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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie unijnych ram prawnych mających na celu 
zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE
(2020/2006(INL))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając art. 114 ust. 3 i art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej,

 uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Egzekwowanie prawa, zarządzanie i 
handel w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) – Wniosek w sprawie planu działania UE” z 
dnia 21 maja 2003 r. (COM(2003) 251),

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 
z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna („unijne rozporządzenie w sprawie drewna”)1,

 uwzględniając cele zrównoważonego rozwoju określone przez ONZ w Agendzie 2030, 
w szczególności cel nr 15, aby chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone 
użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać 
pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać 
utratę różnorodności biologicznej,

 uwzględniając porozumienie paryskie osiągnięte podczas 21. sesji Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP21),

 uwzględniając badanie dotyczące wymogów w zakresie należytej staranności w 
łańcuchach dostaw zlecone przez Dyrekcję Generalną Komisji ds. Sprawiedliwości i 
Konsumentów (2020 r.),

- uwzględniając opracowaną przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) 
ocenę europejskiej wartości dodanej unijnych ram prawnych mających na celu 
zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE2

 uwzględniając konkluzje Rady i rządów państw członkowskich zasiadających w Radzie 
w sprawie komunikatu dotyczącego zintensyfikowania działań UE na rzecz ochrony i 
odtwarzania światowych lasów z dnia 16 grudnia 2019 r.,

1 Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23–34,
2 EPRS „European Added Value Assessment on an EU legal framework to halt and reverse EU-driven global 
deforestation” [„Ocena europejskiej wartości dodanej unijnych ram prawnych mających na celu zatrzymanie i 
odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE”], publikacja wkrótce.
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 uwzględniając deklarację amsterdamską z grudnia 2015 r. zatytułowaną „Towards 
Eliminating Deforestation from Agricultural Commodity Chains with European 
Countries” [W kierunku eliminacji wylesiania z łańcuchów towarów rolnych 
obejmujących kraje europejskie],

 uwzględniając program ONZ na rzecz redukcji emisji spowodowanych wylesianiem i 
degradacją lasów w krajach rozwijających się (REDD+),

 uwzględniając Strategiczny plan ONZ na rzecz lasów w okresie 2017–2030, który 
określa sześć globalnych celów dla lasów oraz 26 powiązanych celów, które należy 
osiągnąć do 2030 r.,

 uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania 
pustynnienia, przyjętą dnia 17 czerwca 1994 r.,

 uwzględniając krajowe platformy zrównoważonych towarów rozwijane w ramach 
Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP),

 uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

 uwzględniając Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych 
z 1966 r.,

 uwzględniając Amerykańską Konwencję Praw Człowieka z 1969 r.,

 uwzględniając Afrykańską kartę praw człowieka i ludów z 1987 r.,

 uwzględniając konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 169 z 1989 r. 
dotyczącą ludności tubylczej i plemiennej,

 uwzględniając konwencję dotyczącą ludności tubylczej i plemiennej z 1989 r.,

 uwzględniając Deklarację praw ludów tubylczych ONZ z 2007 r.,

 uwzględniając wytyczne OECD/FAO dotyczące odpowiedzialnego łańcucha dostaw 
rolnych,

 uwzględniając Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami 
gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) z 1973 r.,

 uwzględniając Konwencję o różnorodności biologicznej z 1992 r. oraz związany z nią 
protokół kartageński o bezpieczeństwie biologicznym z 2000 r., a także Protokół o 
dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści 
wynikających z wykorzystania tych zasobów z 2010 r.,

 uwzględniając sprawozdanie za 2019 r. z globalnej oceny różnorodności biologicznej i 
usług ekosystemowych z dnia 6 maja 2019 r. sporządzone przez Międzyrządową 
Platformę Naukowo-Polityczną w sprawie Różnorodności Biologicznej i 
Funkcjonowania Ekosystemów ONZ,
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 uwzględniając zasady odpowiedzialnego inwestowania ONZ z 2006 r.,

 uwzględniając wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka, przyjęte przez Radę Praw 
Człowieka ONZ w 2011 r., oraz wytyczne OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, zaktualizowane w 2011 r.,

 uwzględniając sprawozdanie specjalne dotyczące zmiany klimatu i gruntów z dnia 8 
sierpnia 2019 r. opracowane przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu ONZ,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie strategii 
politycznych UE na rzecz obrońców praw człowieka3,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie oleju palmowego i 
wylesiania lasów deszczowych4,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wpływu 
międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy 
wartości5,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie łamania praw rdzennej 
ludności na świecie, w tym masowego wykupu gruntów rolnych6,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przejrzystego i 
odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: 
kwestia lasów7,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu8,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 15. posiedzenia 
Konferencji Stron (COP15) Konwencji o różnorodności biologicznej9,

 uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Zintensyfikowanie działań UE na 
rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów” z dnia 23 lipca 2019 r. (COM(2019) 
352),

 uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejski Zielony Ład” z dnia 11 
grudnia 2019 r. (COM(2019) 640),

 uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Unijna strategia na rzecz 
bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia” z dnia 20 maja 
2020 r. (COM(2020) 380),

3 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0226.
4 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0098.
5 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0330.
6 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0279.
7 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0333.
8 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.
9 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0015.
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 uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Strategia „od pola do stołu” na rzecz 
sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego” z 
dnia 20 maja 2020 r. (COM(2020) 381),

– uwzględniając art. 47 i 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Rozwoju, Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że zróżnicowane pod względem biologicznym lasy będące 
naturalnymi pochłaniaczami dwutlenku węgla są niezbędne w walce ze zmianą klimatu 
zgodnie z celami porozumienia paryskiego, jakimi jest utrzymanie wzrostu średniej 
temperatury na świecie znacznie niższego niż 2 °C powyżej poziomu sprzed epoki 
przemysłowej oraz dążenie do tego, by ograniczyć wzrost do 1,5 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej, a także do przystosowania się do zmiany klimatu i 
zachowania różnorodności biologicznej;

B. mając na uwadze, że konsumpcja w Unii przyczynia się do 10 % globalnego 
wylesiania;

1. podkreśla, że powiększanie powierzchni gruntów wykorzystywanych do celów 
rolniczych odpowiada za ok. 80 % światowego wylesiania; w tym kontekście zaznacza, 
że w komunikacie Komisji zatytułowanym „Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w formie 
produktów przetworzonych lub usług, znajduje się wśród głównych czynników 
przyczyniających się do wylesiania, niszczenia ekosystemów i naruszania praw 
człowieka na całym świecie;

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost świadomości wśród przedsiębiorców w zakresie 
problemu, jakim jest globalne wylesianie, potrzeby podjęcia działań o charakterze 
korporacyjnym oraz związanych z tym zobowiązań; podkreśla jednak, że zobowiązania 
podejmowane dobrowolnie przez przedsiębiorstwa często dotyczą jedynie części ich 
łańcuchów dostaw i jak dotąd nie były one wystarczające, aby zatrzymać globalne 
wylesianie;

3. zwraca uwagę, że systemy certyfikacji prowadzone przez strony trzecie odgrywają 
istotną rolę w łączeniu przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego w celu 
wypracowania wspólnego stanowiska wobec problemu wylesiania; odnotowuje jednak, 
że na dzień dzisiejszy same dobrowolne systemy certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie nie są skutecznym narzędziem zatrzymania i odwrócenia globalnego wylesiania; 
zauważa, że dobrowolne systemy certyfikacji prowadzone przez strony trzecie mogą 
stanowić dodatkowe narzędzie do oceny i ograniczania ryzyka wylesiania, o ile będą 
odpowiednio opracowane i wdrożone pod względem kryteriów dotyczących 
zrównoważoności, na których się opierają, niezawodności procesu certyfikacji i 
akredytacji, niezależnego monitoringu, możliwości monitorowania łańcucha dostaw, 
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wymogów w zakresie ochrony lasów pierwotnych oraz promowania zrównoważonej 
gospodarki leśnej;

4. krytycznie odnosi się do faktu, że same certyfikacja prowadzona przez strony trzecie i 
etykiety stron trzecich powodują nieuzasadnione przeniesienie na konsumentów 
odpowiedzialności za decydowanie o tym, czy dokonać zakupu produktów 
niepowodujących wylesiania; w związku z powyższym podkreśla, że certyfikacja 
prowadzona przez strony trzecie może jedynie stanowić uzupełnienie procedur należytej 
staranności realizowanych przez przedsiębiorstwa, ale nie może tych procedur zastąpić;

5. w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje głosy znacznej liczby przedsiębiorstw 
domagających się wprowadzenia przepisów unijnych dotyczących obowiązkowego 
zachowania należytej staranności w łańcuchach dostaw obejmujących produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów;

6. przypomina swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu oraz swoje wezwanie, aby Komisja bezzwłocznie przedłożyła wniosek 
dotyczący europejskich ram prawnych opartych na obowiązku zachowania należytej 
staranności w celu zapewnienia zrównoważonych i niepowodujących wylesiania 
łańcuchów dostaw produktów wprowadzanych na rynek unijny, ze szczególnym 
uwzględnieniem przeciwdziałania głównym przyczynom wylesiania związanego z 
przywozem oraz promowania przywozu niepowodującego wylesiania za granicą;

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar zwalczania przez Komisję globalnego wylesiania, ale 
apeluje o przyjęcie bardziej ambitnego podejścia w zakresie polityki; wzywa Komisję 
do przedstawienia wniosku dotyczącego unijnych ram prawnych opartych na 
obowiązku zachowania należytej staranności, obejmujących wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, ujawniania informacji i uczestnictwa stron trzecich, a także 
odpowiedzialność i kary za naruszenie obowiązków dla wszystkich przedsiębiorstw po 
raz pierwszy wprowadzających na rynek unijny produkty o najwyższym stopniu 
zagrożenia dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty pochodne, jak również dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla ofiar naruszeń tych obowiązków; na 
podmioty handlowe działające na rynku unijnym należy nałożyć obowiązki w zakresie 
identyfikowalności w celu zapewnienia zrównoważonych łańcuchów wartości 
niepowodujących wylesiania, jak określono w załączniku do niniejszej rezolucji; 
podkreśla, że te same ramy prawne należy zastosować wobec unijnych instytucji 
finansowych oferujących środki finansowe przedsiębiorstwom, które pozyskują, 
wydobywają, produkują lub przetwarzają produkty stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz ich produkty pochodne;

