser 
coerente com o reconhecimento centralizado das organizações de vigilância.

Alteração 42

Posição do Conselho
Artigo 7 – n.º 7

Posição do Conselho Alteração

7. A fim de completar as regras processuais 
no que toca ao reconhecimento e à retirada 
de reconhecimento das organizações de 
vigilância e, caso a experiência o 

7. A fim de completar as regras processuais 
no que toca ao reconhecimento e à retirada 
de reconhecimento das organizações de 
vigilância, a Comissão pode aprovar actos 
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justifique, de as alterar, a Comissão pode 
aprovar actos delegados de acordo com o 
artigo 290.º do TFUE. Quando aprovar 
esses actos delegados, a Comissão deve 
observar as disposições aplicáveis do 
presente regulamento.

delegados de acordo com o artigo 290.º do 
TFUE, para assegurar que o 
reconhecimento e a sua retirada serão 
executados de forma equitativa e 
transparente.

O procedimento estabelecido nos 
artigos 13.º, 14.º e 15.º é aplicável aos 
actos delegados a que se refere o presente 
número. Esses actos são aprovados até …*

O procedimento estabelecido nos 
artigos 13.º, 14.º e 15.º é aplicável aos 
actos delegados a que se refere o presente 
número. Esses actos são aprovados até …*

_____________

*OJ: inserir a data: 18 meses após a data de entrada 
em vigor do presente regulamento.

_________________

*OJ: inserir a data: 8 meses após a data de entrada 
em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Quaisquer actos delegados para suplementar os requisitos definidos no Regulamento devem 
ser orientados pelo objectivo de assegurar processos equitativos e transparentes para o 
reconhecimento e retirada do reconhecimento das organizações de vigilância.

Alteração 43

Posição do Conselho
Artigo 7 – n.º 8

Posição do Conselho Alteração

8. As regras de execução relativas à 
frequência e à natureza das inspecções a 
que se refere o n.º 4, necessárias para 
assegurar a execução uniforme dessa 
disposição, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação a que se 
refere o n.º 2 do artigo 16.º. Essas regras 
são aprovadas até ...*.

8. A Comissão adoptará, através de actos 
delegados, as regras de execução relativas 
à frequência e à natureza das inspecções a 
que se refere o n.º 4, para assegurar a 
fiscalização efectiva das organizações de 
vigilância. Essas regras são aprovadas até 
...*.

O procedimento estabelecido nos 
artigos 13.º, 14.º e 15.º é aplicável aos 
actos delegados a que se refere o presente 
número.

_____________

*OJ: inserir a data: 18 meses após a data de entrada 
em vigor do presente regulamento.

_________________

*OJ: inserir a data: 8 meses após a data de entrada 
em vigor do presente regulamento.
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Or. en

Justificação

Os actos delegados devem ser orientados pelo objectivo de assegurar a fiscalização efectiva 
das organizações de vigilância. Os prazos associados são ajustados a uma entrada em vigor 
antecipada do Regulamento.

Alteração 44

Posição do Conselho
Artigo 9 – título

Posição do Conselho Alteração

Inspecções relativas aos operadores Controlos relativos aos operadores

Or. en

Justificação

(Alterações 58, 59 e 60 aprovadas pelo PE em primeira leitura). É adequado distinguir entre 
os controlos sobre as organizações de vigilância e os controlos sobre os operadores.

Alteração 45

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

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

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

Or. en

Justificação

(Alteração 58 aprovada pelo PE em primeira leitura). É adequado distinguir entre os 
controlos sobre as organizações de vigilância e os controlos sobre os operadores.
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Alteração 46

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

Posição do Conselho Alteração

1-A. Os controlos devem ser realizados 
segundo um plano anual ou com base em 
receios justificados manifestados por 
terceiros, ou em todos os casos quando a 
autoridade competente do Estado-
Membro estiver na posse de informações 
que ponham em dúvida o respeito pelo 
operador das exigências enunciadas no 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Alteração 58 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 47

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

Posição do Conselho Alteração

1-B. Os controlos podem incluir, 
nomeadamente: 
(a) o exame do sistema de diligência, 
incluindo a avaliação do risco e os 
procedimentos de mitigação do risco;
(b) o exame da documentação e dos 
registos que demonstrem o bom 
funcionamento dos sistemas e 
procedimentos.
(c) controlos aleatórios, incluindo 
auditorias no terreno.

