
AM\764461HU.doc PE418.388

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2008/0198(COD)

29.1.2009

MÓDOSÍTÁSOK
47 – 206

Jelentéstervezet
Caroline Lucas
(PE418.093v01-00)

a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők 
kötelezettségeinek meghatározásáról

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))



PE418.388 2/112 AM\764461HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\764461HU.doc 3/112 PE418.388

HU

Módosítás 47
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az erdők léte igen változatos 
környezeti, gazdasági és szociális 
előnyökkel jár, többek között hozzáférést 
biztosít a fához és egyéb erdőgazdasági 
termékekhez, valamint környezetvédelmi 
szolgáltatásokhoz.

(1) Az erdők léte igen változatos 
környezeti, gazdasági és szociális 
előnyökkel jár, fontos szerepet játszik a 
vízkörforgásban, megelőzi az árvizeket és 
a talaj erózióját, jelentősen befolyásolja a 
helyi éghajlatot, mérsékli a légkör CO2 –
tartalmát; hozzáférést biztosít a fához és 
egyéb erdőgazdasági termékekhez (pl. 
húshoz, gyantához, stb.), valamint a 
környezetvédelmi szolgáltatásokhoz,
egyúttal rekreációs-egészségügyi funkciót 
is betölt.

Or. pl

Indokolás

A módosítás pontosítja az erdők létéből eredő további környezeti, gazdasági és szociális 
előnyöket, kiemelve így e dokumentum jelentőségét.

Módosítás 48
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az erdők léte igen változatos 
környezeti, gazdasági és szociális 
előnyökkel jár, többek között hozzáférést 
biztosít a fához és egyéb erdőgazdasági 
termékekhez, valamint környezetvédelmi 
szolgáltatásokhoz. 

(1) Az erdők léte igen változatos 
környezeti, gazdasági és szociális 
előnyökkel jár, többek között hozzáférést 
biztosít a fához és egyéb erdőgazdasági 
termékekhez, környezetvédelmi 
szolgáltatásokhoz, valamint természetes 
környezetet biztosít a helyi közösségek 
számára.



PE418.388 4/112 AM\764461HU.doc

HU

Or. nl

Indokolás

Az emberek ugyancsak érintettek.

Módosítás 49
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az erdőgazdasági erőforrás, 
amelynek megművelése jólétet és munkát 
teremt. Az erdőgazdálkodás a környezetre 
is jótékony hatással bír, mivel az erdészeti 
termékek képesek nagyobb energiaigényű 
termékeket helyettesíteni.

Or. sv

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy az erdőgazdálkodás a gazdaság és a társadalom működésére is 
kedvező hatással van.

Módosítás 50
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Nem utolsósorban éghajlati 
szempontból van jelentősége annak, hogy 
a belső piacon működő vállalkozók csak 
legális fakitermelésből származó fát 
bocsássanak piaci forgalomba, mivel az 
ilyen termékek biztosítják az erdő fontos 
szén-dioxid-megkötő funkciójának 
zavartalanságát. A legális fakitermelésből 
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származó fa építőanyagként – például
faházaknál – történő felhasználása 
esetében segíti a szén-dioxid folyamatos
megkötését is. 

Or. sv

Indokolás

Az erdő szén-dioxid-lekötő hatását és az erdészeti termékekben rejlő szén-dioxid-lekötés
lehetőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni.

Módosítás 51
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az erdő és erdőgazdálkodás 
nagymértékben járul hozzá a fejlődő 
országok társadalmi és gazdasági 
fejlődéséhez, és igen sok ember számára 
jelent elsődleges jövedelemforrást. Ezért 
lényeges, hogy ne akadályozzuk a fejlődés 
és a jövedelem e forrását, hanem inkább 
arra koncentráljunk, hogyan lehetne 
segíteni a régiókat egy fenntarthatóbb 
erdőgazdálkodás folytatásában.

Or. sv

Indokolás

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a világ lakosságának igen nagy része függ közvetlenül 
az erdőtől, mint jövedelemforrástól. A világ legszegényebb régióiban az erdőgazdálkodás
helytelen megközelítésének következményei katasztrofális hatással járhatnak az ott élők 
számára. Ezért az erdőgazdálkodás fenntartható társadalmi és gazdasági fejlesztésére kell 
összpontosítani.
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Módosítás 52
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2). Azáltal, hogy a fa és fatermékek iránti 
kereslet világszerte megnövekedett, 
valamint azáltal, hogy ezzel párhuzamosan 
számos fatermelő országban az 
erdőgazdálkodási ágazatot intézményi és 
irányítási hiányosságok jellemzik, az 
illegális fakitermelés és a hozzá 
kapcsolódó kereskedelem egyre 
aggasztóbb jelenséggé válik. 

(2). Azáltal, hogy a fa és fatermékek iránti 
kereslet világszerte megnövekedett, 
valamint azáltal, hogy ezzel párhuzamosan 
számos fatermelő országban az 
erdőgazdálkodási ágazatot intézményi és 
irányítási hiányosságok jellemzik, az 
illegális fakitermelés és a hozzá
kapcsolódó kereskedelem és forgalmazás 
egyre aggasztóbb jelenséggé válik. 

Or. pl

Indokolás

Az illegális fakitermelés és fakereskedelem mellett meg kell említeni a faforgalmazást, amely 
fontos láncszemként köti össze a fakitermelést az illegális kereskedelemmel.

Módosítás 53
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Nyilvánvaló, hogy gyakran túl nagy 
nyomás nehezedik a természetes erdei 
erőforrásokra, túl nagy a kereslet a fa és a 
fatermékek iránt, és a Közösségnek 
csökkentenie kell az erdei 
ökoszisztémákra gyakorolt hatását,
függetlenül attól, hogy az ilyen hatások 
hol jelennek meg.

Or. en
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Módosítás 54
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illegális fakitermelés nagy 
nemzetközi jelentőséggel bíró, általános 
probléma. Az illegális fakitermelés jelentős 
fenyegetést jelent az erdők számára, mivel 
hozzájárul az erdőpusztulás folyamatához, 
amely a szén-dioxid-kibocsátás mintegy 20 
%-áért felelős, veszélyezteti a biológiai 
sokféleséget és ellehetetleníti a 
fenntartható erdőgazdálkodást és az 
erdőfejlesztést. Ezen kívül szociális, 
politikai és gazdasági hatásai is vannak. 

