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***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o 
partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Liberii dotyczącej egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna 
wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej 
(11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE)) 

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (11104/2011),

– uwzględniając dobrowolną umowę o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką 
Liberii dotyczącą egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz 
handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej 
(11101/2011),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 
ust. 3 i 4 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (C7-0241/2011),

– uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji 
Rozwoju (A7-0000/2012),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. wzywa Komisję do regularnego informowania Parlamentu o postępach we wdrażaniu 
istniejących dobrowolnych umów o partnerstwie oraz w negocjowaniu i wdrażaniu 
nowych dobrowolnych umów o partnerstwie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki 
Liberii.
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UZASADNIENIE

Wstęp

W grudniu 2005 r. Rada upoważniła Komisję do przeprowadzenia negocjacji w sprawie 
szeregu dobrowolnych umów o partnerstwie z krajami będącymi producentami i eksporterami 
drewna, aby wesprzeć handel legalnie pozyskiwanym drewnem na rynku UE oraz ulepszyć 
gospodarkę leśną w krajach partnerskich. Te dwustronne umowy są podstawowym elementem 
planu działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa 
(FLEGT)1, który ma na celu powstrzymanie nielegalnego pozyskiwania drewna.

Dobrowolne umowy o partnerstwie zobowiązują kraje partnerskie do handlu wyłącznie 
zweryfikowanymi legalnymi produktami z drewna w UE. Aby zweryfikować legalność 
wywożonego drewna, umowa ustanawia strukturę, instytucje i systemy składające się na 
system zezwoleń oraz określa kontrolę łańcucha dostaw, ramy monitorowania zgodności z 
prawem oraz wymagania niezależnego audytu. Zgodnie z dobrowolnymi umowami o 
partnerstwie i z pomocą UE kraje partnerskie opracowują swoje systemy weryfikacji 
legalności wywozu drewna do UE.

Komisja rozpoczęła negocjacje z Liberią w marcu 2009 r. Umowa z Liberią, podpisana dnia 
27 lipca 2011 r., jest szóstą – po umowie z Ghaną, Kongiem, Kamerunem, Republiką 
Środkowoafrykańską i Indonezją – umową będącą przedmiotem negocjacji. Trwają 
negocjacje w sprawie umów z kilkoma innymi krajami afrykańskimi i azjatyckimi, a kilka 
innych krajów wyraziło zainteresowanie dołączeniem do procesu wdrażania tych umów.

Podobnie jak w przypadku poprzednich umów FLEGT, do zawarcia przedmiotowej umowy 
wymagana jest zgoda Parlamentu Europejskiego. 

Liberia i dobrowolna umowa o partnerstwie FLEGT

Dobrowolna umowa o partnerstwie między UE i Liberią jest osadzona w stosunkowo 
szczególnym kontekście. Prawie 45% powierzchni Liberii pokrywają lasy, a w kraju tym 
występuje ponad połowa nadal istniejących zachodnioafrykańskich lasów deszczowych2. 
Przeciągająca się wojna domowa (w latach 1997–2003) głęboko dotknęła sektor leśnictwa –
dochody z pozyskiwania drewna były wykorzystywane do podsycania konfliktu, co 
spowodowało, że Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła sankcje na drewno przywożone z 
Liberii. Sankcje zniesiono w 2006 r. po podjęciu przez Liberię wysiłków na rzecz reformy 
sektora leśnictwa poprzez ponowne określenie ram prawnych i poprawę przejrzystości3. 

Po zastoju, który zapanował w sektorze leśnictwa po wojnie, rządy prezydent Ellen Johnson 
Sirleaf usiłowały przekształcić go w sektor charakteryzujący się zrównoważonym rozwojem i 
odpowiedzialnością. Wdrażanie umowy FLEGT wspomaga obecne wysiłki. Dobrowolna 
umowa o partnerstwie i przewidziany nią system zezwoleń zapewnią drewnu liberyjskiemu, 
                                               
1COM(2003) 251.
2http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/liberia_vpa-briefingnote_eng.pdf
3W tym jako pierwszy kraj afrykański Liberia osiągnęła w 2008 r. zgodność z Inicjatywą Przejrzystości w 
Branżach Wydobywczych i również jako pierwsza objęła tą inicjatywą dochody uzyskiwane z drewna.
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obarczonemu spuścizną doby „krwawego drewna”, gwarancje legalności i pomogą uspokoić 
rynki międzynarodowe. Liberia posiada już krajowy system identyfikacji drewna1, na którym 
opierać się będzie dobrowolna umowa o partnerstwie. 