8. zwraca uwagę, że produkty stanowiące zagrożenie dla lasów i ekosystemów objęte tymi 
unijnymi ramami prawnymi należy określić na podstawie obiektywnych przesłanek 
opartych na badaniach naukowych, świadczących o tym, że takie produkty powodują 
wysokie ryzyko niszczenia i degradacji lasów oraz ekosystemów zasobnych w węgiel i 
charakteryzujących się bogatą różnorodnością biologiczną, a także stanowią zagrożenie 
dla praw ludów tubylczych i ogólnie praw człowieka;

9. podkreśla, że takie unijne ramy prawne powinny nie tylko gwarantować legalność 
pozyskiwania, produkcji, wydobywania i przetwarzania produktów stanowiących 
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zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz ich produktów pochodnych w państwie 
pochodzenia, ale również zapewniać zrównoważony charakter procesów ich 
pozyskiwania, produkcji, wydobywania i przetwarzania;

10. zaznacza, że na pierwszej linii frontu w walce o ochronę ekosystemów często są 
społeczności lokalne, ludy tubylcze, obrońcy praw własności gruntu i środowiska; 
wyraża zaniepokojenie faktem, że degradacja i niszczenie lasów i innych cennych 
ekosystemów nierzadko wiążę się z naruszaniem praw człowieka lub wynika z niego; w 
związku z tym wzywa do uwzględnienia w przyszłych unijnych ramach prawnych 
ochrony praw człowieka, w szczególności prawa posiadania gruntu, prawa własności 
gruntu i praw pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem praw ludów tubylczych;

11. zauważa, że takimi unijnymi ramami prawnymi należy również objąć niebędące lasami 
ekosystemy zasobne w węgiel i charakteryzujące się bogatą różnorodnością 
biologiczną, aby uniknąć przeniesienia presji na te krajobrazy;

12. jest zdania, że obowiązki te powinny mieć zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw 
wprowadzających na rynek unijny produkty stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów, niezależnie od wielkości tych przedsiębiorstw czy miejsca ich rejestracji; 
uważa, że na rozdrobnionym rynku końcowym kluczem do osiągnięcia szerokiej skali 
oddziaływania oraz zapewnienia zaufania konsumentów jest włączenie mniejszych i 
większych przedsiębiorstw; podkreśla, że ramy regulacyjne nie mogą powodować 
nadmiernego obciążenia dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych ani 
uniemożliwiać im wejścia na rynki i uczestniczenia w handlu międzynarodowym; w 
związku z powyższym uznaje, że wymogi zachowania należytej staranności, 
sprawozdawczości i ujawniania informacji muszą być proporcjonalne do poziomu 
zagrożenia związanego z danymi produktami;

13. wyraża przekonanie, że unijne rozporządzenie w sprawie drewna, w szczególności 
zawarte w nim wymogi dotyczące zasad należytej staranności, stanowi dobry model, na 
podstawie którego można opracować przyszłe unijne ramy prawne mające na celu 
zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE, ale 
niewdrożenie i brak egzekwowania unijnego rozporządzenia w sprawie drewna 
oznacza, że nie spełnia ono swoich założeń; w związku z powyższym jest zdania, że 
należy wyciągnąć wnioski z unijnego rozporządzenia w sprawie drewna w celu 
określenia lepszych zasad wdrażania i egzekwowania w odniesieniu do przyszłych 
unijnych ram prawnych mających na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego 
wylesiania spowodowanego przez UE;

14. zaznacza, że takie ramy prawne powinny i mogą być opracowane w sposób zgodny z 
wymogami Światowej Organizacji Handlu;

15. podkreśla, że w ramach ewentualnych regulacyjnych lub nieregulacyjnych działań lub 
środków następczych wobec unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 oraz 
strategii „od pola do stołu” należy odpowiednio zająć się kwestią wpływu unijnej 
konsumpcji produktów stanowiących zagrożenie dla lasów i ekosystemów;

16. zwraca się do Komisji o przedłożenie na podstawie art. 114 ust. 3 i art. 191 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wniosku dotyczącego unijnych ram prawnych 
mających na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego 
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przez UE, zgodnie z zaleceniami określonymi w załączniku do niniejszego 
sprawozdania;

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji oraz 
zaleceń zawartych w załączniku Komisji i Radzie.
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI:

ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI POSTULOWANEGO WNIOSKU

1. Cel

We wniosku dotyczącym rozporządzenia („wniosek”) należy określić podstawę na potrzeby 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony wyczerpywalnych zasobów naturalnych, takich jak 
lasy naturalne i ekosystemy naturalne, zapewniając, aby rynek unijny i struktura konsumpcji 
nie miały negatywnego wpływu na lasy i ekosystemy naturalne ani na prawa człowieka, na 
które pozyskiwanie, wydobywanie i produkcja produktów objętych wnioskiem ma wpływ.

Należy zapewnić w nim przejrzystość i pewność w odniesieniu do następujących elementów:

a) produkty objęte wnioskiem i ich produkty pochodne, które są wprowadzane na rynek 
wewnętrzny Unii,

b) praktyki w zakresie dostaw stosowane przez wszystkie podmioty gospodarcze działające 
na rynku wewnętrznym Unii,

c) praktyki produkcyjne podmiotów gospodarczych zajmujących się pozyskiwaniem, 
wydobywaniem, dostarczaniem i przetwarzaniem produktów stanowiących zagrożenie 
dla lasów i ekosystemów lub produkowaniem ich produktów pochodnych na rynku 
wewnętrznym Unii.

Należy ustanowić obowiązek wypełniania międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
środowiska i praw człowieka podjętych przez Unię i jej państwa członkowskie, takich jak 
porozumienie paryskie, cele zrównoważonego rozwoju i obowiązki związane z prawami 
człowieka.

2. Zakres

Wniosek powinien mieć zastosowanie do wszystkich podmiotów gospodarczych niezależnie 
od ich formy prawnej, wielkości lub złożoności ich łańcuchów wartości, tj. powinien 
obejmować wszelkie osoby fizyczne lub prawne (z wyjątkiem konsumentów niehandlowych), 
które wprowadzają po raz pierwszy produkty objęte wnioskiem oraz ich produkty pochodne na 
rynek wewnętrzny Unii. Powinno to dotyczyć zarówno podmiotów działających na terytorium 
Unii, jak i poza nim. Do wykonywania tych zadań podmioty niedziałające na terytorium Unii 
powinny wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/10201).

Wszystkie podmioty gospodarcze powinny mieć prawo do zgodnego z prawem wprowadzania 
na rynek unijny produktów stanowiących zagrożenie dla lasów i ekosystemów i ich produktów 
pochodnych jedynie wówczas, gdy są w stanie wykazać, że w ramach własnych działań oraz 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w 
sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia 
(WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 1).
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we wszystkich rodzajach relacji biznesowych, jakie utrzymują ze swoimi partnerami 
biznesowymi i podmiotami w całym swoim łańcuchu wartości (tj. z dostawcami, 
franczyzobiorcami, licencjobiorcami, spółkami joint venture, inwestorami, klientami, 
wykonawcami, konsumentami, konsultantami, doradcami finansowymi, prawnymi i innymi), 
w przypadku których poziom ryzyka jest co najwyżej nieznaczny, towary wprowadzane na 
rynek unijny:

 nie pochodzą z gruntów uzyskanych w drodze przekształcenia lasów naturalnych lub 
innych ekosystemów naturalnych; 

 nie pochodzą z lasów naturalnych i ekosystemów naturalnych ulegających degradacji; 
oraz

 nie są produkowane z naruszeniem praw człowieka ani z nim związane.

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć odpowiednie środki w celu zapewnienia 
poszanowania tych norm w ramach całego swojego łańcucha wartości.

Wniosek powinien obejmować wszystkie produkty najczęściej związane z wylesianiem, 
degradacją lasów naturalnych i przekształcaniem oraz degradacją naturalnych ekosystemów. 
Produkty te należy wymienić w załączniku do wniosku i powinny się wśród nich znaleźć co 
najmniej olej palmowy, soja, mięso, skóra, kakao, kawa, kauczuk i kukurydza, a także wszelkie 
produkty pośrednie lub końcowe będące pochodnymi tych produktów oraz produkty 
zawierające te produkty. W przypadku gdy produkty pochodne zawierają więcej niż jeden z 
produktów objętych wnioskiem, należy zachować należytą staranność w odniesieniu do 
każdego z tych produktów. W ciągu trzech lat od daty wejścia w życie wniosku należy objąć 
jego zakresem produkty objęte rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
995/20102 („unijne rozporządzenie w sprawie drewna”).

Komisja powinna przyjąć akty delegowane w celu zmiany wykazu produktów i ich produktów 
pochodnych objętych wnioskiem, jeżeli pojawią się dowody świadczące o szkodliwym 
wpływie ich pozyskiwania, wydobywania lub produkcji na lasy naturalne, ekosystemy 
naturalne lub prawa człowieka.

Wniosek powinien mieć takie samo zastosowanie do unijnych instytucji finansowych 
oferujących środki finansowe, ubezpieczenie lub inne usługi podmiotom gospodarczym, które 
pozyskują, wydobywają, produkują, przetwarzają lub sprzedają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty pochodne.

Podmiot handlowy, tj. osoba fizyczna lub prawna, która w ramach działalności handlowej 
zbywa lub nabywa na rynku wewnętrznym Unii jakikolwiek produkt objęty wnioskiem lub jego 
produkt pochodny już wprowadzony do obrotu na rynku wewnętrznym Unii, powinien w 
odniesieniu do całego łańcucha dostaw wskazać:

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 
r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Tekst 
mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23).
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 podmioty gospodarcze lub podmioty handlowe, które dostarczyły produkty objęte 
rozporządzeniem oraz ich produkty pochodne oraz

 w stosownych przypadkach podmioty handlowe, do których dany podmiot handlowy 
dostarczył produkty objęte wnioskiem oraz ich produkty pochodne.

3. Obowiązki ogólne

3.1. Wylesianie i przekształcanie ekosystemów naturalnych

Produkty objęte wnioskiem i ich produkty pochodne, które są wprowadzane na rynek unijny, 
nie powinny powodować wylesiania ani przekształcania ekosystemów naturalnych, ani 
pochodzić z takich działań.