(3) Az illegális fakitermelés nagy 
nemzetközi jelentőséggel bíró, általános 
probléma. Az illegális fakitermelés jelentős 
fenyegetést jelent az erdők számára, mivel 
hozzájárul az erdőpusztulás folyamatához, 
amely a szén-dioxid-kibocsátás mintegy 2 
%-áért felelős, veszélyezteti a biológiai 
sokféleséget, rombolja az őshonos 
lakosság lakóhelyét és ellehetetleníti a 
fenntartható erdőgazdálkodást és az 
erdőfejlesztést. Ezen kívül szociális, 
politikai és gazdasági hatásai is vannak,
valamint fenyegetést jelent a helyi 
közösségek számára, amelyek megélhetése 
az erdőtől függ, illetve veszélyezteti az
őshonos lakosság jogait is.

Or. nl

Indokolás

Az őserdők, az erdőterületek, a biológiai sokféleség, az ökoszisztéma, a környezet és a 
tisztességes kereskedelem védelme, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelem mellett az 
EU különböző irányelveiben az emberi jogok és a kulturális örökség védelme, valamint a 
fenntartható regionális fejlesztés, a fenntartható vidékfejlesztés és a szegénység elleni 
küzdelem mellett is elkötelezte magát. Mindennek a közösségi jogszabályokban is 
következetesen érvényesülnie és tükröződnie kell.
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Módosítás 55
Fiona Hall, Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illegális fakitermelés nagy 
nemzetközi jelentőséggel bíró, általános 
probléma. Az illegális fakitermelés jelentős 
fenyegetést jelent az erdők számára, mivel 
hozzájárul az erdőpusztulás folyamatához, 
amely a szén-dioxid-kibocsátás mintegy
20 %-áért felelős, veszélyezteti a biológiai 
sokféleséget és ellehetetleníti a 
fenntartható erdőgazdálkodást és az 
erdőfejlesztést. Ezen kívül szociális, 
politikai és gazdasági hatásai is vannak.

(3) Az illegális fakitermelés, együtt az 
erdőgazdálkodási ágazat számos 
fakitermelő országban jelentkező 
intézményi és irányítási hiányosságával,
nagy nemzetközi jelentőséggel bíró, 
általános probléma. Az illegális 
fakitermelés jelentős fenyegetést jelent az 
erdők számára, mivel hozzájárul az 
erdőírtás és erdőpusztulás folyamatához, 
amely a szén-dioxid-kibocsátás mintegy 
20 %-áért felelős, veszélyezteti a biológiai 
sokféleséget és ellehetetleníti a 
fenntartható erdőgazdálkodást és az 
erdőfejlesztést. Ezen kívül szociális, 
politikai és gazdasági hatásai is vannak, 
amelyek veszélyeztetik a jó kormányzással 
összefüggő célok elérését

Or. en

Indokolás

A korrupció felgyorsítja a természető erőforrások kimerülését, különösen az őserdőkét, 
amelyektől számos közösség megélhetése függ. Például: Indonézia kormányának becslése 
szerint az erdőkből kieső jövedelem a nemzetnek évente mintegy 4 milliárd dollárnyi 
veszteséget jelent, ami körülbelül ötször nagyobb összeg, mint az egészségügyi tárca éves 
költségvetése. 

Módosítás 56
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illegális fakitermelés nagy (3) Az illegális fakitermelés nagy 
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nemzetközi jelentőséggel bíró, általános 
probléma. Az illegális fakitermelés jelentős 
fenyegetést jelent az erdők számára, mivel 
hozzájárul az erdőpusztulás folyamatához, 
amely a szén-dioxid-kibocsátás mintegy 
20 %-áért felelős, veszélyezteti a biológiai 
sokféleséget és ellehetetleníti a 
fenntartható erdőgazdálkodást és az 
erdőfejlesztést. Ezen kívül szociális, 
politikai és gazdasági hatásai is vannak.

nemzetközi jelentőséggel bíró, általános 
probléma. Az illegális fakitermelés jelentős 
fenyegetést jelent az erdők számára, mivel 
hozzájárul az erdőpusztulás folyamatához, 
amely a szén-dioxid-kibocsátás mintegy 
20 %-áért felelős, ugyanakkor befolyásolja 
az elsivatagosodás és a sztyeppesedés 
folyamatát, felerősíti a talaj erózióját,
illetve fokozza az extrém időjárási 
jelenségek és az ezeket követő árvizek 
hatását, veszélyezteti a biológiai 
sokféleséget és ellehetetleníti a 
fenntartható erdőgazdálkodást és az 
erdőfejlesztést. Ezen kívül szociális, 
politikai és gazdasági hatásai is vannak. 

Or. pl

Indokolás

A módosításban a valóságban előforduló konkrét folyamatokat és veszélyeket sorolták fel, 
amelyeket az erdőpusztítás okozott.

Módosítás 57
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Közösség és a tagállamok jogi és 
politikai kötelezettséget vállaltak a világ 
erőforrásainak megőrzése és fenntartható 
használata, az illegális fakitermelés és a 
hozzá kapcsolódó kereskedelem és 
korrupció elleni fellépés, valamint a 
fenntartható erdőgazdálkodás, a 
szegénység enyhítése, az őshonos népek és 
az erdőtől függő helyi közösségek
jogainak védelme mellett. Ennek a 
rendeletnek hozzá kell járulnia e 
kötelezettségek, illetve 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez, 
beleértve az alábbiak szerinti 
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kötelezettségeket:
(a) a biológiai sokféleségről szóló 1992. 
évi egyezmény (CBD);
(b) a veszélyeztetett vadon élő állat- és 
növényfajok nemzetközi kereskedelméről 
szóló 1973. évi egyezmény (CITES);
(c) a trópusi faanyagokról szóló 1983., 
1994. és 2006. évi nemzetközi 
megállapodások (ITTA);
(d) az Egyesült Nemzetek 2002. évi 
Éghajlatváltozási Keretegyezményét 
(UNFCCC);
(e) az Egyesült Nemzetek 1994. évi, az 
elsivatagodás elleni küzdelemről szóló 
egyezményét;
(f) a környezetről és fejlődésről szóló 
1992. évi riói nyilatkozat;
(g) a fenntartható fejlődésről szóló világ-
csúcstalálkozón 2002. szeptember 4-én 
elfogadott johannesburgi nyilatkozat és 
végrehajtási terv;
(h) az erdőkkel foglalkozó kormányközi 
panel/nemzetközi erdőfórum cselekvésre 
irányuló javaslatai;
(i) az UNCED jogilag nem kötelező 
érvényű, a valamennyi erdőtípus 
kezelésére, megőrzésére és fenntartható 
fejlődésére vonatkozó globális megegyezés 
alapelveirőlről szóló 1992. évi irányadó 
nyilatkozata;
(j) az Egyesült Nemzetek Környezet és 
Fejlődés Konferenciája által 1992 
júniusában elfogadott Agenda 21;
(k) az Egyesült Nemzetek közgyűlése 
különleges ülésszakának (Ungass) 1997. 
évi, „Az Agenda 21 további végrehajtását 
szolgáló program” című határozata;
(l) a 2000. évi Millenniumi Nyilatkozat;
(m) az 1982. évi Természet Világchartája;
(n) az Egyesült Nemzetek 1972. évi 
Emberi környezet konferenciájának 
nyilatkozata;
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(o) emberi környezetről szóló 1972. évi 
cselekvési terv, az erdőkkel foglalkozó 
kormányközi panel javaslatai, amelyeket 
az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 1997. 
évi különleges ülésszakán fogadott el;
(p) az Egyesült Nemzetek Erdőfórumának 
4/2 határozata;
(r) az európai vadon élő élővilág és a 
természetes élőhelyek védelméről szóló 
1979. évi egyezmény;
(s) az ENSZ korrupció elleni egyezménye
(UNCAC), amit az EK és az EU-
tagállamok többsége 2005-ben ratifikált. 