Or. en

Justificação

Alteração 58 aprovada pelo PE em primeira leitura.
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Alteração 48

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

Posição do Conselho Alteração

1-C. A Comissão pode adoptar, através de 
actos delegados, regras detalhadas sobre a 
frequência e natureza dos controlos a que 
se refere o nº -41-B. a fim de assegurar 
uma fiscalização eficaz dos operadores.  
O procedimento estabelecido nos 
artigos 13.º, 14.º e 15.º é aplicável aos 
actos delegados a que se refere o presente 
número.

Or. en

Justificação

Quaisquer actos delegados que estabeleçam pormenores dos requisitos sobre os controlos 
devem ser orientados pelo objectivo de assegurar a fiscalização efectiva dos operadores no 
mercado interno.

Alteração 49

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Alteração 58 aprovada pelo PE em primeira leitura.



PR\808813PT.doc 35/51 PE439.878v01-00

PT

Alteração 50

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.° 3

Posição do Conselho Alteração

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

3. Sempre que, na sequência dos controlos 
referidos no n.º 1, sejam detectadas 
deficiências, as autoridades competentes 
podem informar o operador das medidas 
correctivas que deve tomar. 

Dependendo da gravidade das 
deficiências detectadas, as autoridades 
competentes podem tomar medidas 
imediatas, incluindo inter alia:
(a) o confisco da madeira e dos produtos 
da madeira; 
(b) A proibição temporária de 
transaccionar madeira e produtos de 
madeira.

Or. en

Justificação

Alteração 58 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 51

Posição do Conselho
Artigo 10 – título

Posição do Conselho Alteração

Registos das inspecções Registos dos controlos

Or. en

Justificação

Alteração 59 aprovada pelo PE em primeira leitura.
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Alteração 52

Posição do Conselho
Artigo 10 – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

1. As autoridades competentes mantêm 
registos das inspecções referidas no n.º 1 
do artigo 9.º, que indiquem nomeadamente 
a sua natureza e os resultados obtidos, bem 
como quaisquer notificações de medidas 
correctivas efectuadas nos termos do n.º 3 
do artigo 9.º. Os registos das inspecções
são mantidos pelo menos durante cinco
anos.

1. As autoridades competentes mantêm 
registos dos controlos referidos no n.º 1 do 
artigo 9.º, que indiquem nomeadamente a 
sua natureza e os resultados obtidos, bem 
como quaisquer notificações de medidas 
correctivas efectuadas nos termos do n.º 3 
do artigo 9.º. Os registos dos controlos são 
mantidos pelo menos durante dez anos.

Or. en

Justificação

Alteração 60 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 53

Posição do Conselho
Artigo 10 – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

2. As informações referidas no n.º 1 são 
disponibilizadas aos requerentes nos 
termos da Directiva 2003/4/CE. 

2. Nos termos da Directiva 2003/4/CE, 
serão disponibilizados ao público, na 
Internet, os registos referidos no n.º 1. 

Or. en

Justificação

Alteração 61 aprovada pelo PE em primeira leitura.
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Alteração 54

Posição do Conselho
Artigo 11 – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros trocam entre si e com a 
Comissão informações sobre as 
deficiências graves detectadas no âmbito 
das inspecções referidas no n.º 4 do 
artigo 7.º e no n.º 1 do artigo 9.º, e sobre os 
tipos de sanções impostas nos termos do 
artigo 17.º.

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros trocam entre si e com a 
Comissão informações sobre as 
deficiências graves detectadas no âmbito 
das inspecções e controlos referidas no 
n.º 4 do artigo 7.º e no n.º 1 do artigo 9.º, e 
sobre as infracções e os tipos de sanções 
impostas nos termos do artigo 17.º.

Or. en

Justificação

Alteração 62 aprovada pelo PE em primeira leitura. Complementa a extensão das trocas de 
informações pela posição do Conselho.

