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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***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 i Republiką Indonezji dotyczącej 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu 
produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej 
(11767/1/2013 – C7-0344/2013 – 2013/0205(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (11767/1/2013),

– uwzględniając projekt dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską 
i Republiką Indonezji dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii 
Europejskiej (11769/1/2013),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 
ust. 3 akapit pierwszy, art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) 
ppkt v) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0344/2013),

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

– uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji 
Rozwoju (A7-0043/2014),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

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

Celem dobrowolnej umowy o partnerstwie między Republiką Indonezji a Unią Europejską 
jest ustanowienie ram prawnych, aby (i) zapewnić identyfikowalność produktów z drewna, 
(ii) wprowadzić procedurę weryfikacji, która umożliwia zaświadczenie, że produkty z drewna 
przywiezione na rynek Unii Europejskiej zostały nabyte, pozyskane, przetransportowane 
i wywiezione legalnie, z zapewnieniem właściwego zarządzania lasami indonezyjskimi i ich 
legalnej eksploatacji oraz (iii) potwierdzić ważność planu działań UE na rzecz egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (Forest Law Enforcement, Governance 
and Trade – FLEGT). Dobrowolną umowę o partnerstwie z Indonezją zawarto w dniu 
30 września 2013 r. podczas ceremonii, która odbyła się w Brukseli.

Zawarcie tej umowy z Indonezją jest ważnym krokiem UE w jej staraniach zmierzających 
do poprawy zrównoważonej gospodarki leśnej w skali globalnej, do powstrzymania 
wylesiania i degradacji lasów oraz do pobudzenia zmian systemowych w sektorze leśnictwa, 
które będą wynagradzać działania uczciwych operatorów, nabywających drewno z legalnych 
i wiarygodnych źródeł, a także chronić ich przed nieuczciwą konkurencją. Indonezja jest 
w tym kontekście szczególnie ważnym krajem. Po pierwsze, powierzchnia lasów 
deszczowych znajdujących się na jej terytorium jest trzecia pod względem wielkości 
na świecie – po Amazonii i Kotlinie Konga. Dziedzictwo to jest jednak zagrożone przez 
niekontrolowane masowe niszczenie indonezyjskich lasów deszczowych oraz bogatych 
w węgiel torfowisk w celu zakładania na tych terenach upraw palm z przeznaczeniem na 
produkcję oleju oraz papieru. Wskutek tego Indonezja jest trzecim krajem na świecie pod 
względem emisji gazów cieplarnianych, które mają wpływ na zmianę klimatu. Po drugie, 
dobrowolna umowa o partnerstwie ustanawia nowe normy gospodarki leśnej w Indonezji. 
Jednak tylko ok. dziesięć procent (pod względem wartości) indonezyjskiego wywozu drewna 
i produktów z drewna trafia obecnie do UE, natomiast reszta jest eksportowana głównie do 
krajów azjatyckich. Sprawozdawca jest żywo zainteresowany efektem mnożnikowym, jaki 
zrównoważony system zarządzania indonezyjskimi lasami powinien spowodować również 
w odniesieniu do wywozu drewna na te rynki.

Chociaż sprawozdawca zgadza się na zawarcie dobrowolnej umowy o partnerstwie i wzywa 
obie strony do jej ratyfikowania, to jest również szczerze zaniepokojony stopniem gotowości 
indonezyjskiego systemu zapewniania legalności drewna (TLAS)/ Sistem Verifikasi Legalitas 
Kayu (SVLK). Na mocy dobrowolnej umowy o partnerstwie indonezyjskie drewno i produkty 
z drewna objęte jej zakresem mogą być wprowadzane na rynek UE jako drewno objęte 
zezwoleniem FLEGT, czyli jest automatycznie uznawane za legalne na mocy rozporządzenia 
UE w sprawie drewna, które zaczęto stosować z dniem 3 marca 2013 r., po tym jak obie 
strony zgodziły się na warunki systemu weryfikacji SVLK. Ponieważ formalne zatwierdzenie 
SVLK po stronie UE odbywa się za pomocą aktu wykonawczego, w którą to procedurę 
na mocy art. 291 TFUE Parlament nie jest zaangażowany, należy zaapelować do Komisji 
Europejskiej o zapewnienie szczelności systemu SVLK oraz jego pełnej operacyjności przed 
wydaniem zezwoleń wywozowych FLEGT. Obecnie przy opracowywaniu systemu SVLK 
w bardzo niewielkim stopniu uwzględnia się wymagania niezbędne do zapewnienia jego 
skuteczności i uczciwości oraz osiągnięcia zadeklarowanych celów podpisanej umowy.