Or. en

Indokolás

A korrupció felgyorsítja a természető erőforrások kimerülését, különösen az őserdőkét, 
amelyektől számos közösség megélhetése függ. Például: Indonézia kormányának becslése 
szerint az erdőkből kieső jövedelem a nemzetnek évente mintegy 4 milliárd dollárnyi 
veszteséget jelent, ami körülbelül ötször nagyobb összeg, mint az egészségügyi tárca éves 
költségvetése.

Módosítás 58
Riitta Myller, Åsa Westlund 

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés 3 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A hatodik környezetvédelmi cselekvési 
programot lefektető európai parlamenti és 
tanácsi határozat prioritásként határozta 
meg aktív intézkedések vizsgálatát az 
illegálisan kitermelt fa kereskedelmének 
megakadályozása és az ilyen tevékenység 
elleni fellépés érdekében, valamint a 
Közösség és a tagállamok aktív 
részvételének folytatását az erdőkhöz 
kapcsolódó kérdésekre vonatkozó globális 
és regionális határozatok és 
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megállapodások végrehajtásában.

Or. en

Módosítás 59
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Tanács és az Európai Parlament, 
felismerve, hogy a Közösségnek hozzá kell 
járulnia az illegális fakitermelés 
problémáját kezelő nemzetközi 
erőfeszítésekhez, üdvözölte a szóban forgó 
közleményt. 

(5) A Tanács és az Európai Parlament, 
felismerve, hogy a Közösségnek hozzá kell 
járulnia az illegális fakitermelés,
faforgalmazás és fakereskedelem
problémáját kezelő nemzetközi 
erőfeszítésekhez, üdvözölte a szóban forgó 
közleményt. 

Or. pl

Indokolás

A módosítás célja az illegális faforgalmazással kapcsolatos valamennyi láncszem 
figyelembevétele – a fakitermeléstől, szállításon át az eladásig. Nincs értelme foglalkozni csak 
az illegális fakitermeléssel. Foglalkozni kell a vevők problémáival is, akik az illegális árut 
(faárut) alacsonyabb áron vásárolják meg és átszállítják például a világ másik felére, 
kikerülve ezzel például a CITES-egyezmény rendelkezéseit.

Módosítás 60
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Összhangban a közlemény céljával, ami 
annak biztosítása, hogy csak olyan 
faterméket hozzanak be a Közösségbe, 
amelyet a termelő ország nemzeti jogi 
szabályozásával összhangban termeltek, a 

(6) Összhangban a közlemény céljával, ami 
annak biztosítása, hogy csak olyan 
faterméket hozzanak be a Közösségbe, 
amelyet a termelő ország nemzeti jogi 
szabályozásával összhangban termeltek, a 
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Közösség olyan önkéntes partnerségi 
megállapodások (VPA-k) megkötéséről 
tárgyalt a fatermelő országokkal 
(partnerországok), amelyek a felekre egy 
engedélyezési rendszer megvalósításának 
és a megállapodásban meghatározott fával 
és fatermékekkel való kereskedelem 
szabályozásának jogilag kötelező érvényű 
kötelezettségét róják.

Közösség olyan önkéntes partnerségi 
megállapodások (VPA-k) megkötéséről 
tárgyalt a fatermelő országokkal 
(partnerországok), amelyek a felekre egy 
engedélyezési rendszer megvalósításának 
és a megállapodásban meghatározott fával 
és fatermékekkel való kereskedelem 
szabályozásának jogilag kötelező érvényű 
kötelezettségét róják. Csak abban az 
esetben köthetők VPA-k fakitermelő 
országokkal, ha ezen országok 
fakitermelésre vonatkozó nemzeti 
jogszabályai a környezetvédelem, a 
biológiai sokféleség és az ökoszisztéma 
védelme mellett az olyan helyi közösségek 
lakóhelyének védelmét is biztosítják, 
amelyeknek a megélhetése az erdőtől 
függ, illetve garantálják az őshonos 
lakosság jogait is.

Or. nl

Indokolás

Az őserdők, az erdőterületek, a biológiai sokféleség, az ökoszisztéma, a környezet és a 
tisztességes kereskedelem védelme, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelem mellett az 
EU különböző irányelveiben az emberi jogok és a kulturális örökség védelme, valamint a 
fenntartható regionális fejlesztés, a fenntartható vidékfejlesztés és a szegénység elleni 
küzdelem mellett is elkötelezte magát. Mindennek a közösségi jogszabályokban is 
következetesen érvényesülnie és tükröződnie kell.