Alteração 55

Posição do Conselho
Artigo 11-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Artigo 11.º-A

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

Or. en

Justificação

Alterações 67 e 48 aprovadas pelo PE em primeira leitura.

Alteração 56

Posição do Conselho
Artigo 12 – n.º 1 

Posição do Conselho Alteração

A fim de ter em conta a experiência 
adquirida no quadro da execução do 
presente regulamento, nomeadamente 
através dos relatórios a que se refere o n.º 3 
do artigo 18.º, e a evolução relativa às 
características técnicas, aos utilizadores 
finais e aos processos de produção de 
madeira e dos produtos da madeira, a 
Comissão pode aprovar actos delegados 
nos termos do artigo 290.º do TFUE, 
alterando ou completando a lista da 
madeira e dos produtos da madeira 
referidos no Anexo. Esses actos não 
devem acarretar encargos 
desproporcionados para os operadores.
Quando aprovar esses actos delegados, a 
Comissão deve observar as disposições 
aplicáveis do presente regulamento.

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

Or. en

Justificação

Alteração 68 aprovada pelo PE em primeira leitura.



PR\808813PT.doc 39/51 PE439.878v01-00

PT

Alteração 57

Posição do Conselho
Artigo 13 – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

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

1. O poder de aprovar os actos delegados 
referidos no n.º 3 do artigo 5.º, no artigo 
5ºA, nos n.º 7 e nº 8 do artigo 7.º, no nº 1c 
do artigo 9º e no artigo 12.º é conferido à 
Comissão por um período de sete anos a 
contar da entrada em vigor do presente 
regulamento. A Comissão apresenta um 
relatório relativo aos poderes delegados o 
mais tardar três meses antes do final de um 
período de três anos após a data de 
aplicação do presente regulamento. 

Or. en

Alteração 58

Posição do Conselho
Artigo 14 – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

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

1. A delegação de poderes referida no n.°3
do artigo 5.°, 5ºA, no n.º 7 e 8 do artigo 7.º 
e na, alínea c) do n. º1 do 9º, e 12.° pode 
ser revogada pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho.

Or. en



PE439.878v01-00 40/51 PR\808813PT.doc

PT

Alteração 59

Posição do Conselho
Artigo 14 – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se 
tenciona revogar a delegação de poderes 
informa o outro legislador e a Comissão o 
mais tardar um mês antes de tomar uma 
decisão final, indicando os poderes 
delegados que poderão ser objecto de 
revogação e os motivos da mesma.

2. A instituição que tiver dado início a um 
procedimento interno para decidir da 
revogação ou não da delegação de poderes 
informará a outra instituição e a Comissão 
num prazo razoável antes de ser tomada a 
decisão definitiva, indicando os poderes 
delegados que podem ser objecto de 
revogação e os eventuais motivos de tal 
revogação.

Or. en

Alteração 60

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de três meses a contar 
da data de notificação.

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por dois meses.

Or. en

Alteração 61

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

2. Se, no termo desse prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 

2. Se, no termo deste prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
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delegado ou se, antes dessa data, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem ambos informado a Comissão de
que decidiram não formular objecções, o 
acto delegado entra em vigor na data nele 
prevista. 

delegado, o acto delegado é publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entra 
em vigor na data prevista nas suas 
disposições.

O acto delegado pode ser publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e a 
entrar em vigor antes de terminado esse 
prazo, se o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem ambos informado a 
Comissão de que não tencionam formular 
objecções.

Or. en

Alteração 62

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.° 3

Posição do Conselho Alteração

3. Se o Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objecções ao acto delegado 
aprovado, este não entra em vigor. A 
instituição que formular objecções ao acto 
delegado expõe os motivos das mesmas.

3. Se o Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objecções a um acto delegado, 
este não entra em vigor. A instituição que 
formular objecções ao acto delegado expõe 
os motivos das mesmas.

Or. en

Alteração 63

Posição do Conselho
Artigo 16 

Posição do Conselho Alteração

Artigo 16.º Suprimido
Comité

1. A Comissão é assistida pelo Comité de 
Aplicação da Legislação, Governação e 
Comércio no Sector Florestal (FLEGT), 
criado ao abrigo do artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 2173/2005.
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2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os 
artigos 5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, 
tendo-se em conta o disposto no seu 
artigo 8.º.