Jak dotąd zezwolenia w ramach systemu SVLK wydano dla mniej niż połowy źródeł drewna 
w tym kraju. Do łańcucha dostaw trafiają znaczne ilości niezweryfikowanego drewna 
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z wycinki lasów na potrzeby rolnictwa i plantacji roślin do produkcji pulpy i papieru. 
W ostatnich latach zarejestrowane ilości takiego drewna znacznie wzrosły, osiągając niemal 
trzykrotność ilości produkowanych na podstawie zezwoleń na wyręb selektywny1. W okresie 
od 2009 do 2011 r.2 Indonezja straciła co najmniej 1 240 000 hektarów lasów, głównie 
z powodu ekspansji plantacji palmy olejowej i przekształcania lasu na potrzeby zezwoleń 
na produkcję pulpy. Niepokojące jest to, że drewno i produkty z drewna pochodzące z tych 
obszarów mogłyby trafiać na rynek UE z zezwoleniem FLEGT. Obecnie w ramach systemu 
SVLK nie kontroluje się procesu, który mógłby legalizować drewno pochodzące 
z przekształcania lasu. Nie prowadzi się kontroli pozyskiwania drewna na miejscu, dzięki 
którym można byłoby sprawdzić, czy przestrzegane są ograniczenia zawarte w wytycznych 
załączonych do zezwoleń na przekształcenie lasu (IPK) lub ocen oddziaływania 
na środowisko (AMDAL), a zatem system nie reguluje kwestii pozyskiwania drewna 
pochodzącego z prawdopodobnie najgorzej zarządzanego podsektora indonezyjskiej 
gospodarki gruntami.

Ponadto system SVLK nie wymaga rozdzielenia drewna objętego zezwoleniem SVLK 
i nieobjętego tym zezwoleniem. Ponieważ ten surowiec nie jest rozdzielany w zakładach 
przetwórczych, nie ma również pewności prawnej co do legalności produktów 
opuszczających te zakłady. Do zaognienia problemu przyczynia się fakt, że kontrolerzy 
SVLK nie są wyraźnie zobowiązani do kontroli każdego etapu łańcucha dostaw. Ponadto 
wydaje się, że kontrole SVLK nie oceniają odpowiednio, czy kontrolowane przedsiębiorstwa, 
prowadząc operacje pozyskiwania drewna, przestrzegają praw do gruntu posiadanych przez 
ludność lokalną i tubylczą. Organy weryfikacyjne (VB) nie mają w obecnym systemie SVLK 
szczegółowego uprawnienia do wykonywania tych obowiązków. 

Istnieje wiele dowodów na to, że wiele wszelkiego rodzaju zezwoleń komercyjnych, 
na podstawie których drewno jest dostarczane na rynek krajowy i rynki eksportowe, 
pozyskano w sposób co najmniej wątpliwy, a w niektórych przypadkach – nielegalnie. 
W 2010 r. wiceprzewodniczący indonezyjskiej komisji ds. zwalczania korupcji (KPK) 
stwierdził, że sektor leśnictwa jest „źródłem nieograniczonej korupcji”. Dopóki korupcja 
w Indonezji pozostanie zakorzeniona na wszystkich szczeblach rządu, wiarygodność tego 
kraju w wydawaniu zezwoleń FLEGT pozostanie wątpliwa. Korupcji sprzyja brak 
aktualnych, przejrzystych i dostępnych danych i map. Utrzymują się niespójności, które 
skutkują różniącymi się od siebie interpretacjami prawa. Prowadzi to do konfliktów 
ze społecznościami lokalnymi i tubylczymi. Jednocześnie niezależny podmiot monitorujący 
musi mieć podstawowy dostęp do informacji, aby mógł wywiązywać się ze swoich 
obowiązków w sposób wiarygodny. Mapy zezwoleń, plany wycinek i kopie zezwoleń 
powinny być dostępne w publicznym rejestrze. 