Módosítás 61
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
Preambulumbekezdés 7

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Tekintettel a probléma kiterjedt és 
sürgető voltára, kívánatos az illegális 
fakitermelés és az azon alapuló 
kereskedelem elleni küzdelem tevékeny 

(7). Tekintettel a probléma kiterjedt és 
sürgető voltára, kívánatos az illegális 
fakitermelés és az azon alapuló 
kereskedelem és forgalmazás elleni 
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támogatása, a VPA-kra vonatkozó 
kezdeményezés kiegészítése és 
megerősítése, valamint az erdők 
megőrzésére és az éghajlatváltozással és a 
biológiai sokféleség csökkenésével 
kapcsolatos veszélyek elhárítására is 
kiterjedő magas fokú környezetvédelemre 
irányuló politikák közötti szinergiák 
javítása. 

küzdelem tevékeny támogatása, a VPA-kra 
vonatkozó kezdeményezés kiegészítése és 
megerősítése, valamint az erdők 
megőrzésére és az éghajlatváltozással az 
elsivatagosodás és sztyeppesedés ellen 
ható, a talaj erózióját fékező
intézkedésekre, és a biológiai sokféleség 
csökkenésével kapcsolatos veszélyek 
elhárítására is kiterjedő magas fokú 
környezetvédelemre irányuló politikák 
közötti szinergiák javítása. 

Or. pl

Indokolás

Az illegális fakitermelés és fakereskedelem mellett meg kell említeni a faforgalmazást, amely 
fontos láncszemként köti össze a fakitermelést az illegális kereskedelemmel. A módosításban a 
valóságban előforduló konkrét folyamatokat és veszélyeket sorolták fel, amelyeket az 
erdőpusztítás okozott, és amelyek az EU környezetvédelmi politikájának elemei, amit az EP 
utolsó ülésszakán vitattak meg.

Módosítás 62
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Tekintettel a probléma kiterjedt és 
sürgető voltára, kívánatos az illegális 
fakitermelés és az azon alapuló 
kereskedelem elleni küzdelem tevékeny 
támogatása, a VPA-kra vonatkozó 
kezdeményezés kiegészítése és 
megerősítése, valamint az erdők 
megőrzésére és az éghajlatváltozással és a 
biológiai sokféleség csökkenésével 
kapcsolatos veszélyek elhárítására is 
kiterjedő magas fokú környezetvédelemre 
irányuló politikák közötti szinergiák 
javítása.

(7) Tekintettel a probléma kiterjedt és 
sürgető voltára, kívánatos az illegális 
fakitermelés és az azon alapuló 
kereskedelem elleni küzdelem tevékeny 
támogatása, a Közösség erdei 
ökoszisztémákra gyakorolt hatásának 
csökkentése, a VPA-kra vonatkozó 
kezdeményezés kiegészítése és 
megerősítése, valamint a szegénység 
visszaszorítására, az erdők megőrzésére és 
az éghajlatváltozással és a biológiai 
sokféleség csökkenésével kapcsolatos 
veszélyek elhárítására is kiterjedő magas 
fokú környezetvédelemre irányuló 
politikák közötti szinergiák javítása.
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Or. en

Módosítás 63
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Figyelembe kell venni a Közösséggel 
FLEGT VPA-t kötő országok 
erőfeszítéseit, valamint a
megállapodásokban foglalt elveket, 
különösen ami a legálisan kitermelt fa 
fogalmának meghatározását illeti. 
Figyelembe kell venni azt is, hogy a 
FLEGT engedélyezési rendszer alapján a 
Közösségbe csak a vonatkozó nemzeti jogi 
szabályozással összhangban kitermelt fa és 
fatermékek exportálhatók. Ezért az Európai 
Közösségbe irányuló faanyag-behozatal 
FLEGT engedélyezési rendszerének 
létrehozásáról szóló, 2005. december 20-i 
2173/2005/EK tanácsi rendelet II. és III. 
mellékletében felsorolt, a szóban forgó 
tanácsi rendelet I. mellékletében 
megnevezett országokból származó 
fatermékeket legális kitermelésből 
származónak kell tekinteni, feltéve, ha 
megfelelnek az említett rendeletnek és 
mindenkori végrehajtási előírásainak.

(8) Figyelembe kell venni a Közösséggel
FLEGT VPA-t kötő országok 
erőfeszítéseit, valamint a 
megállapodásokban foglalt elveket, 
különösen ami a legálisan kitermelt fa 
fogalmának meghatározását illeti. 
Figyelembe kell venni azt is, hogy a 
FLEGT engedélyezési rendszer alapján a 
Közösségbe csak a vonatkozó nemzeti jogi 
szabályozással összhangban kitermelt fa és 
fatermékek exportálhatók. Ezért az Európai 
Közösségbe irányuló faanyag-behozatal 
FLEGT engedélyezési rendszerének 
létrehozásáról szóló, 2005. december 20-i 
2173/2005/EK tanácsi rendelet II. és III. 
mellékletében felsorolt, a szóban forgó 
tanácsi rendelet I. mellékletében 
megnevezett országokból származó 
fatermékeket legális kitermelésből 
származónak kell tekinteni, feltéve, ha 
megfelelnek az említett rendeletnek és 
mindenkori végrehajtási előírásainak. A 
VPA-kban foglalt elveknek, különös 
tekintettel a „legálisan kitermelt fa” 
fogalommeghatározásra, tartalmazniuk és 
biztosítaniuk kell többek között a 
fenntartható erdőgazdálkodást, a biológiai 
sokféleség megőrzését, a helyi közösségek 
védelmét és jogait, amelyeknek a 
megélhetése az erdőtől függ, illetve az
őshonos lakosság védelmét és jogainak 
biztosítását.

Or. nl
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Indokolás

Az őserdők, az erdőterületek, a biológiai sokféleség, az ökoszisztéma, a környezet és a 
tisztességes kereskedelem védelme, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelem mellett az 
EU különböző irányelveiben az emberi jogok és a kulturális örökség védelme, valamint a 
fenntartható regionális fejlesztés, a fenntartható vidékfejlesztés és a szegénység elleni 
küzdelem mellett is elkötelezte magát. Mindennek a közösségi jogszabályokban is 
következetesen érvényesülnie és tükröződnie kell.

Módosítás 64
Caroline Lucas

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak meghatározása, hogy mi 
minősül legális fakitermelésnek, 
nemzetközileg elfogadott 
fogalommeghatározás hiányában a 
kitermelés szerinti ország jogi 
szabályozásán alapul.