Or. en

Justificação

A referência é redundante visto que o projecto de recomendação não prevê quaisquer actos 
de execução. 

Alteração 64

Posição do Conselho
Artigo 17

Posição do Conselho Alteração

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

1. Os Estados-Membros estabelecem as 
regras relativas às sanções aplicáveis às 
infracções ao presente regulamento e 
tomam todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. As sanções 
previstas podem ser penais e 
administrativas e devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

2. As sanções incluirão inter alia: 
(a) Sanções pecuniárias que reflictam: 
– a gravidade dos danos causados ao 
ambiente;
– o valor dos produtos de madeira visados 
pela infracção; Artigo 3.º  
– aos prejuízos fiscais e económicos 
ocasionados pela infracção; 
As sanções pecuniárias representarão, no 
mínimo, cinco vezes o valor dos produtos 
de madeira obtidos em virtude de uma 
infracção grave. No caso de sucessivas 
infracções graves num período de cinco 
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anos, as sanções pecuniárias aumentarão 
gradualmente até, no mínimo, oito vezes o 
valor dos produtos de madeira obtidos em 
virtude de uma infracção grave.
(b) O confisco da madeira e produtos de 
madeira;
(c) A proibição temporária de 
disponibilizar madeira e produtos de 
madeira no mercado interno. 
2-A. Os Estados-Membros podem instituir 
medidas provisórias para preservar o 
status quo. Quaisquer medidas provisórias 
tomadas pelas autoridades dos Estados-
Membros devem ser de natureza a evitar a 
continuação da infracção em causa.
2-B. Os Estados-Membros notificam as 
disposições em causa à Comissão, devendo 
também notificar, sem demora, qualquer 
alteração posterior que as afecte.

Or. en

Justificação

Alteração 69 aprovada pelo PE em primeira leitura. É necessário dar orientações sobre as 
sanções para assegurar a coerência na aplicação do Regulamento. 

Alteração 65

Posição do Conselho
Artigo 17-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Artigo 17.º-A

Alteração da Directiva 2008/99/CE
A Directiva 2008/99/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 19 de 
Novembro de 2008 relativa à protecção do 
ambiente através do direito penal é 
alterada do seguinte modo a partir de ...:
(1)  Ao artigo 3.º, é aditado o seguinte 
ponto: 
«i-A) A disponibilização no mercado de 
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madeira ou de produtos de madeira 
extraída ilegalmente.»
(2) Ao Anexo A, é aditado o seguinte 
travessão:
"– Regulamento (CE) No …/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de ... 
que fixa as obrigações dos operadores que 
colocam no mercado madeira e produtos 
da madeira"
____________

Nota ao JO: Um ano após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento.

____________
1 JO L 328 de 06.12.08, p. 28.

Or. en

Justificação

Alteração 71 aprovada pelo PE em primeira leitura. É necessário que para infracções muito 
sérias ao Regulamento sejam aplicadas sanções criminais e por conseguinte o Regulamento
deve ser incluído no âmbito da Directiva 2008/99/CE.

Alteração 66

Posição do Conselho
Artigo 18 – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

2. Com base nesses relatórios, a Comissão 
elabora um relatório a apresentar de dois 
em dois anos ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

2. Com base nesses relatórios, a Comissão 
elabora um relatório a apresentar de dois 
em dois anos ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Ao elaborar o relatório, a 
Comissão terá em conta os progressos 
efectuados relativamente à conclusão e 
funcionamento dos acordos voluntários 
FLEGT adoptados no âmbito do 
Regulamento (CE) N.º 2173/2005 e sua 
contribuição para minimizar a presença 
de madeira e produtos de madeira obtidos 
ilegalmente no mercado interno.

Or. en
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Justificação

Alteração 70 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 67

Posição do Conselho
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

2-A. A Comissão apresentará até 30 de 
Abril de 2012 um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a 
instituição de uma norma da União para 
toda a madeira e produtos da madeira 
com o objectivo de atingir as mais altas 
exigências em questão de 
sustentabilidade, acompanhado, se 
adequado, por propostas legislativas.