Proponowany mechanizm kontroli skuteczności systemu SVLK opiera się niemal w całości 
na kontrolerach i niezależnych podmiotach monitorujących. Choć należy pochwalić SVLK 

1 Stwierdzenia na podstawie danych Ministerstwa Leśnictwa dotyczących produkcji drewna w latach 2006–2010. 
Źródła: Tabela IV.2.2., s. 182 sprawozdania z rozwoju przemysłu leśnego Bina Usaha Kehutanan, dostępnego na 
stronie: http://www.scribd.com/doc/88508089/STATISTIK-KEHUTANAN-2010, oraz Buku Statistik 
Kehutanan Indonesia, indonezyjskie Ministerstwo Leśnictwa, lipiec 2012 r., 
http://www.dephut.go.id/files/BUku%20Statistik%20Juli%202012_terbaru.pdf. 
2 Greenpeace, 2013 r. Licence to kill. 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2013/LicenceToKill_ENG_LOWRES.pdf: s. 4.

http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2013/LicenceToKill_ENG_LOWRES.pdf
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za przyznanie oficjalnej roli niezależnym podmiotom monitorującym, w tym społeczeństwu 
obywatelskiemu, to możliwości tych sieci monitorujących są ograniczone, jeśli chodzi o ich 
zasoby kadrowe i kapitałowe. Działalność niezależnych podmiotów monitorujących dotyczy 
jedynie około 5% wszystkich zezwoleń SVLK wydawanych przez organy weryfikacyjne, 
głównie z powodu ograniczeń kadrowych i finansowych. Należy pilnie zająć się tą kwestią, 
zarówno w odniesieniu do zakresu, jak i jakości. Ponadto należy zagwarantować 
bezpieczeństwo osób działających w sieciach niezależnych podmiotów monitorujących, aby 
sieci te mogły właściwie funkcjonować. Należy traktować poważnie przemoc, groźby 
i wszelkie formy nadużyć wobec osób, które prowadzą monitoring, i sumiennie ścigać 
sprawców takich czynów. 

Najwyższe obawy wzbudza fakt, że system CVLK obecnie nie przewiduje sposobów 
zaradzenia wskazanym powyżej niedociągnięciom. Indonezyjskie Ministerstwo Leśnictwa nie 
ma jasnych procedur monitorowania, katalogowania i działań następczych dotyczących 
przypadków nieprzestrzegania przez przedsiębiorstwa systemu SVLK. W rzeczywistości 
przedsiębiorstwa działające w sposób niezgodny z prawem nie są z reguły ścigane sądownie, 
lecz raczej nakłada się na nie sankcje administracyjne i obowiązek poddania się kolejnej 
kontroli w ramach SVLK. W ten sposób SVLK mógłby potencjalnie stanowić biurokratyczną 
barierę dla wymierzania sprawiedliwości i istnieje wyraźne niebezpieczeństwo, że 
przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają norm SVLK, będą dostawały jedynie kolejną szansę 
na dostosowanie się do właściwych wymogów, a nie będą zgłaszane do organów ścigania za 
łamanie prawa. 