(11) Annak meghatározása, hogy mi 
minősül legális fakitermelésnek, 
nemzetközileg elfogadott 
fogalommeghatározás hiányában 
elsősorban a kitermelés szerinti ország jogi 
szabályozásán alapul. A jogi normák 
alkalmazása során figyelembe kell venni 
továbbá nemzetközi normákat, ideértve 
többek között az Afrikai 
Faanyagszervezetet; a Nemzetközi 
Trópusifa-szervezetet, a mérsékelt égövi és 
északi erdők védelme és fenntartható 
gazdálkodása érdekében kritériumokat és 
indikátorokat meghatározó montreáli 
folyamatot, valamint a fenntartható 
erdőgazdálkodás kritériumaival és 
indikátoraival foglalkozó páneurópai 
erdőfolyamatot. Ennek hozzá kell járulnia 
a nemzetközi kötelezettségvállalások, 
elvek és ajánlások végrehajtásához, 
ideértve a klímaváltozás hatásainak 
mérséklésére, a biodiverzitás 
veszteségeinek csökkentésére, a 
szegénység enyhítésére, az elsivatagosodás 
folyamatának visszaszorítására, valamint 
az őshonos, a helyi és erdőktől függő 
közösségek jogainak védelmére és 
előmozdítására vonatkozó
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kötelezettségeket is.

Or. en

Indokolás

A jelentéstervezet 5. módosítása helyébe lép.

Módosítás 65
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak meghatározása, hogy mi 
minősül legális fakitermelésnek, 
nemzetközileg elfogadott 
fogalommeghatározás hiányában a 
kitermelés szerinti ország jogi 
szabályozásán alapul.

(11) Annak meghatározása, hogy mi 
minősül legális fakitermelésnek, 
nemzetközileg elfogadott 
fogalommeghatározás hiányában 
elsősorban a kitermelés szerinti ország jogi 
szabályozásán alapul. A jogi normák 
alkalmazása során figyelembe kell venni 
továbbá a nemzetközi normákat, és hozzá 
kell járulni a nemzetközi 
kötelezettségvállalások, elvek és ajánlások 
végrehajtásához, ideértve a klímaváltozás 
hatásainak mérséklésére, a biodiverzitás 
veszteségei csökkentésére, a szegénység 
enyhítésére, a jó kormányzás 
előmozdítására, a természeti 
erőforrásokhoz kapcsolódó korrupció 
elleni fellépésre, az elsivatagosodás 
folyamatának visszaszorítására, valamint 
az őshonos, a helyi és erdőktől függő 
közösségek jogainak védelmére és 
előmozdítására vonatkozó 
kötelezettségeket is.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek az illegális fakitermelés elleni fellépés eszközeként hozzá kell járulnia a 
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fenntartható fejlődés és a jó kormányzás átfogóbb céljához. Ennek elérésében segít a rendelet 
alkalmazása annak érdekében, hogy segítsen azon nemzetközi és regionális megállapodások 
rendelkezései végrehajtásában, amelyeknek európai és más országok a részesei.

Módosítás 66
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak meghatározása, hogy mi 
minősül legális fakitermelésnek, 
nemzetközileg elfogadott 
fogalommeghatározás hiányában a 
kitermelés szerinti ország jogi 
szabályozásán alapul.

(11) Annak meghatározása, hogy mi 
minősül legális fakitermelésnek, 
nemzetközileg elfogadott 
fogalommeghatározás hiányában a 
kitermelés szerinti ország jogi 
szabályozásán alapul. A fakitermelő ország 
készítse el az összes legális fakitermelésre
érvényes jogi leltárt, amely tartalmazza a 
fafajtákra és a maximális fakitermelésre 
vonatkozó részletes adatokat.

Or. en

Indokolás

Minden országban minimális előírásnak kell lennie, hogy meghatározzák a legális 
fakitermelésre vonatkozó pontos számokat.

Módosítás 67
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak meghatározása, hogy mi 
minősül legális fakitermelésnek,
nemzetközileg elfogadott 
fogalommeghatározás hiányában a 

(11) Ki kell zárni a piacról az azon
fatermelő országokból származó fákat és 
fatermékeket, amelyekben nem 
alkalmazzák az illegális fakitermelés 
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kitermelés szerinti ország jogi 
szabályozásán alapul.

nemzetközileg elfogadott 
fogalommeghatározását.

Or. nl

Indokolás

A fakitermelő országban érvényben levő, a fakitermelésre vonatkozó elégtelen jogszabályok 
nem eredményezhetik azt, hogy ennek következtében az EU-ban felelőtlen fakitermelésből 
származó fát és fatermékeket bocsássanak piaci forgalomba, és/vagy nem tehetik lehetővé 
ezeknek az országoknak, hogy tisztességtelen versenyt folytassanak azokkal a fakitermelő 
országokkal szemben, amelyek betartják a jóléti és a környezeti követelményeket.

Módosítás 68
Caroline Lucas

Rendeletre irányuló javaslat
Preambulumbekezdés 12

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Számos fatermék sokféle eljáráson 
megy keresztül azt megelőzően, illetve azt 
követően, hogy első ízben bocsátják 
forgalomba a piacon. A szükségtelen 
adminisztratív terhek elkerülése érdekében 
az e rendeletben meghatározott 
követelmények nem vonatkoznak a 
szállítási lánc részét alkotó összes piaci 
szereplőre, csak azokra, amelyek a 
közösségi piacon első ízben bocsátják 
forgalomba az adott fát és fatermékeket..

(12) Számos fatermék sokféle eljáráson 
megy keresztül azt megelőzően, illetve azt 
követően, hogy első ízben bocsátják 
forgalomba a piacon. A szükségtelen 
adminisztratív terhek elkerülése érdekében 
az illegálisan kitermelt fa és fatermékek 
piaci forgalomba hozatala kockázatának 
minimálisra csökkentése érdekében az 
intézkedések és eljárások teljes 
rendszerére (kellő gondosság elvén 
alapuló rendszer) vonatkozó követelmény
nem érvényes a szállítási lánc részét alkotó 
összes piaci szereplőre, csak azokra, 
amelyek a közösségi piacon első ízben 
bocsátják forgalomba az adott fát és 
fatermékeket. A szállítási láncban 
résztvevő valamennyi piaci szereplőre
azonban kötelező az illegális 
fakitermelésből származó fa vagy 
fatermék piaci forgalomba hozatalának 
általános tilalma, és ennek érdekében
nekik kellő gondossággal kell eljárniuk.

Or. nl
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Indokolás

A jelentéstervezet 6. módosításának helyébe lép. Egyértelműsítés.