W tym celu produkty stanowiące zagrożenie dla lasów i ekosystemów wprowadzane na rynek 
unijny w formie surowej lub jako produkty pochodne takich produktów, lub zawierające takie 
produkty nie powinny być pozyskiwane, wydobywane ani produkowane na gruntach, które w 
dniu 1 stycznia 2008 r. miały status lasu naturalnego lub ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 „Definicje”, ale które od tamtego czasu utraciły ten status w 
wyniku wylesiania lub przekształcenia.

3.2. Degradacja lasów naturalnych i ekosystemów naturalnych

Produkty objęte wnioskiem i ich produkty pochodne, które są wprowadzane na rynek unijny, 
nie powinny powodować degradacji lasów naturalnych ani ekosystemów naturalnych, ani 
pochodzić z takich działań.

W tym celu produkty stanowiące zagrożenie dla lasów i ekosystemów wprowadzane na rynek 
unijny w formie surowej lub jako produkty pochodne takich produktów, lub zawierające takie 
produkty nie powinny być pozyskiwane, wydobywane ani produkowane na gruntach, które w 
dniu 1 stycznia 2008 r. miały status lasu naturalnego lub ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 „Definicje” i nadal mają taki status, ale które uległy zmianom 
powodującym ich degradację. Zgodnie z prawem możliwe powinno być jedynie wprowadzenie 
na rynek unijny produktu, który został pozyskany, wydobyty lub wyprodukowany w sposób 
zgodny z celami ochrony środowiska i niepowodujący utraty lub degradacji funkcji ekosystemu 
na gruntach lub w pobliżu gruntów, na których taki produkt został pozyskany, wydobyty lub 
wyprodukowany.

3.3. Definicje 

Zgodnie z dokumentem „Terminy i definicje” opracowanym przez Accountability Framework3, 
do celów wniosku zastosowanie powinny mieć następujące definicje:

Las oznacza grunt obejmujący ponad 0,5 ha z drzewami o wysokości powyżej 5 metrów, o 
zwarciu drzewostanu ponad 10 % lub z drzewami, które są w stanie osiągnąć te progi in situ. 

3 Zob. https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2020/03/Definitions-Mar2020.pdf.

https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2020/03/Definitions-Mar2020.pdf
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Termin ten nie obejmuje gruntów przeznaczonych głównie do użytku rolnego lub innego. Las 
obejmuje lasy naturalne i plantacje leśne. 

Las naturalny oznacza las będący ekosystemem naturalnym. Lasy naturalne mają wiele lub 
większość cech lasu rodzimego na danym terenie, w tym skład gatunkowy, strukturę i funkcję 
ekologiczną. Lasy naturalne obejmują:

a) lasy pierwotne, które w ostatnim czasie nie zostały poddane znacznemu oddziaływaniu 
człowieka;

b) lasy regenerowane (wtórne), które w przeszłości zostały poddane znacznemu 
oddziaływaniu człowieka (na przykład w związku z rolnictwem, hodowlą zwierząt 
gospodarskich, plantacjami drzew lub intensywnym pozyskiwaniem drewna), ale w 
przypadku których wstrzymano lub w znacznym stopniu zmniejszono działania będące 
głównymi przyczynami oddziaływania, a ekosystem odzyskał znaczną część swojego 
pierwotnego składu gatunkowego, struktury i funkcji ekologicznej lub ma status 
porównywalny do innych współczesnych ekosystemów naturalnych;

c) zarządzane lasy naturalne, w których znaczna część składu, struktury i funkcji 
ekologicznej ekosystemu występuje przy obecności działań, takich jak: (i) pozyskiwanie 
drewna lub innych produktów leśnych, w tym zarządzanie mające na celu promowanie 
gatunków o wysokiej wartości; (ii) uprawy o niskiej intensywności i na małą skalę na 
terenie lasu, takie jak mniej intensywne formy rolnictwa leśno-odłogowego (rolnictwa 
wędrownego) w mozaice leśnej;

d) lasy, które uległy częściowej degradacji w wyniku działalności człowieka lub z przyczyn 
naturalnych (np. pozyskiwanie, pożar, zmiana klimatu, inwazyjny gatunek obcy lub 
inne), ale w przypadku których grunty nie zostały przekształcone do innego użytku, a 
degradacja nie spowodowała trwałego zmniejszenia pokrywy leśnej do poziomu poniżej 
progów definiujących las ani trwałej utraty innych elementów składu, struktury i funkcji 
ekosystemu.

Wylesianie oznacza utratę lasu naturalnego w wyniku (i) przekształcenia do użytku rolnego 
lub innego użytku gruntów nieleśnych; (ii) przekształcenia w plantację leśną; (iii) poważnej i 
trwałej degradacji.

Ekosystem naturalny oznacza ekosystem, który w znacznym stopniu przypomina – pod 
względem składu gatunkowego, struktury i funkcji ekologicznej – ekosystem, jaki znajduje się 
lub mógłby się znajdować na danym obszarze w przypadku braku znacznego oddziaływania 
człowieka. Obejmuje to ekosystemy zarządzane przez człowieka, w których występuje znaczna 
część naturalnego składu gatunkowego, struktury i funkcji ekologicznej.

Ekosystemy naturalne obejmują:

a) w znacznym stopniu „dziewicze” ekosystemy naturalne, które w ostatnim czasie nie 
zostały poddane znacznemu oddziaływaniu człowieka;

b) regenerowane ekosystemy naturalne, które w przeszłości zostały poddane znacznemu 
oddziaływaniu człowieka (na przykład w związku z rolnictwem, hodowlą zwierząt 
gospodarskich, plantacjami drzew lub intensywnym pozyskiwaniem drewna), ale w 
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przypadku których wstrzymano lub w znacznym stopniu zmniejszono działania będące 
głównymi przyczynami oddziaływania, a ekosystem odzyskał swój pierwotny skład 
gatunkowy, strukturę i funkcję ekologiczną podobne do innych współczesnych 
ekosystemów naturalnych;

c) zarządzane ekosystemy naturalne (w tym wiele ekosystemów, które można nazwać 
„półnaturalnymi”), w których występuje znaczna część składu, struktury i funkcji 
ekologicznej ekosystemu; obejmuje to zarządzane lasy naturalne oraz rodzime użytki 
zielone lub tereny wypasu, na których są lub były wypasane zwierzęta gospodarskie;

d) Ekosystemy naturalne, które uległy częściowej degradacji w wyniku działalności 
człowieka lub z przyczyn naturalnych (np. pozyskiwanie, pożar, zmiana klimatu lub 
inwazyjny gatunek obcy), ale w przypadku których grunty nie zostały przekształcone na 
potrzeby innego użytku i w których nadal występuje skład, struktura i funkcja 
ekologiczna ekosystemu lub co do których oczekuje się, że zregenerują się w sposób 
naturalny lub poprzez zarządzanie na rzecz odbudowy środowiska.

Spośród tych ekosystemów naturalnych w zakres wniosku powinny wchodzić tereny, na 
których występują ekosystemy o wysokiej wartości bioróżnorodności oraz tereny zasobne w 
pierwiastek węgla, o których mowa w art. 29 ust. 3 lit. c) i d) oraz art. 29 ust. 4 lit. a) dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/20014.

Degradacja lasu i ekosystemu oznacza zespół zmian zachodzących w obrębie lasu lub 
ekosystemu naturalnego, które mają znaczny negatywny wpływ na jego skład gatunkowy, 
strukturę lub funkcję i powodują zmniejszenie zdolności ekosystemu do wytwarzania 
produktów, wspierania bioróżnorodności lub świadczenia usług ekosystemowych.

Przekształcenie ekosystemu oznacza zmianę ekosystemu naturalnego na inny rodzaj pokrycia 
terenu lub głęboką zmianę składu gatunkowego, struktury lub funkcji ekosystemu naturalnego.

Komisja powinna przyjąć akty delegowane w celu ustanowienia i regularnego aktualizowania 
niewyczerpującego wykazu obszarów objętych wnioskiem.

3.4. Naruszanie praw człowieka

Produkty stanowiące zagrożenie dla lasów i ekosystemów wprowadzane na rynek unijny w 
formie surowej lub jako produkty pochodne takich produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, wydobywane ani produkowane na gruntach uzyskanych lub 
użytkowanych z naruszeniem praw człowieka przewidzianych w prawie krajowym ani praw 
wyrażonych co najmniej w porozumieniach międzynarodowych, takich jak prawa własności 
gruntu, prawa ludów tubylczych, zasada dobrowolnej, wcześniejszej i świadomej zgody 
określona przez Stałe Forum do spraw Ludów Tubylczych ONZ, prawo dostępu do wody, 
prawa pracownicze zapisane w podstawowych konwencjach MOP, ani innych uznanych 
międzynarodowo praw człowieka związanych z użytkowaniem, własnością lub dostępem do 
gruntów.

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82).
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Na wszystkich etapach pozyskiwanie, wydobywanie lub produkowanie produktów objętych 
wnioskiem powinno odbywać się z poszanowaniem społeczności lokalnych i społeczności 
ludów tubylczych oraz praw własności gruntu we wszelkich formach, niezależnie od tego czy 
są to prawa publiczne, prywatne, wspólnotowe, grupowe, prawa ludów tubylczych, prawa 
kobiet czy prawa zwyczajowe. Należy zidentyfikować i szanować formalne i zwyczajowe 
prawa ludów tubylczych i społeczności lokalnych do gruntów, terytoriów i zasobów. Prawa te 
obejmują prawo do posiadania, zajmowania, użytkowania tych terenów, terytoriów i zasobów 
oraz do administrowania nimi.

Produkty objęte wnioskiem nie powinny być pozyskiwane z gruntów, których nabycie i 
użytkowanie ma negatywny wpływ na prawa społeczności i prawa własności gruntu. W 
szczególności produkty wprowadzane na rynek unijny nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na obszarach podlegających prawom własności gruntu 
przysługującym społecznościom lokalnym i ludom tubylczym w każdej formie i takich, które 
utraciły swój status, chyba że dochodzi do tego w wyniku dobrowolnej, wcześniejszej i 
świadomej zgody odpowiednich społeczności lokalnych i ludów tubylczych.