Sprawozdawca apeluje do władz indonezyjskich, aby przy okazji pierwszego przeglądu 
systemu SVLK, który obecnie się odbywa, uregulowały wszystkie te kwestie i właściwie 
zaangażowały wszystkie strony niezależnego społeczeństwa obywatelskiego w proces 
przeglądu. Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w monitorowanie oraz jego rola 
przyczyniają się w pewnym stopniu do zwiększenia wiarygodności SVLK, ale tylko pod 
warunkiem, że to zaangażowanie będzie trwało i będzie zwiększana przejrzystość wobec 
innych części społeczeństwa obywatelskiego.
Sprawozdawca apeluje do Komisji Europejskiej o dopilnowanie, by niedociągnięcia systemu 
SVLK zostały wyeliminowane przed rozpoczęciem wydawania zezwoleń FLEGT 
na indonezyjskie produkty z drewna. Tylko przy tym założeniu sprawozdawca zaleca 
wydanie zgody na zawarcie dobrowolnej umowy o partnerstwie. Sprawozdawca oczekuje, że 
Komisja przedstawi Parlamentowi ocenę systemu zezwoleń SVLK przed rozpoczęciem 
wydawania zezwoleń FLEGT na indonezyjskie produkty z drewna.
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OPINIA KOMISJI ROZWOJU

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie 
pomiędzy Unią Europejską i Republiką Indonezji dotyczącej egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna 
wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej
(11767/1/2013 – C7-0344/2013 – 2013/0205(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Kriton Arsenis

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dobrowolna umowa o partnerstwie między Republiką Indonezji a Unią Europejską, 
podpisana w dniu 30 września 2013 r., ma na celu zwalczanie handlu nielegalnie 
pozyskiwanym drewnem poprzez ustanowienie systemu zezwoleń w celu kontroli legalności 
przywozu drewna do UE w ramach partnerstwa FLEGT (plan działań UE na rzecz 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa).

Umowy FLEGT są najbardziej przejrzystymi spośród umów partnerskich zawieranych przez 
Unię Europejską. FLEGT stanowi cenne narzędzie w dziedzinie gospodarki leśnej, ponieważ 
wprowadza odpowiednie procesy konsultacji, które sprzyjają skutecznemu udziałowi 
szerokiego grona zainteresowanych podmiotów – w tym organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego w krajach partnerskich – w kształtowaniu i wdrażaniu polityki. W ten sposób 
procesy FLEGT skutkują umacnianiem dialogu między zainteresowanymi podmiotami, 
obroną interesów społeczności rdzennych i zamieszkujących lasy, zwiększeniem 
przejrzystości i zwalczaniem korupcji. Jednocześnie FLEGT przestrzega suwerennych praw 
krajów będących producentami, traktując ich jako równych partnerów w tym procesie. 

Nielegalne pozyskiwanie drewna szkodzi odpowiedzialnej gospodarce leśnej, sprzyja korupcji 
i zmniejsza dochód kraju będącego producentem (szacuje się, że w okresie 2007–2011 
Indonezja straciła ok. 7 mld USD): ma to poważne konsekwencje gospodarcze i społeczne dla 
osób ubogich i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Dobrowolna umowa o partnerstwie 
dąży do wyeliminowania źródłowych przyczyn nielegalności, czyli m.in. korupcji i braku 
jasności w kwestii praw do gruntów.
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W Indonezji znajduje się trzeci co do wielkości na świecie las tropikalny (944 tys. km2), który 
zajmuje ponad połowę powierzchni lądowej kraju, w tym jedne z ostatnich na świecie 
nienaruszonych i nieprzeciętych drogami obszarów leśnych. Sprawia to, że indonezyjskie 
lasy, z uwagi na różnorodność biologiczną, mają globalne znaczenie. Jednocześnie lasy te, ze 
względu na pochłanianie i składowanie dwutlenku węgla, są bardzo istotne dla globalnej 
walki ze zmianą klimatu. Mimo to Indonezja plasuje się na trzecim miejscu na świecie pod 
względem utraty obszarów leśnych w ujęciu netto. Szybkie wylesianie i niszczenie torfowisk 
spowodowało, że kraj ten stał się również trzecim na świecie emitentem gazów 
cieplarnianych. Jako że zmiana klimatu w coraz większym stopniu staje się przyczyną głodu, 
ubóstwa, chorób i emigracji, przedmiotowa umowa ma dla Komisji Rozwoju szczególne 
znaczenie.