Módosítás 69
Samuli Pohjamo

Rendeletre irányuló javaslat
Preambulumbekezdés 12

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Számos fatermék sokféle eljáráson 
megy keresztül azt megelőzően, illetve azt 
követően, hogy első ízben bocsátják 
forgalomba a piacon. A szükségtelen 
adminisztratív terhek elkerülése érdekében 
az e rendeletben meghatározott 
követelmények nem vonatkoznak a 
szállítási lánc részét alkotó összes piaci 
szereplőre, csak azokra, amelyek a 
közösségi piacon első ízben bocsátják 
forgalomba az adott fát és fatermékeket.

(12) Számos fatermék sokféle eljáráson 
megy keresztül azt megelőzően, illetve azt 
követően, hogy első ízben megvásárolják a 
piacon. A szükségtelen adminisztratív 
terhek elkerülése érdekében az e 
rendeletben meghatározott követelmények 
nem vonatkoznak a szállítási lánc részét 
alkotó összes piaci szereplőre, csak azokra, 
amelyek a közösségi piacon első ízben 
vásárolják meg az adott fát és 
fatermékeket.

Or. en

Indokolás

A rendelet hatékonyabbá, illetve költséghatékonyabbá tétele érdekében javasoljuk, hogy a 
kellő gondosság kötelezettségét a fát, illetve faterméket először megvásárló piaci szereplő 
számára írják elő. E definíció módosítása a kellő gondosság elvére alapuló rendszer 
létrehozására kötelezett piaci szereplők számát a mintegy 16 millió erődtulajdonosról a 
becslések szerint 50.000 vásárlóra csökkentené. A vásárlók rendszeresen vesznek részt piaci 
műveletekben, és többségük már rendelkezik a kellő gondosságot biztosító rendszerrel.

Módosítás 70
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az európai piacon a fa és 
fatermékek szállítási láncának 
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valamennyi tagja (kereskedő és gyártó) 
köteles a kínált terméken egyértelműen 
feltüntetni, hogy a fa mely legális 
forrásból vagy beszállítótól származik.

Or. nl

Indokolás

Az illegális és/vagy felelőtlen fakitermelésből származó fa piaci forgalomba bocsátásának 
tilalma a szállítási lánc valamennyi tagjára vonatkozik. A nyomon követhetőség alapján a fa 
szállítójának egyértelműen azonosíthatónak kell lennie annak érdekében, hogy a fa és az 
abból készült fatermékek eredete minden esetben megállapítható legyen.

Azok a piaci szereplők pedig, amelyek elsőként bocsátják piaci forgalomba a termékeket, 
széleskörű szabályoknak kell megfelelniük, mert meghatározó szerepet játszanak az európai 
piacon forgalomban levő fa tekintetében.

Módosítás 71
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A fenntarthatóságnak a 
fenntarthatósági kritériumok 
meghatározásával elérni kívánt általános 
célja továbbra is kiemelt jelentőséggel bír 
a Közösség számára. E célkitűzések szem 
előtt tartásával és annak érdekében, hogy 
csökkenjenek a piacon az olyan fát és 
fatermékeket forgalomba bocsátó piaci 
szereplők terhei, amelyekre vonatkoznak a 
megújuló forrásokból előállított energia 
felhasználásának támogatásáról szóló 
XX/XX/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott kötelező 
fenntarthatósági kritériumok, nem volna 
célszerű e rendelet alkalmazása a szóban 
forgó termékekre.

törölve

Or. fr
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Indokolás

E rendeletnek valamennyi fára és fából készült termékre ki kell terjednie, a végfelhasználás 
céljától függetlenül.

Módosítás 72
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 13

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A fenntarthatóságnak a 
fenntarthatósági kritériumok 
meghatározásával elérni kívánt általános 
célja továbbra is kiemelt jelentőséggel bír 
a Közösség számára. E célkitűzések szem 
előtt tartásával és annak érdekében, hogy 
csökkenjenek a piacon az olyan fát és 
fatermékeket forgalomba bocsátó piaci 
szereplők terhei, amelyekre vonatkoznak a 
megújuló forrásokból előállított energia 
felhasználásának támogatásáról szóló 
XX/XX/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott kötelező 
fenntarthatósági kritériumok, nem volna 
célszerű e rendelet alkalmazása a szóban 
forgó termékekre3.

törölve

3Megjegyzés a HL-hez: a hivatkozás beillesztésére 
a jogszabály elfogadását követően kerül sor.

Or. nl

Indokolás

Azoknak a termékeknek – amelyeknek nem kell eleget tenniük a jogszerűség és/vagy a 
fenntarthatóság követelményeinek – a rendelet hatálya alól történő kiemelése helytelen, és e 
rendelet célját ássa alá.
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Módosítás 73
Samuli Pohjamo

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A fenntarthatóságnak a 
fenntarthatósági kritériumok 
meghatározásával elérni kívánt általános 
célja továbbra is kiemelt jelentőséggel bír a 
Közösség számára. E célkitűzések szem 
előtt tartásával és annak érdekében, hogy 
csökkenjenek a piacon az olyan fát és 
fatermékeket forgalomba bocsátó piaci 
szereplők terhei, amelyekre vonatkoznak a 
megújuló forrásokból előállított energia 
felhasználásának támogatásáról szóló 
XX/XX/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott kötelező 
fenntarthatósági kritériumok, nem volna 
célszerű e rendelet alkalmazása a szóban 
forgó termékekre.

(13) A fenntarthatóságnak a 
fenntarthatósági kritériumok 
meghatározásával elérni kívánt általános 
célja továbbra is kiemelt jelentőséggel bír a 
Közösség számára. E célkitűzések szem 
előtt tartásával és annak érdekében, hogy 
csökkenjenek a piacon az olyan fát és 
fatermékeket vásárló piaci szereplők 
terhei, amelyekre vonatkoznak a megújuló 
forrásokból előállított energia 
felhasználásának támogatásáról szóló 
XX/XX/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott kötelező 
fenntarthatósági kritériumok, nem volna 
célszerű e rendelet alkalmazása a szóban 
forgó termékekre.

Or. en

Indokolás

A rendelet hatékonyabbá illetve költséghatékonyabbá tétele érdekében javasoljuk, hogy a 
kellő gondosság kötelezettségét a fát, illetve faterméket először megvásárló piaci szereplő 
számára írják elő. E definíció módosítása a kellő gondosság elvére alapuló rendszer 
létrehozására kötelezett piaci szereplők számát a mintegy 16 millió erődtulajdonosról a 
becslések szerint 50.000 vásárlóra csökkentené. A vásárlók rendszeresen vesznek részt piaci 
műveletekben, és többségük már rendelkezik a kellő gondosságot biztosító rendszerrel.