4. Obowiązek określania szkód w łańcuchach wartości, zapobiegania tym szkodom i 
ograniczania ich

4.1. Obowiązek zachowania należytej staranności

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć wszelkie środki niezbędne do poszanowania i 
zapewnienia poszanowania środowiska i praw człowieka w ramach całych swoich łańcuchów 
wartości. Działania te powinny obejmować wszystkie rodzaje relacji biznesowych 
przedsiębiorstwa z partnerami i podmiotami biznesowymi w ramach jego całego łańcucha 
wartości (dostawcami, franczyzobiorcami, licencjobiorcami, spółkami joint venture, 
inwestorami, klientami, wykonawcami, konsumentami, konsultantami, doradcami 
finansowymi, prawnymi i innymi), a także z wszelkimi innymi podmiotami, będącymi 
własnością państwa lub nie, związanymi bezpośrednio z operacjami biznesowymi, produktami 
lub usługami przedsiębiorstwa.

Realizując ten obowiązek, podmioty gospodarcze powinny przyjmować podejście do należytej 
staranności oparte na analizie ryzyka, w ramach którego charakter i zakres działań związanych 
z zachowaniem należytej staranności odpowiada rodzajowi i poziomowi ryzyka negatywnych 
skutków. Im wyższe ryzyko w danym obszarze, tym bardziej wzmożone powinny być działania 
związane z zachowaniem należytej staranności.

Należy odpowiednio i skutecznie uwzględnić następujące środki:

a) Mapowanie całego łańcucha wartości
Podmioty gospodarcze powinny dokonać pełnego przeglądu wszystkich podmiotów na 
wszystkich poziomach swojego łańcucha wartości, w tym dostawców, franczyzobiorców, 
licencjobiorców, spółek joint venture, inwestorów, klientów, wykonawców, konsumentów, 
konsultantów, doradców finansowych, prawnych i innych.

b) Identyfikacja i ocena rzeczywistego i potencjalnego ryzyka dla lasów i ekosystemów w 
łańcuchu wartości na podstawie kryteriów określonych we wniosku



PE652.351v02-00 16/30 PR\1207573PL.docx

PL

W przypadku gdy podmiot gospodarczy podejmuje nowe operacje lub rozpoczyna współpracę 
z nowymi partnerami biznesowymi, należy zidentyfikować podmioty uczestniczące w nowym 
łańcuchu dostaw, a także ocenić ich polityki i praktyki oraz ich miejsca pozyskiwania, 
produkcji, wydobywania i przetwarzania. W odniesieniu do dotychczasowych operacji należy 
identyfikować i oceniać bieżące skutki negatywne i szkody oraz potencjalne ryzyko. Analiza 
ryzyka powinna dotyczyć wynikającego z działalności podmiotu gospodarczego ryzyka dla 
środowiska, osób lub społeczności dotkniętych tą działalnością lub wpływu na nie, a nie 
istotnego ryzyka dla udziałowców przedsiębiorstwa.

Jeżeli podmiot gospodarczy współpracuje ze znaczną liczbą dostawców, powinien określić 
ogólne obszary, w których ryzyko negatywnych skutków jest największe, a także – w oparciu 
o wspomnianą ocenę ryzyka – powinien dokonać priorytetyzacji dostawców do celów należytej 
staranności.

c) Zapobieganie ryzyku i ograniczanie ryzyka do poziomu minimalnego
Środki ograniczające i zapobiegawcze mogą wiązać się z koniecznością podjęcia przez podmiot 
gospodarczy szeregu działań, takich jak modyfikacja praktyk zakupowych w celu zmiany 
rodzajów nabywanych produktów leśnych, zmiana treści umów z dostawcami, oferowanie 
wsparcia dla dostawców w celu zmiany ich praktyk itd. Działania ograniczające ryzyko 
powinny w pierwszej kolejności być ukierunkowane na usprawnienie praktyk w całym 
łańcuchu dostaw. W przypadku gdy usprawnienia ograniczają ryzyko w niewystarczającym 
stopniu, należy rozważyć zmianę decyzji zakupowych i inwestycyjnych.

d) Zaprzestanie niewłaściwego wykorzystania środowiska i naruszania praw człowieka 
Podmioty gospodarcze powinny zaprzestać wszelkiej działalności mającej lub mogącej mieć 
negatywne skutki, których powstaniu nie można zapobiec, lub która przyczynia się lub może 
przyczyniać się do takich skutków.

e) Monitorowanie wdrażania i skuteczności wprowadzonych środków oraz ciągła 
poprawa skuteczności działań związanych z zachowaniem należytej staranności
Podmioty gospodarcze powinny okresowo sprawdzać, czy ich działania rzeczywiście 
przyczyniają się do ograniczenia szkód, a jeśli nie, odpowiednio te działania dostosowywać lub 
opracowywać inne działania. Taki system powinien opierać się na wskaźnikach jakościowych 
i ilościowych oraz na wewnętrznej i zewnętrznej informacji zwrotnej. 

f) Włączenie systemów certyfikacji prowadzonych przez strony trzecie
Systemy certyfikacji prowadzone przez strony trzecie mogą stanowić uzupełnienie i dodatkowy 
wkład informacyjny do elementów oceny i ograniczania ryzyka w ramach systemów zasad 
należytej staranności, o ile takie systemy są odpowiednie pod względem zakresu i skuteczności 
kryteriów dotyczących zrównoważoności oraz o ile zachowują one odpowiedni poziom 
przejrzystości, bezstronności i niezawodności. Systemy certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie powinny także spełniać konkretne kryteria dotyczące zarządzania obejmujące 
niezależność od branży, uwzględnienie interesów społecznych i środowiskowych przy 
ustalaniu norm, niezależną kontrolę przez stronę trzecią, publiczne ujawnianie sprawozdań z 
kontroli, przejrzystość na wszystkich etapach i otwartość. Dopiero po przeprowadzeniu przez 
podmiot gospodarczy takiej oceny zakresu i skuteczności kryteriów dotyczących 
zrównoważoności i zarządzania, w stosownych przypadkach i w razie potrzeby może on 
zadecydować o uwzględnieniu systemów stron trzecich. Certyfikacja stron trzecich nie 
powinna jednak powodować ograniczenia zasady odpowiedzialności podmiotu gospodarczego.
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g) Rola umów o dobrowolnym partnerstwie
Unia może prowadzić z krajami będącymi producentami produktów stanowiących zagrożenie 
dla lasów i ekosystemów („krajami partnerskimi”) negocjacje w sprawie umów o dobrowolnym 
partnerstwie, które nakładają na strony prawnie wiążący obowiązek wdrożenia systemu 
zezwoleń oraz uregulowania handlu produktami stanowiącymi zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów zgodnie z prawem krajowym danego kraju będącego producentem produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz z kryteriami dotyczącymi środowiska 
i praw człowieka określonymi we wniosku. Produkty stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów pochodzące z krajów partnerskich, z którymi zawarto umowy o dobrowolnym 
partnerstwie, należy uznać – do celów wniosku – za stwarzające minimalne ryzyko.

4.2. Obowiązek prowadzenia konsultacji

Podmioty gospodarcze powinny:

a) prowadzić odpowiednie, terminowe i bezpośrednie konsultacje z zainteresowanymi 
stronami, na które ich działania mają lub mogą mieć wpływ;

b) odpowiednio uwzględnić punkt widzenia zainteresowanych stron przy określaniu i 
wdrażaniu środków należytej staranności;

c) zapewnić uczestnictwo przedstawicieli związków zawodowych i pracowników w 
określaniu i wdrażaniu środków należytej staranności;

d) ustanowić mechanizm wczesnego ostrzegania umożliwiający pracownikom i 
zainteresowanym stronom, którzy mają uzasadnione zastrzeżenia, informowanie 
podmiotu gospodarczego o wszelkim ryzyku wystąpienia szkód w całym łańcuchu 
wartości. Podmiot gospodarczy powinien uwzględnić te informacje w swoich 
procedurach należytej staranności.

4.3. Obowiązek zachowania przejrzystości i prowadzenia sprawozdawczości

Podmioty gospodarcze powinny przedkładać właściwemu organowi regularne sprawozdania 
dotyczące ich procedur należytej staranności i konsultacji, zidentyfikowanego ryzyka, procedur 
analizy ryzyka, ograniczania ryzyka i środków zaradczych, a także wdrażania i wyników 
sporządzone z zapewnieniem dostępu publicznego oraz w odpowiedni i przystępny sposób.
 
Komisja powinna przyjąć akty delegowane, aby określić format, częstotliwość i elementy 
sprawozdań. W szczególności podmioty gospodarcze powinny zgłaszać, między innymi, 
zidentyfikowane ryzyko i wpływ; działania podjęte w celu powstrzymania i naprawienia 
istniejących nadużyć oraz zapobiegania ryzyku nadużyć i ograniczania tego ryzyka, jak 
również ich skutków; środki i wyniki monitorowania realizacji i skuteczności takich działań, 
ostrzeżenia otrzymane za pośrednictwem mechanizmu wczesnego ostrzegania i sposób, w jaki 
podmiot gospodarczy uwzględnił je w swoich procedurach należytej staranności, a także wykaz 
wszystkich spółek zależnych, podwykonawców i dostawców, produktów oraz ich liczby i 
pochodzenia. Nieopublikowanie kompletnych sprawozdań w terminie należy karać.

4.4. Obowiązek prowadzenia dokumentacji
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Podmioty gospodarcze powinny prowadzić pisemne zapisy dotyczące wszelkich działań 
związanych z zapewnianiem należytej staranności i ich wyników oraz udostępniać je 
właściwym organom na ich wniosek.

4.5. Wytyczne Komisji

Komisja powinna opracować dobrowolne wytyczne uzupełniające zobowiązania prawne 
określone we wniosku, w szczególności mające na celu sprecyzowanie oczekiwań dotyczących 
należytej staranności dla konkretnych kontekstów, sektorów lub w odniesieniu do niektórych 
rodzajów podmiotów gospodarczych, oraz wytyczne dotyczące sposobu włączenia istniejących 
systemów zarządzania środowiskowego, takich jak międzynarodowa norma zarządzania 
środowiskowego ISO 14001 lub system ekozarządzania i audytu (EMAS) do procedur należytej 
staranności stosowanych przez podmiot gospodarczy.

Aby wesprzeć podmioty gospodarcze w wypełnianiu obowiązków w zakresie należytej 
staranności, Komisja powinna opublikować analizy miejsc regionalnych o krytycznym 
znaczeniu pod względem produktów stanowiących zagrożenie dla lasów i ekosystemów.