Dobrowolna umowa o partnerstwie wyznacza nowy standard gospodarowania indonezyjskimi 
lasami, ale jej wpływ na wylesianie może pozostać ograniczony, jako że UE jest odbiorcą 
jedynie ok. 10% wartości eksportu. Indonezja planuje jednak stosować swój system 
zapewniania legalności drewna do całego swojego wywozu drewna komercyjnego 
i produktów z drewna – także poza UE. Do opracowania pozostają jeszcze osobne kontrole 
weryfikujące legalność importowanego drewna.

Indonezja rozpoczęła wdrażanie swojego systemu zapewniania legalności drewna – SVLK – 
we wrześniu 2010 r., inicjując program kontroli i tworzenia zdolności w sektorze leśnictwa. 
Komisja Rozwoju podkreśla, że jest istotne, aby SVLK był w pełni operacyjny, zanim zacznie 
się wydawać zezwolenia na wywóz w ramach FLEGT. Obecnie system ten nie spełnia norm 
wymaganych do zapewnienia jego skuteczności i integralności. W systemie SVLK powinna 
istnieć możliwość śledzenia pochodzenia drewna aż po poziom koncesji leśnej objętej licencją 
lub lasu prywatnego działającego zgodnie z indonezyjskim prawem. Grupy ekologów 
i organizacje praw człowieka krytykują indonezyjski proces przyznawania koncesji, który 
doprowadził ich zdaniem do przekształcenia cennych lasów pierwotnych. Obecnie w ramach 
systemu SVLK nie prowadzi się kontroli przekształceń lasów, która mogłaby legalizować ten 
proces. 

W niedawnym raporcie organizacji Human Rights Watch pt. „The Dark Side of Green 
Growth” (Ciemna strona zielonego wzrostu) wskazano poważne niedociągnięcia systemu 
SVLK, zwłaszcza jego niezdolność do zapobiegania naruszaniu praw do gruntów: proces 
kontroli nie gwarantuje, że zezwolenia wydawane przez rząd dotyczą gruntów wolnych od 
wcześniejszych roszczeń, że firmy zrekompensowały społecznościom utratę ziemi lub 
uzyskały przed rozpoczęciem działalności ich niewymuszoną, wcześniejszą i świadomą 
zgodę. W Indonezji powszechne są spory o ziemię związane z koncesjami na wyręb 
i nasadzenia, a wspomniane przeoczenie jest poważnym brakiem certyfikacji SVLK.

Jednym z głównych atutów indonezyjskiego systemu SVLK jest nadanie grupom 
społeczeństwa obywatelskiego i obywatelom odpowiedzialności dotyczącej zgłaszania 
zastrzeżeń co do kontroli. Należy jednak zwiększyć umiejętności w zakresie monitorowania 
i zapewnić bezpieczeństwo osób wykonujących to zadanie. 

Komisja Rozwoju pragnie zachęcić rząd Indonezji, aby wdrażając dobrowolną umowę 
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o partnerstwie, wykazał zdecydowaną wolę polityczną w perspektywie udoskonalonej 
gospodarki leśnej oraz uznawania praw własności społeczności rdzennych i zamieszkujących 
w lasach.

Komisja Rozwoju wzywa Komisję Europejską do dopilnowania, aby niedociągnięcia systemu 
SVLK zostały usunięte i aby system ten był w pełni sprawny przed wydaniem jakiegokolwiek 
zezwolenia dotyczącego indonezyjskich produktów z drewna w ramach FLEGT. Tylko pod 
tym warunkiem Komisja Rozwoju zaleca wydanie zgody na zawarcie dobrowolnej umowy 
o partnerstwie.

*******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody.
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