Or. en

Justificação

Alteração 66 aprovada pelo PE em primeira leitura. A legislação deve, a longo prazo, 
garantir não só a legalidade, mas também a sustentabilidade da madeira e dos produtos de 
madeira colocados e disponibilizados no mercado da UE.

Alteração 68

Posição do Conselho
Artigo 18 – n.° 3

Posição do Conselho Alteração

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

3. Até ...*, e posteriormente de seis em seis 
anos, a Comissão analisa, com base nos 
relatórios relativos à aplicação do presente 
regulamento e na experiência adquirida na 
matéria, o funcionamento e a eficácia do 
presente regulamento na prevenção da 
colocação ou disponibilização de madeira 
ou produtos da madeira no mercado 
interno. Considerará em especial as
consequências administrativas para as 
pequenas e médias empresas, bem como 
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legislativas adequadas. aos produtos abrangidos. Os relatórios 
podem ser acompanhados, se necessário, 
de propostas legislativas adequadas.

_______________

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

_______________

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

Or. en

Alteração 69

Posição do Conselho
Artigo 19 – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

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

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

_____________

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

______________

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

Or. en

Justificação

Alteração 73 aprovada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 70

Posição do Conselho
Anexo – travessão 16

Posição do Conselho Alteração

- Pasta e papel dos capítulos 47 e 48 da 
Nomenclatura Combinada, com excepção 
dos produtos de bambu e do papel ou 

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

Or. en

Justificação

Alterações 74 e 75 aprovadas pelo PE em primeira leitura.

Alteração 71

Posição do Conselho
Anexo – travessão 18-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

- Os outros produtos da madeira incluídos 
nos capítulos NC 94 e 95, incluindo os 
brinquedos de madeira, os acessórios 
desportivos, etc.

Or. en

Justificação

Alterações 74 e 75 aprovadas pelo PE em primeira leitura.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A desflorestação prossegue a um ritmo de aproximadamente 13 milhões de hectares por ano e 
podem ser-lhe imputadas quase 20% das emissões de carbono a nível mundial, além de ser 
uma das principais causas da perda de biodiversidade. Está também na origem de graves 
violações dos direitos humanos pois, em muitos países, as florestas têm uma grande 
importância cultural e social para os povos indígenas e dependentes da floresta. 

A exploração madeireira ilegal é uma das principais causas da desflorestação, já que o volume 
de madeira industrial proveniente da extracção ilegal está estimado em 350 a 650 milhões de 
m3 por ano, o que representa 20%-40% da produção mundial de madeira industrial. Provoca a 
descida dos preços da madeira, priva-nos de recursos naturais e receitas fiscais e agrava a 
pobreza dos povos dependentes da floresta. 

Grande consumidora de madeira e produtos de madeira, a UE tem a obrigação de tomar 
medidas eficazes contra a desflorestação e a exploração madeireira ilegal, que devem 
incontestavelmente incluir a interdição de servir de mercado a madeira e produtos de madeira 
ilegais. Conseguiu com êxito deixar de ser um mercado para outros produtos ilegais, tendo 
recentemente adoptado um regulamento sobre as pescas ilegais, não regulamentadas e não 
declaradas, e é agora o momento para legislar eficazmente contra a madeira e os produtos de 
madeira ilegalmente obtidos. Tal daria importantes sinais:

 aos consumidores que os produtos que compram não provêm de fontes ilegais, 
 às empresas responsáveis que não serão prejudicadas por aqueles que adoptam práticas 

destruidoras, Artigo 3.º
 à comunidade internacional que estamos a levar a sério as nossas responsabilidades ao 

nível das alterações do clima, da biodiversidade e dos direitos humanos. 