W Liberii wdrażanie dobrowolnej umowy o partnerstwie odbywa się przy zastosowaniu 
podejścia opartego na dużym udziale wielu zainteresowanych stron i bezpośrednim 
zaangażowaniu zarówno społeczeństwa obywatelskiego, jak i przemysłu, a także – po raz 
pierwszy – społeczności zamieszkujących w lasach, których obawy i prawa są w dużej mierze 
uwzględnione w umowie. Chociaż udział sektora prywatnego został osłabiony przez brak 
organizacji, społeczeństwo obywatelskie okazało się bardzo aktywne w negocjacjach w 
sprawie umowy i tworzeniu systemu. 

Podczas wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie szczególną uwagę poświęcono 
nowemu systemowi zapewnienia legalności, niezależnemu audytowi, roli społeczeństwa 
obywatelskiego w monitorowaniu umowy oraz przejrzystości i wymianie informacji.

Liberia zobowiązuje się do zbudowania systemu, który da pewność, że wszystkie produkty z 
drewna wywożone z Liberii zostały wyprodukowane legalnie. Ponadto liberyjska definicja 
legalności drewna wykracza poza minimalny zakres produktów przewidziany systemem 
dobrowolnej umowy o partnerstwie, ponieważ obejmuje produkty począwszy od drewna w 
postaci wiórów i kłód aż do mebli drewnianych, i uwzględnia takie aspekty jak przydział 
praw do pozyskiwania, prawa pracownicze i zobowiązania w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego.

Oprócz uwzględnienia potencjalnego niebezpieczeństwa przedostania się na rynki 
międzynarodowe inne niż UE – co dotyczy również drewna przywożonego z państw trzecich 
– Liberia postanowiła rozszerzyć wymogi legalności na produkty z drewna sprzedawane na 
rynku krajowym. Odzwierciedla to pozytywny polityczny i regulacyjny wpływ wdrażania 
dobrowolnej umowy o partnerstwie. 

Początek opracowania liberyjskiego systemu zapewnienia legalności zaplanowano na 
początek stycznia 2012 r. Liberia oczekuje, że system przewidziany umową będzie w pełni 
funkcjonował przed 2014 rokiem, co dotyczy także wydawania pozwoleń FLEGT na wywóz. 
Ustanowienie systemu zapewnienia legalności będzie wymagać znacznych wysiłków ze 
strony Liberii ze względu na dużą lukę w zdolnościach, a także wsparcia międzynarodowego.

Jeśli chodzi o wdrażanie, nadzór nad umową sprawować będzie wspólny komitet ds. 
wdrażania umowy, który zostanie utworzony przez strony. Monitorowaniem wdrażania 
dobrowolnej umowy o partnerstwie zajmować się będzie dodatkowy krajowy komitet 
zainteresowanych stron złożony z przedstawicieli rządu, przedsiębiorstw, społeczności i 
społeczeństwa obywatelskiego. Dobrowolna umowa o partnerstwie wprowadza również 
niezależny audyt prowadzony przez podmioty trzecie, co ma zapewnić sprzedaż na rynku 
krajowym lub wywóz wyłącznie drewna, którego legalność została zweryfikowana.

Rozporządzenie UE w sprawie drewna

                                               
1LiberFor, konsorcjum spółek europejskich i organ ds. rozwoju leśnictwa Liberii.
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Oprócz dobrowolnych umów o partnerstwie plan działań UE na rzecz egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa z 2003 r. przewidywał nowe rozporządzenie UE 
w sprawie drewna1. Rozporządzenie w sprawie drewna ma wejść w życie w marcu 2013 r. i 
ma na celu ułatwienie legalnego handlu produktami z drewna oraz zapewnienie równych 
warunków działania dla wszystkich uczestników rynku.

Zakaże ono sprzedaży nielegalnie pozyskanego drewna i produktów wytworzonych z takiego 
drewna w UE, zgodnie z przepisami kraju pochodzenia. Rozporządzenie określa obowiązki 
dochowania należytej staranności przez podmioty, które wprowadzają drewno lub produkty 
pochodne do obrotu w UE. Będzie ono dotyczyć łańcucha dostaw drewna, począwszy od 
miejsc pozyskiwania, aż do konsumentów europejskich, a zatem jego celem będzie 
zagwarantowanie dostępu do rynków UE produktom pochodzącym z legalnych źródeł, z 
jednoczesnym powstrzymaniem wylesiania w państwach trzecich. 

Przyjęcie rozporządzenia jest odpowiedzią na coraz większą świadomość praktyk 
nielegalnego pozyskiwania drewna wśród konsumentów i dążenie do zapewnienia produktów 
z drewna, których legalność została zweryfikowana i poświadczona. Ponadto wydaje się, że 
jego skutkiem jest większe zainteresowanie wdrażaniem dobrowolnej umowy o partnerstwie, 
co poszerza możliwości poprawy gospodarki leśnej w tych krajach posiadających lasy 
tropikalne, które wykazały zainteresowanie. Ponieważ drewno posiadające zezwolenie 
FLEGT pochodzące z krajów, które podpisały dobrowolną umowę o partnerstwie, jest 
uznawana za automatycznie zgodne z nowym rozporządzeniem, umowa może zapewniać 
drewnu liberyjskiemu przewagę konkurencyjną nad drewnem niezweryfikowanym. 