5. Kontrola, monitorowanie, egzekwowanie przepisów, sankcje i dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości

5.1. Publiczne egzekwowanie

Zgodnie ze swoim prawem krajowym i praktykami krajowymi państwa członkowskie powinny 
zapewnić egzekwowanie powyższych obowiązków poprzez:

a)ustanowienie proporcjonalnych, skutecznych i odstraszających kar i sankcji za 
niewypełnienie wszelkich wyżej wspomnianych obowiązków w przypadku, gdy 
niewypełnienie któregoś z wyżej wspomnianych obowiązków prowadzi do nieprawidłowego 
wykorzystania środowiska lub powoduje ryzyko szkody w środowisku lub naruszenia praw 
człowieka, przyczynia się do nich, jest z nimi związane lub je pogłębia. Mogą one obejmować:

(i) kary pieniężne proporcjonalne do szkody w środowisku lub szkody dla praw 
człowieka, wartości dostępnych produktów i produktów pochodnych oraz 
uszczuplenia dochodów podatkowych, a także wartość strat gospodarczych 
wynikających z naruszenia;

(ii) trwałą konfiskatę produktów i produktów pochodnych, których to dotyczy;

(iii) natychmiastowe zawieszenie zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej;

(iv) zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

(v) sankcje karne wobec osób fizycznych i, jeżeli jest to dozwolone, wobec osób 
prawnych w przypadku najpoważniejszych przestępstw;

b)wyznaczenie właściwych krajowych organów dochodzeniowych i organów egzekwowania 
prawa („właściwe organy”). Właściwe organy powinny monitorować, czy podmioty 
gospodarcze skutecznie spełniają obowiązki ustanowione we wniosku. W tym celu właściwe 
organy powinny, w stosownych przypadkach w oparciu o plan, przeprowadzać urzędowe 
kontrole, które mogą obejmować również kontrole na terenie danych podmiotów 
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gospodarczych i kontrole w terenie, oraz powinny mieć możliwość wymagania od podmiotów 
gospodarczych podjęcia – w razie konieczności – działań zaradczych. Właściwe organy 
powinny starać się przeprowadzać kontrole w przypadku posiadania stosownych informacji, w 
tym uzasadnionych zastrzeżeń stron trzecich;

c)zapewnienie, aby członkowie społeczeństwa mieli prawo do zaskarżenia niespełnienia 
obowiązków przed organem sądowym lub administracyjnym. Powinno to obejmować 
wszystkie osoby lub grupy, na których prawa i obowiązki lub interesy całkowity lub częściowy 
brak wypełnienia obowiązków przez przedsiębiorstwo wywarł bezpośredni lub pośredni 
wpływ, w tym pracowników, klientów, konsumentów i użytkowników końcowych, związki 
zawodowe, międzynarodowe federacje związków zawodowych, społeczności lokalne, rządy 
krajowe lub samorządy terytorialne lub krajowe lub lokalne instytucje, dziennikarzy, 
organizacje pozarządowe oraz lokalne organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Komisja powinna przyjąć akty delegowane, aby określić prawnie wiążące normy i wytyczne 
mające zastosowanie do właściwych organów krajowych w celu zapewnienia skutecznego i 
jednolitego wdrożenia i egzekwowania wniosku w całej Unii, w szczególności w odniesieniu 
do:

 wpisywania podmiotów gospodarczych wchodzących w zakres wniosku do rejestru 
publicznego;

 ustanawiania norm w zakresie jakości i liczby kontroli zgodności przeprowadzanych 
przez właściwe organy krajowe;

 dalszych wytycznych dotyczących sposobu przeprowadzania kontroli zgodności, takich 
jak wytyczne dla właściwych organów krajowych określające kryteria kontroli na 
potrzeby lepszej analizy i oceny poziomu ryzyka produktów i wystarczającego 
udokumentowania stosowanych systemów zasad należytej staranności;

 wytycznych dotyczących zastrzeżeń stron trzecich służących ustanowieniu 
ogólnounijnych kryteriów, aby ocenić, czy zastrzeżenie jest wystarczająco znaczące i 
wiarygodne, by je przyjąć, oraz wyznaczyć wyraźne terminy na udzielenie odpowiedzi 
przez właściwe organy krajowe na zastrzeżenia stron trzecich;

 kryteriów na poziomie unijnym służących określeniu, kiedy podmiot powinien zostać 
wezwany do podjęcia działań zaradczych, kiedy powinna zostać nałożona na niego 
grzywna lub kiedy zastosowanie powinny mieć inne kary;

 obowiązków właściwych organów dotyczących sprawozdawczości publicznej w 
zakresie kontroli i czynności związanych z egzekwowaniem przepisów, wykrytych 
naruszeń i odpowiedzi na znaczące zastrzeżenia.

5.2. Odpowiedzialność cywilna i dostęp do środków zaradczych

a) Odpowiedzialność cywilna
Podmioty gospodarcze powinny być:

(i) solidarnie odpowiedzialne za szkodę wynikającą z naruszeń praw człowieka lub 
nieprawidłowego wykorzystania środowiska, jak określono we wniosku, spowodowaną, 
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pogłębioną przez podmioty kontrolowane lub zależne ekonomicznie lub szkodę, do której 
takie podmioty się przyczyniły lub związaną z takimi podmiotami;

(ii) odpowiedzialne za szkodę wynikającą z naruszeń praw człowieka lub nieprawidłowego 
wykorzystania środowiskowa bezpośrednio związaną z ich produktami, usługami lub 
działalnością poprzez stosunki gospodarcze, o ile nie udowodnią, że postępowały z 
należytą starannością i zastosowały wszelkie środki uzasadnione w danych 
okolicznościach, które mogły zapobiec szkodzie. W związku z tym podmioty 
gospodarcze mogą zostać zwolnione z odpowiedzialności, jeżeli potrafią udowodnić, że 
dochowały wszelkiej należytej staranności, aby zidentyfikować szkodę i jej uniknąć.

b) Ujawnianie dowodów
W przypadku gdy powód przedstawił racjonalnie dostępne fakty i dowody wystarczające na 
poparcie powództwa, na pozwanym powinien ciążyć obowiązek udowodnienia:

(i) charakteru jego stosunków z podmiotami zaangażowanymi w szkodę;

(ii) że postępował z należytą starannością i zastosował wszelkie uzasadnione środki, aby 
zapobiec wystąpieniu szkody.

c) Dostęp do środków zaradczych
Podmiot gospodarczy powinien przewidzieć środek zaradczy wykonywany za pośrednictwem 
mechanizmu pozasądowego lub sądowego na wypadek spowodowania, pogłębienia 
szkodliwego wpływu na osoby lub organizacje, który mógł przewidzieć lub któremu mógł 
zapobiec, lub bycia związanym ze spowodowaniem takiego wpływu lub przyczynienia się do 
niego.

6. Przepisy końcowe

6.1. Nieobniżanie poziomu ochrony

Wdrożenie wniosku nie powinno w żaden sposób stanowić podstawy dla uzasadnienia 
ograniczenia ogólnego poziomu ochrony praw człowieka lub środowiska. W szczególności nie 
powinno mieć wpływu na inne obowiązujące ramy odpowiedzialności w zakresie 
podwykonawstwa lub łańcucha dostaw.

6.2. Korzystniejsze przepisy

Państwa członkowskie mogą wprowadzić lub utrzymać przepisy, które wykraczają poza zakres 
przepisów określonych we wniosku w odniesieniu do ochrony praw człowieka i norm 
środowiskowych w całym łańcuchu dostaw produktów stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie i kontekst

Każdego roku zostaje wylesionych1 łącznie 13 mln hektarów i niemal całe to wylesienie ma 
miejsce w lasach tropikalnych (96 %). Głównym czynnikiem (80 %) powodującym wylesianie 
jest zwiększanie obszaru gruntów rolnych2. Trzy produkty: soja, wołowina i olej palmowy, są 
odpowiedzialne za blisko 80 % globalnego wylesiania3. Inne produkty, takie jak kakao czy 
kawa, odpowiadają za stosunkowo niewielki ślad środowiskowy dotyczący lasów na świecie. 
Ponieważ jednak ich produkcja jest wysoce skoncentrowana w kilku państwach, ich ślad i 
negatywny wpływ są niezwykle wysokie na tych obszarach4. Do Unii przywozi się i spożywa 
się w niej 7 %–10 % światowego spożycia produktów upraw polowych i produktów 
zwierzęcych powiązanych z wylesianiem w państwach pochodzenia5. Unia znajduje się 
również pośród największych światowych importerów szeregu „produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów”, tj. oleju palmowego (17 %), soi (15 %), kauczuku (25 %), wołowiny 
(41 %), kukurydzy (30 %), kakao (80 %) i kawy (60 %)6.

W przypadku wpływu na zmianę klimatu, globalne wylesianie odpowiada za około 12 % 
światowych emisji gazów cieplarnianych7. Wylesianie oznacza również utratę 
bioróżnorodności, której nie można odtworzyć, sadząc nowy las. Jeżeli chodzi o gospodarcze i 
społeczne skutki wylesiania, należy zauważyć, że 1,6 mld osób jest zależnych od zasobów 
leśnych8. W państwach o niskim poziomie praworządności prawa własności gruntu często nie 
są przestrzegane i ludność tubylcza traci dostęp do zasobów leśnych, które mają kluczowe 
znaczenie dla lokalnej gospodarki.

Za pośrednictwem celów zrównoważonego rozwoju, porozumienia paryskiego i 7. programu 
działań w zakresie środowiska Unia zobowiązała się na różnych szczeblach do ochrony 
zarówno europejskich, jak i światowych lasów, oraz do przyczyniania się do zrównoważonego 
użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa. 