A estratégia assente nos acordos de parceria voluntários que a UE estabeleceu no âmbito do 
plano de acção da UE para a aplicação da legislação, a governação e o comércio no sector 
florestal (FLEGT) de 2003 não é suficiente para resolver o problema da exploração 
madeireira ilegal. Embora os APV possam estar na origem de mudanças muito positivas, até 
hoje, só um foi assinado e a sua natureza voluntária significa que são muitas as possibilidades 
de ser contornado e de branqueamento. Concluída a consulta da Comissão sobre as medidas 
necessárias para complementar os APV, é necessária legislação firme para que toda a madeira 
e produtos de madeira provenientes de extracção ilegal sejam erradicados do mercado da 
União Europeia. 

Posição do Conselho

Se bem que acolha favoravelmente algumas mudanças estruturais feitas para alinhar o texto, a
relatora lamenta a falta de ambição da posição do Conselho. A posição do Conselho é 
consideravelmente mais débil do que a posição do Parlamento em primeira leitura, a qual foi 
aprovada em Abril de 2009. 

A posição do Conselho, inter alia:
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 não contém uma proibição do comércio de madeira e produtos de madeira ilegalmente 
obtidos, a qual é introduzida pelo Parlamento; 

 não inclui quaisquer obrigações para os operadores para além daqueles que pela 
primeira vez colocam a madeira ou produtos da madeira no mercado interno;

 estreita a definição de legislação aplicável, em confronto com a do Parlamento;
 não especifica sanções, nem exige sanções penais para infracções graves;
 introduz um regime misto para o reconhecimento das organizações de vigilância, por 

oposição ao sistema centralizado adoptado pelo Parlamento;
 não inclui quaisquer disposições sobre futuros requisitos de etiquetagem e de 

desenvolvimento da sustentabilidade;
 prevê que o regulamento será aplicável apenas 30 meses após a sua entrada em vigor, 

enquanto que o Parlamento votara 12 meses;

A fim de reforçar o projecto de regulamento para cumprir o objectivo de evitar a 
comercialização de madeira e produtos de madeira ilegalmente obtidos no mercado interno da 
UE, a relatora apresentou novamente muitos dos pontos essenciais da primeira leitura do 
Parlamento a seguir explicitados.

Proibição

Fundamentalmente, o regulamento, como previsto pelo Conselho, não proíbe verdadeiramente 
a importação e venda de madeira ilegalmente obtida. Por conseguinte não resolve o problema 
das regras fracas para evitar o comércio de madeira ilegalmente obtida1  que a proposta da 
Comissão cita como ponto de partida para entender por que razão o abate ilegal é tão 
endémico. A lei Lacey revista dos EUA, adoptada em Maio de 2008, prevê essa proibição, 
pelo que já existe um precedente. Não existe nenhuma boa razão para que a UE não possa 
emular essa experiência, e mesmo ir mais longe. 

A relatora volta assim a propor uma declaração explícita da exigência de que os operadores 
não coloquem ou disponibilizem no mercado madeira ou produtos de madeira ilegalmente 
obtidos. Um sistema de diligência sem esta proibição generalizada da comercialização de 
madeira ilegalmente obtida, coloca fardos administrativos nos operadores sem garantir a 
eficácia na prossecução do objectivo global.

Alcance do sistema de diligência e requisitos jurídicos 

A relatora estabelece uma nova distinção entre operadores que "colocam no mercado" 
madeira e produtos de madeira (ou seja, que os disponibilizam no mercado pela primeira vez), 
e os que "disponibilizam no mercado" (ou seja, todos os operadores na cadeia de 
abastecimento). 

A disposição relativa à necessidade de diligência promoverá boas práticas e seria óptimo que 
todos os operadores na cadeia de abastecimento aplicassem um sistema de diligência. Mas a 
relatora reconhece que este voto é irrealista se pensarmos nos pequenos operadores e, por 
isso, limita este requisito na proposta aos operadores que "colocam" produtos no mercado -
                                               
1 Conforme proposta de Regulamento que fixa as obrigações dos operadores que colocam no mercado madeira e 
produtos de madeira (COM(2008)0644/3) p.2
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que são incontestavelmente os que têm mais influência sobre o que entra na União Europeia e, 
por isso, são os que têm mais responsabilidade. 