Módosítás 74
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Azok a piaci szereplők, amelyek a 
közösségi piacon első ízben bocsátják 

(14) Azok a piaci szereplők, amelyek a 
közösségi piacon első ízben bocsátják 
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forgalomba az adott fát és a fatermékeket, 
megfelelő intézkedések és eljárások 
rendszerének (a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszer) alkalmazása révén kellő 
gondossággal járnak el az illegális 
fakitermelésből származó fa és fatermékek 
piaci forgalomba bocsátásából eredő 
kockázatok minimálisra csökkentése
érdekében. 

forgalomba az adott fát és a fatermékeket, 
megfelelő intézkedések és eljárások 
rendszerének (a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszer) alkalmazása révén kellő 
gondossággal járnak el az illegális 
fakitermelésből származó fa és fatermékek 
piaci forgalomba bocsátásából eredő 
kockázatok kizárása érdekében.

Or. nl

Indokolás

E rendeletnek nemcsak az a célja, hogy az illegális fa és a felelőtlen fakitermelésből származó 
fa mennyiségét a minimálisra csökkentse, hanem az is, hogy ezeket kizárja a piacról. A 
„minimálisra csökkentés” kifejezés túl tág, nem egyértelmű, és különbözőképpen 
értelmezhető.

Módosítás 75
Samuli Pohjamo

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Azok a piaci szereplők, amelyek a 
közösségi piacon első ízben bocsátják 
forgalomba az adott fát és a fatermékeket, 
megfelelő intézkedések és eljárások 
rendszerének (a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszer) alkalmazása révén kellő 
gondossággal járnak el az illegális 
fakitermelésből származó fa és fatermékek 
piaci forgalomba bocsátásából eredő 
kockázatok minimálisra csökkentése 
érdekében. 

(14) Azok a piaci szereplők, amelyek a 
közösségi piacon első ízben vásárolják 
meg az adott fát és a fatermékeket, 
megfelelő intézkedések és eljárások 
rendszerének (a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszer) alkalmazása révén kellő 
gondossággal járnak el az illegális 
fakitermelésből származó fa és fatermékek 
piaci forgalomba bocsátásából eredő 
kockázatok minimálisra csökkentése 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A rendelet hatékonyabbá illetve költséghatékonyabbá tétele érdekében javasoljuk, hogy a 
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kellő gondosság kötelezettségét a fát, illetve faterméket először megvásárló piaci szereplő 
számára írják elő. E definíció módosítása a kellő gondosság elvére alapuló rendszer 
létrehozására kötelezett piaci szereplők számát a mintegy 16 millió erődtulajdonosról a 
becslések szerint 50.000 vásárlóra csökkentené. A vásárlók rendszeresen vesznek részt piaci 
műveletekben, és többségük már rendelkezik a kellő gondosságot biztosító rendszerrel.

Módosítás 76
Samuli Pohjamo

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A kellő gondosság elvén alapuló 
rendszernek hozzáférést kell biztosítania a 
közösségi piacon forgalomba bocsátandó
fa és fatermékek beszerzési forrásaira és 
szállítóira, valamint az alkalmazandó 
jogszabályok betartására vonatkozó 
információkhoz.

(15) A kellő gondosság elvén alapuló 
rendszernek hozzáférést kell biztosítania a 
közösségi piacon megvásárolt fa és 
fatermékek beszerzési forrásaira és 
szállítóira, valamint az alkalmazandó 
jogszabályok betartására vonatkozó 
információkhoz.

Or. en

Indokolás

A rendelet hatékonyabbá illetve költséghatékonyabbá tétele érdekében javasoljuk, hogy a 
kellő gondosság kötelezettségét a fát, illetve faterméket először megvásárló piaci szereplő 
számára írják elő. E definíció módosítása a kellő gondosság elvére alapuló rendszer 
létrehozására kötelezett piaci szereplők számát a mintegy 16 millió erődtulajdonosról a 
becslések szerint 50.000 vásárlóra csökkentené. A vásárlók rendszeresen vesznek részt piaci 
műveletekben, és többségük már rendelkezik a kellő gondosságot biztosító rendszerrel.

Módosítás 77
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
Preambulumbekezdés 15 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) E rendelet végrehajtása során a 
bizottságnak és a tagországoknak különös 
figyelemmel kell lenniük a kis- és közepes 
vállalkozások különös sebezhetőségére és 
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a rendelkezésükre álló források 
korlátozottságára. Rendkívül fontos, hogy 
e vállalatokat ne sújtsák bonyolult, a 
fejlődésüket gátló szabályok. A 
Bizottságnak ezért, a kisvállalkozásokról 
szóló, elfogadás előtt álló törvény 
alapelveiből és mechanizmusaiból 
kiindulva, ki kell dolgoznia az e 
rendeletben foglalt kis- és közepes 
vállalkozások kötelezettségeinek 
egyszerűsített rendszerét úgy, hogy a 
rendelet szándékait és célkitűzéseit ne 
veszélyeztesse, és e vállalatok számára 
teljes értékű alternatívákkal szolgáljon, 
hogy képesek legyenek a közösség 
jogszabályaival összhangban működni. 

Or. sv

Indokolás

A kellő gondosság elvén alapuló rendszer végrehajtására irányuló bizottsági intézkedések 
kidolgozásánál és elfogadásánál figyelembe kell venni a kis- és közepes vállalkozásoknak az 
átfogó és nem ritkán bonyolult ellenőrző szervezetekben való részvétele korlátozott 
erőforrásait és lehetőségeit. Ezért, amennyire az a rendelet szándékainak és célkitűzéseinek 
veszélyeztetése nélkül lehetséges, a Bizottságnak különös figyelmet kell fordítania e 
vállalkozások speciális helyzetére, és azzal összhangban kell egyszerűsített, de teljesen 
egyenértékű alternatívákat nyújtania.