Chociaż na skutek tego procesu UE powinna stać się istotnym rynkiem dla drewna 
liberyjskiego – z jednoczesnym dążeniem UE do promowania korzystnego dostępu do jej 
rynku – nie ma dostępnych rzetelnych danych statystycznych dotyczących wywozu.

Wnioski

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych dobrowolnych umów o partnerstwie, umowa z 
Liberią powinna pomóc ulepszyć zarządzanie i egzekwowanie prawa w sektorze leśnictwa 
tego kraju. Oprócz ustanowienia narzędzia partnerstwa umożliwiającego Liberii 
powstrzymanie nielegalnego wylesiania i degradacji lasów, co przyczynia się do zmiany 
klimatu, dobrowolna umowa o partnerstwie powinna zwiększyć możliwości rynkowe dla 
liberyjskich produktów z drewna na rynku europejskim i innych rynkach międzynarodowych. 
Dzięki temu można oczekiwać, że przyczyni się ona również w pozytywny sposób do 
ogólnego rozwoju i wzrostu gospodarczego Liberii.

Uważa się, że dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy UE a Liberią została opracowana 
w sposób przejrzysty przy jak dotąd największym udziale wszystkich najważniejszych stron 
zaangażowanych w leśnictwo. Różne zainteresowane strony będą nadal brać udział we 
wdrażaniu i monitorowaniu umowy, dzięki czemu przyczynią się do zapewnienia 
przejrzystości, odpowiedzialności i dobrego zarządzania w sektorze.

Wyzwanie stanowi jednak jej skuteczne wdrożenie i monitorowanie. W Liberii umowa 

                                               
1 Rozporządzenie (UE) nr 995/2010. 
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znajduje się na etapie wdrażania, lecz proces ten przebiega powoli. Dla Liberii najważniejszą 
kwestią jest zwiększenie zdolności, do czego potrzebne jest wsparcie UE i jej państw 
członkowskich.

Jeśli chodzi o wydawanie zezwoleń, rok 2014, który jest wyznaczonym terminem, może 
okazać celem zbyt ambitnym. Zanim UE zacznie honorować zezwolenia FLEGT, należy 
przeprowadzić dokładną ocenę liberyjskiego systemu zezwoleń i wdrażania prowadzonych 
reform regulacyjnych w świetle kryteriów zdefiniowanych w umowie. 

Ponadto organizacje społeczeństwa obywatelskiego wyraziły obawy co do licznych zezwoleń 
na pozyskiwanie drewna na użytek prywatny, które ostatnio wydawał rząd liberyjski, i 
stwierdziły, że są one sprzeczne z duchem dobrowolnej umowy o partnerstwie. Konieczne 
będzie monitorowanie rozwoju sytuacji.

Sprawozdawczyni zaleca wyrażenie przez Parlament zgody na zawarcie umowy, lecz 
podkreśla, że zarówno Liberia, jak i Komisja Europejska będą musiały poświęcić 
wystarczającą uwagę skutecznemu i terminowemu egzekwowaniu postanowień dobrowolnej 
umowy o partnerstwie, w tym dotyczących zwiększania zdolności i uczestnictwa społeczności 
lokalnych, w Liberii.

W związku z tym sprawozdawczyni powtarza apel Parlamentu1o regularne podawanie 
informacji o postępach we wdrażaniu uzgodnionych dobrowolnych umów o partnerstwie 
oraz w negocjowaniu i wdrażaniu nowych umów. Sprawozdawczyni ponadto wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do dalszego dbania o to, by skuteczne wdrażanie coraz 
większej liczby dobrowolnych umów o partnerstwie było wspierane odpowiednimi środkami 
finansowymi.

Sprawozdawczyni ponadto wskazuje, że środki służące do wdrażania umowy powinny być 
przyjmowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 ustanawiającym przepisy i 
zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję2. Jeśli chodzi o zmianę załączników do 
dobrowolnej umowy o partnerstwie, sprawozdawczyni podkreśla potrzebę ewentualnego 
przekazania uprawnień w przyszłości, aby w pełni uwzględnić prerogatywy Parlamentu, w 
ramach systemu aktów delegowanych (art. 290 TFUE).

                                               
1P7_TA-PROV(2011)0008.
2Dz.U. L 55 z 28.2.2011, str. 13.