Ao mesmo tempo, todos os operadores na cadeia de abastecimento devem sentir-se obrigados 
a acatar a proibição de colocar no mercado madeira e produtos de madeira extraídos 
ilegalmente e têm de ter o cuidado necessário para que tal não aconteça. A possibilidade de 
estabelecer processos por comércio ilegal de madeira, aplicada a todos os operadores na 
cadeia de fornecimento, encorajá-los-á a favorecer a obtenção de produtos de fornecedores 
fiáveis e de boa reputação, isto é, aqueles que exercem as suas obrigações de diligência da 
forma mais eficaz.

Para facilitar a rastreabilidade, a relatora considera também que todos os operadores devem 
registar e fornecer informação básica sobre os produtos, a sua origem e o seu destino. 

Legislação aplicável

O plano de acção FLEGT diz que "o objectivo mais vasto da UE é incentivar a gestão 
sustentável das florestas" e vincula a UE a lutar contra a exploração madeireira ilegal de 
forma integrada. Além de combater a exploração madeireira ilegal de uma perspectiva do 
ponto de vista do mercado, o regulamento tem de contribuir para o objectivo mais geral do 
desenvolvimento sustentável, como forma de combater as causas mais profundas. 

Alargar o âmbito de aplicação da legislação relevante relativamente à qual a "legalidade" é 
definida contribuiria para esse efeito. Enquanto partes em múltiplos acordos internacionais e 
regionais, a UE e os Estados-Membros já se comprometeram jurídica e politicamente a 
contribuir para a conservação e a utilização sustentável dos recursos naturais, a redução da 
pobreza e a protecção dos direitos das comunidade indígenas e dependentes da floresta. O 
regulamento pode ser um instrumento para facilitar a aplicação das disposições desses 
acordos.

Por esta razão, a relatora alargou a definição de "legislação aplicável" do Conselho no artigo 
2.º, e reintroduziu algum do conteúdo da primeira leitura do Parlamento.  

Sanções

A relatora está firmemente convicta de que é necessário dar orientação sobre as sanções aos 
Estados-Membros, a fim de assegurar a coerência na aplicação do regulamento. Enquanto que 
a entrada em vigor do Tratado de Lisboa deu ao Parlamento ainda maior margem de manobra 
para especificar o nível das sanções, a relatora optou por reintroduzir apenas o conteúdo 
essencial da primeira leitura do Parlamento quanto a esta questão.

Isenção para produtos reciclados e risco negligenciável

O Conselho introduz uma isenção ao âmbito do regulamento para produtos reciclados. A
relatora pensa que a definição não é muito clara, e crê que a formação poderá introduzir 
eventuais lacunas no projecto de regulamento. Por conseguinte, suprimiu essa isenção. 

O Conselho introduz também o conceito de "risco negligenciável" que justificaria que o 
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operador não tomasse em certos casos medidas de limitação do risco. A relatora pensa que, 
sem uma definição clara, a introdução de tal conceito poderia levar a uma grande variedade de 
interpretações, o que prejudicaria a eficácia do sistema de diligência. Por conseguinte 
suprimiu a referência ao "risco negligenciável".

Organizações de vigilância e sua acreditação

Para que haja em toda a UE normas harmonizadas para as organizações que controlam os 
sistemas de diligência, a relatora propõe que a decisão sobre o reconhecimento ou não de uma 
organização de vigilância seja tomada pela UE e não a nível nacional. A acreditação 
centralizada e a clareza dos critérios previstos no regulamento contribuirão para evitar 
deficiências no sistema de vigilância e reduzir as formalidades administrativas para as 
organizações que operam em mais de um Estado-Membro. Por esta razão, a relatora voltou à 
posição do Parlamento em primeira leitura sobre a questão. 

Actos delegados

Finalmente, a relatora pensa ser importante dar à Comissão autoridade para adoptar actos 
delegados no que respeita, inter alia, aos pormenores dos sistemas de diligência, aos controlos 
e verificações e etiquetagem, mas que simultaneamente é importante que o Parlamento
introduza orientações sobre os objectivos de tais actos. Quanto à formulação das disposições 
na prática, a relatora sugere a formulação adoptada no relatório De Brun sobre os passaportes 
de animais. 