Unia wprowadziła już pewne środki regulacyjne służące rozwiązaniu problemu wylesiania 
związanego z przywozem. Dotyczy to m.in. planu działań UE na rzecz egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) z 2003 r., rozporządzenia Rady (WE) nr 

1 Komisja Europejska, EU Science Hub, leśnictwo, strona internetowa.
2 FAO 2016
3 Tamże.
4 https://resourcetrade.earth/stories/cocoa-trade-climate-change-and-deforestation#section-183 
5 Komisja Europejska, Environment, Studies on EU action to combat deforestation and palm oil [Środowisko, 
Badania dotyczące działań UE na rzecz zwalczania wylesiania i oleju palmowego], strona internetowa.
6 Tamże.
7 Smith, P. i in. (2014): „Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU)” [„Rolnictwo, leśnictwo i inne 
rodzaje użytkowania gruntów (AFOLU)”]. W: Climate change 2014: Mitigation of Climate Change Zmiana 
klimatu 2014: łagodzenie zmiany klimatu. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change [Wkład grupy roboczej III do piątego sprawozdania z oceny 
opracowanego przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu] [Edenhofer, O. i in. (red.)]. Cambridge 
University Press, Cambridge, UK i Nowy Jork, NY, USA. 
8 FAO

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/forestry
http://www.fao.org/3/a-i5588f.pdf
https://resourcetrade.earth/stories/cocoa-trade-climate-change-and-deforestation#section-183
https://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm
https://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm
http://www.fao.org/forestry/livelihoods/en/
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2173/2005 z 2005 r.9, rozporządzenia (UE) nr 995/201010 („unijne rozporządzenie w sprawie 
drewna”), dyrektywy (UE) 2018/200111 wraz z dyrektywą (UE) 2015/151312 oraz dyrektywy 
(UE) 2015/1513. W ramach rożnych ocen zbadano jednak ich skuteczność i zakres i 
stwierdzono, że nie są wystarczające, aby zatrzymać i odwrócić globalne wylesianie13 14.

Nie istnieją jednak spójne ramy prawne UE bezpośrednio odnoszące się do „produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów” będących żywnością lub paszą – mające wpływ na 
globalne wylesianie. Unia nie osiągnęła 7. celu w ramach unijnego programu działań w zakresie 
środowiska, jakim było ograniczenie ubytku powierzchni lasów tropikalnych brutto do 2020 r. 
W tym kontekście, biorąc pod uwagę najnowsze wyniki badań i konsultacji przeprowadzonych 
przez Komisję oraz w świetle ustaleń naukowych w tej kwestii, niezbędna jest interwencja 
regulacyjna Unii. 

W dniu 23 lipca 2019 r. Komisja przyjęła komunikat UE pt. „Zintensyfikowanie działań UE na 
rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów”15. Nowa Komisja wyraźnie potwierdziła, że 
zamierza podjąć działania prawodawcze na szczeblu unijnym mające na celu przeciwdziałanie 
globalnemu wylesianiu. Zostało to potwierdzone podczas wysłuchań kandydatów i kandydatek 
na komisarzy w Parlamencie Europejskim16.

Parlament Europejski regularnie wzywa Komisję do intensyfikacji działań Unii przeciwko 
globalnemu wylesianiu17. 18 Dokładniej rzecz biorąc, w swojej rezolucji z dnia 16 stycznia 2020 
r. w sprawie 15. posiedzenia Konferencji Stron (COP15) Konwencji o różnorodności 
biologicznej Parlament Europejski wezwał Komisję, by zaproponowała prawodawstwo oparte 
na zasadach należytej staranności dotyczące produktów niepowodujących wylesiania na rynku 
UE19.

Sprawozdawczyni zaleca, aby Komisja, po raz pierwszy, przedstawiła wniosek ustawodawczy 
dotyczący obowiązkowego zachowania należytej staranności w zakresie  wprowadzanych na 
rynek unijny produktów stanowiących zagrożenie dla lasów i ekosystemów.

9 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń 
na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1).
10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. 
ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Tekst mający 
znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23).
11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82).
12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca 
dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 
2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 239 z 15.9.2015, s. 1).
13 Komisja Europejska, Studium wykonalności dotyczące możliwości intensyfikacji działań UE przeciwko 
wylesianiu, COWI A/S, 2018, część I.
14 Komisja Europejska, komunikat UE zatytułowany „Zintensyfikowanie działań UE na rzecz ochrony i 
odtwarzania światowych lasów”, COM(2019) 352 final.
15 Tamże.
16 Parlament Europejski, Departamenty Tematyczne, Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego, 
Zobowiązania złożone podczas wysłuchań kandydatów i kandydatek na komisarzy – Komisja Ursuli von der 
Leyen, 2019–2024, PE 629.837 – listopad 2019 r.
17 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przejrzystego i odpowiedzialnego 
zarządzania zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów (2018/2003(INI)).
18 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie oleju palmowego i wylesiania lasów 
deszczowych (2016/2222(INI)).
19 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 15. posiedzenia Konferencji Stron 
(COP15) Konwencji o różnorodności biologicznej (2019/2824(INI)).

https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/KH0418199ENN2.pdf
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/KH0418199ENN2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1565272554103&uri=CELEX:52019DC0352
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=IPOL_BRI(2019)629837
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=IPOL_BRI(2019)629837
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0333_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0098_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_PL.html
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Sprawozdawczyni uważa, że unijne rozporządzenie w sprawie drewna może być dobrym 
wzorem, który można wykorzystać jako podstawę, jednocześnie udoskonalając jego niektóre 
aspekty. Udoskonalenia te powinny dotyczyć wymogów w zakresie produktów 
wprowadzanych na rynek unijny, które wykraczają poza legalność pozyskiwania produktów w 
państwie pochodzenia, celem uwzględnienia kryteriów zrównoważoności i ochrony praw 
człowieka. Ponadto należy wyciągnąć wnioski z niewłaściwego wdrożenia i egzekwowania 
unijnego rozporządzenia w sprawie drewna. W związku z tym sprawozdawczyni proponuje 
włączenie do wniosku ustawodawczego usprawnionego mechanizmu wdrażania i 
egzekwowania na potrzeby przyszłego rozporządzenia w sprawie produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów.

Zdaniem sprawozdawczyni nałożenie obowiązków w zakresie należytej staranności na 
podmioty gospodarcze wprowadzające produkty stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz produkty pochodne na rynek unijny jest konieczne, ponieważ ich starania i 
dobrowolne zobowiązania mające na celu zmniejszenie wpływu produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów na wylesianie oraz wprowadzanie przez nie w życie 
dobrowolnych środków dotyczących łańcucha dostaw były dotychczas raczej ograniczone i 
ogólnie niezadowalające20. Badania wskazują na pilną potrzebę zintensyfikowania interwencji 
publicznej21.

Przedsiębiorstwa i stowarzyszenia przedsiębiorców podzieliły tę opinię na szeregu spotkań ze 
sprawozdawczynią. Wyraziły one swoje preferencje wobec unijnego rozporządzenia w sprawie 
należytej staranności w przypadku produktów stanowiących zagrożenie dla lasów również ze 
względów biznesowych.

Wezwania te powtórzono w badaniu zleconym przez DG Komisji ds. Sprawiedliwości 
dotyczącym wymogów w zakresie należytej staranności w łańcuchach dostaw22, zgodnie z 
którym większość zainteresowanych stron prowadzących działalność gospodarczą oraz innych 
zainteresowanych stron (68 %) odpowiedziała, że obecne systemy środków dobrowolnych 
zawiodły, jeżeli chodzi o znaczącą zmianę sposobu radzenia sobie przez przedsiębiorstwa z 
wywieranym przez siebie wpływem społecznym, wpływem na środowisko i wpływem 
zarządzania, lub zapewnienie ofiarom środków zaradczych.

W badaniu przewiduje się, że obowiązkowe zachowanie należytej staranności pozwoliłoby na 
osiągnięcie przez posiadaczy praw23 „znacznych korzyści zapobiegawczych”, „możliwości 
ochrony”, jak również „lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości w przypadku 
szkodliwego wpływu na środowisko”, których wymogi w zakresie sprawozdawczości by nie 
objęły. 

20 https://climatefocus.com/sites/default/files/20171106%20ISU%20Background%20Paper.pdf 
21 Lambin, E.F. i in. (2018): „The role of supply-chain initiatives in reducing deforestation” [„Rola inicjatyw w 
zakresie łańcucha dostaw w ograniczaniu wylesiania”]. Nature Climate Change 8, s. 109–116.
22 British Institute of International and Comparative Law i in. (2020): „Study on due diligence requirements 
through the supply chain” („Badanie dotyczące wymogów w zakresie należytej staranności w łańcuchach 
dostaw”). Sprawozdanie końcowe.
23 Zgodnie z Powszechną deklaracją praw człowieka posiadaczami praw są wszystkie osoby lub grupy społeczne 
o określonych uprawnieniach przysługujących im ze strony podmiotów (państw oraz innych podmiotów 
prywatnych) odpowiedzialnych za ochronę lub przestrzeganie ich praw, które mogą zostać pociągnięte do 
odpowiedzialności za naruszenie tych praw (https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf).

https://climatefocus.com/sites/default/files/20171106%20ISU%20Background%20Paper.pdf
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Zgodnie z badaniem obowiązkowe zachowanie należytej staranności wywarłoby najbardziej 
pozytywny wpływ społeczny, wpływ na prawa człowieka i środowisko, natomiast uznaje się, 
że spowodowanie znaczącego pozytywnego wpływu na ludzi lub planetę przez dobrowolne 
wytyczne i wymogi w zakresie sprawozdawczości jest nieprawdopodobne.

Cel

Tym samym, opierając się na tych powodach, sprawozdawczyni za pośrednictwem wniosku 
dąży do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony lasów naturalnych i ekosystemów 
naturalnych oraz ochrony praw człowieka, na które potencjalnie mają wpływ pozyskiwanie, 
wydobywanie i produkcja produktów najczęściej związane z wylesianiem, niszczeniem 
ekosystemów, degradacją lasów i ekosystemów oraz naruszaniem praw człowieka.

Sprawozdawczyni uważa, że konieczne jest objęcie wnioskiem również ekosystemów 
naturalnych, ponieważ w przeciwnym wypadku presja zostałaby przesunięta na te obszary w 
celu przekształcenia je w grunty rolne, co wywołałoby równie niszczące skutki dla klimatu i 
bioróżnorodności. Ponadto we wniosku należy uwzględnić prawa człowieka, ponieważ ich 
naruszanie jest czynnikiem powodującym niszczenie ekosystemów i wylesianie oraz ich 
konsekwencją. Zapewnienie praw własności gruntu ludziom, których egzystencja zależy od 
lasów, przynosi bezpośrednią korzyść lasom i ekosystemom.

Zakres

Sprawozdawczyni jest zdania, że wniosek powinien obejmować podmioty gospodarcze każdej 
wielkości, ponieważ w przeciwnym razie powstałe luki regulacyjne zagrażałyby realizacji 
celów rozporządzenia. To samo uzasadnienie ma zastosowanie do uwzględnienia pełnych 
łańcuchów wartości podmiotów gospodarczych. Sprawienie, by rozporządzenie miało 
zastosowanie do wszystkich podmiotów gospodarczych, byłoby zgodne z Wytycznymi ONZ 
dotyczącymi biznesu i praw człowieka, w których podkreślono, że wszelki biznes jest 
odpowiedzialny za przestrzeganie praw człowieka. Sprawozdawczyni pragnie zaznaczyć, że 
odpowiedzialność ta ma w równym stopniu zastosowanie wobec ochrony środowiska.

Ponadto rozporządzenie powinno obejmować wszystkie instytucje finansowe. Z najnowszego 
badania przeprowadzonego przez Global Witness wynika, że w latach 2013–2019 unijne 
instytucje finansowe były jednym z głównych źródeł finansowania i wsparły sześć 
przedsiębiorstw z obszaru agrobiznesu powiązanych z wylesianiem lasów o krytycznym 
znaczeniu dla klimatu, rosnących w dorzeczu Amazonki i Kongo oraz w Papui-Nowej Gwinei, 
kwotą sięgającą 7 mld EUR24.

Sprawozdawczyni zgadza się z ustaleniami dokonanymi w ramach badania zleconego przez 
DG ds. Sprawiedliwości, że w ogólnounijnych ramach dotyczących należytej staranności 
należy uwzględnić szeroki zakres przedsiębiorstw, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
instytucje finansowe25.

24 Global Witness (2020): „Why EU action to tackle deforestation should not let finance off the hook” 
[„Dlaczego działania UE na rzecz zwalczania wylesiania nie mogą pozwolić na uwolnienie środków 
finansowych”]. 
25 British Institute of International and Comparative Law i in. (2020): „Study on due diligence requirements 
through the supply chain” („Badanie dotyczące wymogów w zakresie należytej staranności w łańcuchach 
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Logiczne wydaje się również, że obowiązki z zakresu identyfikowalności produktów i towarów 
objętych wnioskiem powinny mieć zastosowanie także do podmiotów handlowych. 
Identyfikowalność pozwala w dowolnym momencie zidentyfikować odpowiedni podmiot 
gospodarczy wprowadzający towary objęte rozporządzeniem do obrotu i tym samym 
odpowiedzialny za zachowanie należytej staranności.

W swoim komunikacie zatytułowanym „Zintensyfikowanie działań UE na rzecz ochrony i 
odtwarzania światowych lasów” z 2019 r. Komisja stwierdziła, że analizując wylesianie 
uwzględnione w całkowitej konsumpcji końcowej, konsumpcja w Unii stanowi około 10 % 
udziału światowego. Wynika to głównie z faktu, że Unia prowadzi przywóz takich produktów, 
jak olej palmowy, mięso, soja, kakao, kukurydza, drewno, kauczuk, w tym w formie produktów 
przetworzonych lub usług. W związku z tym produkty te należy uwzględnić w rozporządzeniu. 
Proponowane środki powinny mieć zastosowanie również do produktów zawierających 
produkty nieprzetworzone lub przetworzone albo jako pojedynczy czynnik produkcji albo w 
połączeniu z innymi czynnikami produkcji, aby uniknąć efektu pobudzania popytu na takie 
produkty oraz ryzyka obchodzenia obowiązku w zakresie należytej staranności. 
Sprawozdawczyni zauważa, że wiedza naukowa na temat dokładnego wpływu przywozu 
niektórych produktów na sytuację lasów, ekosystemów i praw człowieka nadal się rozwija. W 
związku z tym sprawozdawczyni sugeruje, aby w drodze aktów delegowanych do zakresu 
rozporządzenia można było dodawać dalsze produkty.

Obowiązki ogólne

Sprawozdawczyni proponuje, aby produkty objęte wnioskiem nie mogły pochodzić z 
obszarów, które można sklasyfikować jako lasy naturalne lub ekosystemy naturalne przed 
dniem 1 stycznia 2008 r., ale utraciły ten status po tej dacie granicznej lub od tego czasu uległy 
degradacji. 

Przyjęcie 1 stycznia 2008 r. jako daty granicznej zapewniłoby dostosowanie wniosku do 
przepisów dotyczących zrównoważoności określonych w dyrektywie (UE) 2018/2001.

W celu zdefiniowania lasów naturalnych, ekosystemów naturalnych, wylesiania oraz 
degradacji lasów i ekosystemów, sprawozdawczyni sugeruje wykorzystanie definicji 
opracowanych przez Accountability Framework oraz podejścia przyjętego w dyrektywie (UE) 
2018/2001 do terenów, na których występują ekosystemy o wysokiej wartości 
bioróżnorodności, i terenów zasobnych w pierwiastek węgla. Sprawozdawczyni uważa, że są 
to uznane pojęcia, w odniesieniu do których istnieją już wytyczne czyniące je łatwymi do 
zastosowania. Ponadto w definicji opracowanej przez Accountability Framework precyzyjnie 
odróżniono lasy naturalne od plantacji drzew i wyraźnie odniesiono się zarówno do 
przekształcenia w plantację, jak i do znaczącej, ciągłej degradacji.

Aby ułatwić wdrożenie, Komisja powinna regularnie przyjmować, w drodze aktów 
delegowanych, niewyczerpujący wykaz obszarów objętych wnioskiem.

Jeżeli chodzi o prawa człowieka, podmioty gospodarcze powinny zagwarantować, aby ich 
produkty nie były związane z naruszeniami praw człowieka najczęściej powiązanymi z 

dostaw”). Sprawozdanie końcowe. 
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wylesianiem, niszczeniem ekosystemów oraz degradacją lasów i ekosystemów. Prawami tymi 
są prawa własności gruntu, prawa ludów tubylczych, zasada dobrowolnej, wcześniejszej i 
świadomej zgody określona przez Stałe Forum do spraw Ludów Tubylczych ONZ, prawo 
dostępu do wody, prawa pracownicze zapisane w podstawowych konwencjach MOP oraz inne 
uznane międzynarodowo prawa człowieka związane z użytkowaniem, własnością lub dostępem 
do gruntów.

Obowiązek zachowania należytej staranności

Opierając się na wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz na wytycznych 
OECD-FAO dotyczących odpowiedzialnych rolniczych łańcuchów dostaw, sprawozdawczyni 
sugeruje, aby na podmioty gospodarcze zostały nałożone obowiązek zachowania należytej 
staranności, obowiązki dotyczące konsultacji, przejrzystości i sprawozdawczości oraz 
prowadzenia dokumentacji. 

W odniesieniu do należytej staranności należy przestrzegać podejścia opartego na analizie 
ryzyka. Sprawozdawczyni zaznacza, że przyjęcie podejścia opartego na analizie ryzyka nie 
powinno zakazywać podmiotom gospodarczym angażowania się w określonych kontekstach 
ani nawiązywania współpracy z niektórymi partnerami biznesowymi, ale powinno pomagać im 
w skutecznym zarządzaniu ryzykiem szkodliwego wpływu w kontekstach o wysokim ryzyku.

Zachowywanie należytej staranności w celu zapewnienia zgodności nie spoczywa na 
państwach pochodzenia, lecz sprawia, że odpowiedzialność ponoszą podmioty gospodarcze, 
które chcą wprowadzić do obrotu w Unii produkty lub produkty pochodne. Sprawozdawczyni 
podkreśla, że – co istotne – w przeciwieństwie do narzędzi takich jak etykiety i certyfikaty, 
należyta staranność nie zależy od preferencji konsumentów i tym samym oferuje potencjalnie 
wysokie poziomy skuteczności w osiąganiu celów regulacyjnych.

W ramach proponowanych środków, zgodne z prawem wprowadzenie na rynek unijny byłoby 
możliwie wyłącznie wówczas, gdyby podmioty gospodarcze były w stanie wykazać, że w 
wyniku ich procedury należytej staranności wszelkie zidentyfikowane ryzyko zostało 
ograniczone, tak że stało się ono co najwyżej nieznaczne. Ponadto w celu ułatwienia 
egzekwowania przepisów podmioty zostałyby zobowiązane do zapewnienia 
identyfikowalności i przejrzystości swoich łańcuchów dostaw oraz do sprawozdawczości z 
zachowywania należytej staranności, w szczególności w odniesieniu do oceny ryzyka i jego 
ograniczania.

Sprawozdawczyni sugeruje, aby Komisja opracowała wytyczne mające stanowić wsparcie dla 
podmiotów gospodarczych w wykonywaniu tych obowiązków. Aby zapewnić wysoką jakość i 
porównywalne standardy przejrzystości i sprawozdawczości w całej Unii, Komisja powinna 
przyjąć akty delegowane dotyczące tych kwestii.

Obowiązek zachowania należytej staranności: należy wprowadzić obowiązek wymagający od 
podmiotów gospodarczych postępowania zgodnie z zasadami należytej staranności w całym 
łańcuchu dostaw w celu identyfikowania zagrożenia dla środowiska, społeczeństwa i praw 
człowieka oraz wpływu na środowisko, wpływu społecznego i wpływu na prawa człowieka 
oraz zapobiegania takiemu zagrożeniu i wpływowi, a także ich ograniczania, aby zapewnić 
zgodność towarów wprowadzanych na rynek unijny z szeregiem kryteriów zrównoważoności 
i kryteriów prawnych.
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Podobnie do rozporządzenia (WE) nr 2173/2005 między Unią i państwami produkującymi 
produkty stanowiące zagrożenie dla lasów i ekosystemów mogłyby być negocjowane umowy 
o dobrowolnym partnerstwie. Sprawozdawczyni pragnie jednak podkreślić, że negocjowanie 
umów o dobrowolnym partnerstwie może zająć wiele lat, natomiast rozporządzenie w sprawie 
obowiązkowego zachowania należytej staranności w zakresie produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów może wejść w życie znacznie szybciej, a także może obowiązywać 
samodzielnie.

Podmioty gospodarcze powinny być w stanie korzystać z systemów certyfikacji prowadzonych 
przez strony trzecie, aby informować o wykonywaniu tych obowiązków. Sprawozdawczyni 
zaznacza jednak, że systemy certyfikacji prowadzone przez strony trzecie nie mogą zastępować 
obowiązku podmiotów gospodarczych w zakresie zachowywania należytej staranności ani ich 
odpowiedzialności. W świetle znacznej różnorodności potencjalnie adekwatnych systemów 
stron trzecich i certyfikacji, przed stwierdzeniem, że system rzeczywiście może przyczynić się 
do realizacji celów ustanowionych we wniosku, podmioty powinny przeprowadzać wnikliwą 
ocenę pod względem kryteriów określonych we wniosku dotyczących zagrożenia dla lasów i 
ekosystemów. Sprawozdawczyni zwraca uwagę, że istnieją duże różnice w jakości między 
systemami certyfikacji, których skuteczność zależy od szeregu czynników, w tym zakresu, 
poziomu przejrzystości systemu oraz siły jego kryteriów26, jak również wymaganej 
częstotliwości kontroli, a także ich jakości i niezależności. Ta różnorodność zawęża zakres, w 
jakim mogą być one spójnie wykorzystywane jako narzędzie zapobiegania wylesianiu27. 
Oprócz kryteriów zagrożenia dla lasów i ekosystemów powyższa ocena powinna obejmować 
również konkretne kryteria dotyczące zarządzania, takie jak niezależność od branży, 
uwzględnienie interesów społecznych i środowiskowych przy ustalaniu norm, niezależną 
kontrolę przez stronę trzecią, publiczne ujawnianie sprawozdań z kontroli, przejrzystość na 
wszystkich etapach i otwartość. Dopiero po przeprowadzeniu takiej oceny w stosownych 
przypadkach i w razie potrzeby podmiot może podjąć decyzję o uwzględnieniu systemów stron 
trzecich.

Obowiązek konsultacji podmioty gospodarcze powinny skonsultować się z zainteresowanymi 
stronami w związku z określeniem i wdrożeniem swoich środków zachowywania należytej 
staranności oraz wprowadzić mechanizm wczesnego ostrzegania, który umożliwi stronom 
trzecim informowanie podmiotu gospodarczego o wszelkim ryzyku wystąpienia szkód w całym 
łańcuchu wartości. Strony trzecie często posiadają obszerną wiedzę fachową w tej dziedzinie i 
mogą pomóc podmiotom gospodarczym w wypełnieniu ich obowiązku zapobiegania szkodzie.

Obowiązek zachowania przejrzystości i prowadzenia sprawozdawczości: podmioty 
gospodarcze powinny regularnie i publicznie przedstawiać sprawozdania ze swoich procedur i 
działań dotyczących należytej staranności oraz z ich wyników. Format i elementy sprawozdań 
powinny być określone w drodze aktu delegowanego, tak aby zapewnić jednolitość i uniknąć 
przyjmowania wybiórczego podejścia w praktykach sprawozdawczości stosowanych przez 
podmioty gospodarcze. Sprawozdawczość publiczna powinna umożliwiać stronom trzecim 
kontrolowanie działań podmiotów gospodarczych.

26 Voigt, M. (red.) (2019): „Sustainability Certification Schemes in the Agricultural and Natural Resource 
Sectors, Outcomes for Society and the Environment” [„Systemy certyfikacji zrównoważoności w sektorze 
zasobów rolniczych i naturalnych. Następstwa dla społeczeństwa i środowiska”], Londyn i Nowy Jork: 
Routledge.
27 Smith, H. i in. (2015): „Implementing Deforestation-Free Supply Chains – Certification and Beyond” 
[„Wdrażanie łańcuchów dostaw niepowodujących wylesiania – certyfikacja i nie tylko”]. 

https://snv.org/cms/sites/default/files/explore/download/implementing_deforestation-free_supply_chains.pdf
https://snv.org/cms/sites/default/files/explore/download/implementing_deforestation-free_supply_chains.pdf
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Obowiązek prowadzenia dokumentacji: podmioty gospodarcze powinny prowadzić pisemny 
rejestr wszystkich swoich działań dotyczących należytej staranności na potrzeby zbadania 
ewentualnych naruszeń rozporządzenia, w przypadku gdy na późniejszym etapie pojawi się 
oskarżenie.

Kontrola, monitorowanie, egzekwowanie przepisów i dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości

Praktyka należytej staranności będzie stanowić podstawę podjęcia przez podmiot decyzji o 
wprowadzeniu towarów objętych rozporządzeniem na rynek unijny. Konsekwencje 
wprowadzenia takich towarów na rynek unijny, bez względu na brak zgodności z kryteriami 
dotyczącymi zrównoważoności i praw człowieka oraz obowiązkami opisanymi powyżej, 
należy uznać za odpowiedzialność prawną przedmiotowych podmiotów gospodarczych w 
formie poddania się zarówno publicznemu, jak i prywatnemu egzekwowaniu przepisów, 
prowadzonemu odpowiednio przez właściwe organy administracyjne i sądowe oraz 
poszkodowane strony prywatne.

W związku z tym państwa członkowskie powinny zapewnić, aby właściwe organy 
monitorowały wypełnianie przez podmioty gospodarcze obowiązków przewidzianych w 
rozporządzeniu (obowiązków z zakresu należytej staranności, konsultacji, sprawozdawczości, 
prowadzenia dokumentacji).

Podmioty gospodarcze powinny ponosić odpowiedzialność karną za niedopełnienie swoich 
obowiązków. Państwa członkowskie powinny przewidzieć proporcjonalne, skuteczne i 
odstraszające kary za niewypełnienie obowiązków dotyczących należytej staranności, 
konsultacji, sprawozdawczości i prowadzenia dokumentacji oraz za doprowadzenie do sytuacji, 
w której brak wypełnienia obowiązków określonych w rozporządzeniu spowodował szkodę w 
środowisku lub naruszenie praw człowieka.

Należy opracować normy i wytyczne dotyczące właściwych organów krajowych w celu 
zapewnienia skutecznego i jednolitego wdrożenia i egzekwowania wniosku w całej Unii. 
Sprawozdawczyni uważa, że w tym celu można wykorzystać doświadczenie zdobyte dzięki 
stosowaniu unijnego rozporządzenia w sprawie drewna28 29.

Strony trzecie powinny mieć możliwość zaskarżenia niewypełnienia przez podmioty 
gospodarcze obowiązków przewidzianych w rozporządzeniu przed organem sądowym lub 
administracyjnym. W przypadku gdy powód przedstawił racjonalnie dostępne fakty i dowody 
wystarczające na poparcie powództwa, na podmiotach gospodarczych powinien ciążyć 
obowiązek dostarczenia dowodów.

Podmioty gospodarcze powinny być solidarnie odpowiedzialne za szkodę wynikającą z 
naruszeń praw człowieka lub nieprawidłowego wykorzystania środowiska oraz powinny 
przewidzieć środek zaradczy na wypadek wyrządzenia szkody osobom fizycznym lub 

28 Germanwatch (2019): Lessons learnt aus der EU-Holzhandelsverordnung für die Umsetzung der EU-
Konfliktmineralienverordnung.
29 WWF (2019): „WWF Enforcement Review of the EU Timber Regulation (ETUR)” [„Przegląd dotyczący 
egzekwowania przepisów unijnego rozporządzenia w sprawie drewna (ETUR)”].
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organizacjom.

Fakt, że przepisy w zakresie obowiązkowego zachowania należytej staranności muszą 
obejmować pewną formę odpowiedzialności, potwierdza również badanie DG ds. 
Sprawiedliwości dotyczące wymogów należytej staranności, zgodnie z którym 73 % 
respondentów będących zainteresowanymi stronami woli wymogi obowiązkowego 
zachowania należytej staranności połączone z odpowiedzialnością cywilną lub karną, lub 
grzywny od dobrowolnych wytycznych. Preferencje organizacji branżowych charakteryzują się 
jednak odwrotną kolejnością. 

Skutki finansowe

Środki zawarte we wniosku w większości nie mają bezpośredniego wpływu na wydatki 
operacyjne UE. Dodatkowe koszty dla państw członkowskich związane z monitorowaniem i 
egzekwowaniem stosowania takiego rozporządzenia będą zależały od krajowych sposobów 
wdrożenia, ale można je zminimalizować na tyle, na ile koszty te można ująć w ramach 
istniejących budżetów, na przykład agencji środowiskowych lub celnych, sądów i systemów 
sądowych. Ponadto sprawozdawczyni podkreśla, że skutki dla budżetu publicznego należy 
ważyć względem pozytywnego wpływu wniosku na środowisko i prawa człowieka.

W odniesieniu do podmiotów gospodarczych wstępne ustalenia dokonane w ramach badania 
dotyczącego wymogów dochowania należytej staranności w całym łańcuchu dostaw zleconego 
przez DG Komisji ds. Sprawiedliwości wskazują, że „koszt obowiązkowego zachowania 
należytej staranności w porównaniu z przychodem przedsiębiorstw wydaje się stosunkowo 
niski. Jeżeli chodzi o dodatkowe koszty stałe na poziomie przedsiębiorstwa wyrażone jako 
odsetek przychodów przedsiębiorstw, koszty te wynoszą średnio poniżej 0,14 % w przypadku 
MŚP i 0,009 % w przypadku dużych przedsiębiorstw”. 30

Ponadto ustalenia dokonane w ramach badania DG ds. Sprawiedliwości dostarczają wstępnych 
przesłanek, że koszty wypełnienia obowiązków należytej staranności zostałyby 
skompensowane przez ogólnounijne rozporządzenie dzięki bezpieczeństwu planowania, 
równym warunkom działania dla podmiotów gospodarczych w całej Unii oraz zwiększeniu 
dźwigni finansowej za pośrednictwem nieodwołalnego standardu31.
 
Chociaż ustalenia z badania DG ds. Sprawiedliwości odnoszą się do kosztów i korzyści 
związanych z rozporządzeniem dotyczącym międzysektorowych praw człowieka i należytej 
staranności w odniesieniu do środowiska, sprawozdawczyni jest zdania, że podobne koszty i 
korzyści można założyć w przypadku rozporządzenia w sprawie obowiązkowego zachowania 
należytej staranności w zakresie produktów stanowiących zagrożenie dla lasów i ekosystemów.

Przygotowywana ocena europejskiej wartości dodanej dostarczy dodatkowych spostrzeżeń w 
tej kwestii. 

Przepisy końcowe

30  British Institute of International and Comparative Law i in. (2020), „Study on due diligence requirements 
through the supply chain” („Badanie dotyczące wymogów w zakresie należytej staranności w łańcuchach 
dostaw”), CZĘŚĆ I: SPRAWOZDANIE PODSUMOWUJĄCE, s. 66.
31 Tamże.
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Sprawozdawczyni uważa, że wniosek powinien służyć jako środek de minimis, a państwa 
członkowskie mogą wprowadzać surowsze przepisy dotyczące łańcuchów dostaw.