Módosítás 78
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A faipari ágazat nagy jelentőséggel 
bír a Közösség gazdasága szempontjából. 
A piaci szereplők szervezetei fontos elemét 
alkotják az ágazatnak, hiszen nemcsak a 
piaci szereplők érdekeit képviselik átfogó 
módon, de együttműködnek különböző 
egyéb érdekcsoportokkal is. A szervezetek 
megfelelő szakértelemmel és kapacitással 
rendelkeznek a vonatkozó jogszabályok 

(16) Éppen ezért e rendelet 
végrehajtásának megkönnyítése és a bevált 
gyakorlatok kialakításának támogatása 
érdekében helyénvaló azoknak a 
szervezeteknek az elismerése, amelyek 
megfelelő és hatékony előírásokat 
dolgoztak ki a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszerek megvalósítására. 
Ezeknek az elismert szervezeteknek a 
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elemzéséhez, és – amennyiben 
kompetenciájukat nem a piacon való 
egyeduralom kialakítására használják –
megkönnyíthetik tagjaik számára a 
megfelelést is. Éppen ezért e rendelet 
végrehajtásának megkönnyítése és a bevált 
gyakorlatok kialakításának támogatása 
érdekében helyénvaló azoknak a 
szervezeteknek az elismerése, amelyek 
előírásokat dolgoztak ki a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszerek megvalósítására. 
Ezeknek az elismert szervezeteknek a 
jegyzékét közzéteszik, így valamennyi 
tagállam illetékes hatóságainak módjában 
fog állni a jegyzékben szereplő ellenőrző 
szervezetek elismerése. 

jegyzékét közzéteszik.

Or. en

Indokolás

Egyszerűsítés (első részt). El kell ismerni azoknak a szervezeteknek az erőfeszítéseit, amelyek 
minden intézkedést megtesznek a kellő gondosság elvén alapuló rendszerek hatékonyságának 
és hitelességének biztosítása érdekében.

Módosítás 79
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A faipari ágazat nagy jelentőséggel 
bír a Közösség gazdasága szempontjából. 
A piaci szereplők szervezetei fontos elemét 
alkotják az ágazatnak, hiszen nemcsak a 
piaci szereplők érdekeit képviselik átfogó 
módon, de együttműködnek különböző 
egyéb érdekcsoportokkal is. A szervezetek
megfelelő szakértelemmel és kapacitással 
rendelkeznek a vonatkozó jogszabályok 
elemzéséhez, és – amennyiben 
kompetenciájukat nem a piacon való 
egyeduralom kialakítására használják –
megkönnyíthetik tagjaik számára a 

(16) E rendelet végrehajtásának 
megkönnyítése és a bevált gyakorlatok 
kialakításának támogatása érdekében 
helyénvaló azoknak a szervezeteknek az 
elismerése, amelyek előírásokat dolgoztak 
ki a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszerek megvalósítására. Ezeknek az 
elismert szervezeteknek a jegyzékét 
közzéteszik. 
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megfelelést is. Éppen ezért e rendelet 
végrehajtásának megkönnyítése és a bevált 
gyakorlatok kialakításának támogatása 
érdekében helyénvaló azoknak a 
szervezeteknek az elismerése, amelyek 
előírásokat dolgoztak ki a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszerek megvalósítására. 
Ezeknek az elismert szervezeteknek a 
jegyzékét közzéteszik, így valamennyi 
tagállam illetékes hatóságainak módjában 
fog állni a jegyzékben szereplő ellenőrző 
szervezetek elismerése. 

Or. nl

Indokolás

Ahhoz, hogy e rendelet és a bevált gyakorlatok követelményeit hitelesen lehessen teljesíteni, a 
meghatározó, nem üzleti alapon működő nem kormányzati szerveknek (környezetvédelmi és 
emberi jogi szervezetek) részt kell venniük a fent meghatározott ellenőrző szervezetek 
munkájában.

Módosítás 80
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A faipari ágazat nagy jelentőséggel bír 
a Közösség gazdasága szempontjából.  A 
piaci szereplők szervezetei fontos elemét 
alkotják az ágazatnak, hiszen nemcsak a 
piaci szereplők érdekeit képviselik átfogó 
módon, de együttműködnek különböző 
egyéb érdekcsoportokkal is. A szervezetek 
megfelelő szakértelemmel és kapacitással 
rendelkeznek a vonatkozó jogszabályok 
elemzéséhez, és – amennyiben 
kompetenciájukat nem a piacon való 
egyeduralom kialakítására használják –
megkönnyíthetik tagjaik számára a 
megfelelést is. Éppen ezért e rendelet 

(16) A faipari ágazat nagy jelentőséggel bír 
a Közösség gazdasága szempontjából.  A 
piaci szereplők szervezetei fontos elemét 
alkotják az ágazatnak, hiszen nemcsak a 
piaci szereplők érdekeit képviselik átfogó 
módon, de együttműködnek különböző 
egyéb érdekcsoportokkal is. A szervezetek 
megfelelő szakértelemmel és kapacitással 
rendelkeznek a vonatkozó jogszabályok 
elemzéséhez, és – amennyiben 
kompetenciájukat nem a piacon való 
egyeduralom kialakítására használják –
megkönnyíthetik tagjaik számára a 
megfelelést is. Éppen ezért e rendelet 
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végrehajtásának megkönnyítése és a bevált 
gyakorlatok kialakításának támogatása 
érdekében helyénvaló azoknak a 
szervezeteknek az elismerése, amelyek 
előírásokat dolgoztak ki a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszerek megvalósítására. 
Ezeknek az elismert szervezeteknek a 
jegyzékét közzéteszik, így valamennyi 
tagállam illetékes hatóságainak módjában 
fog állni a jegyzékben szereplő ellenőrző 
szervezetek elismerése.

végrehajtásának megkönnyítése és a bevált 
gyakorlatok kialakításának támogatása 
érdekében helyénvaló azoknak a 
szervezeteknek az elismerése, amelyek 
előírásokat dolgoztak ki a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszerek megvalósítására. 
E szervezetek lehetnek gazdasági 
szereplők szervezetei, mert ezek
rendelkeznek tapasztalatokkal és az 
alkalmazandó jogszabályok elemzésének 
képességével, és segíteni tudnak 
tagjaiknak abban, hogy a 
jogszabályoknak eleget tegyenek. Ezeknek 
az elismert szervezeteknek a jegyzékét 
közzéteszik, így valamennyi tagállam 
illetékes hatóságainak módjában fog állni a 
jegyzékben szereplő ellenőrző szervezetek 
elismerése.

Or. fr

Indokolás

A gazdasági szereplők szervezetei rendelkeznek bizonyos hozzáértéssel és tapasztalattal. 
Engedélyezni kellene számukra, hogy megfelelő támogató rendszereket bocsássanak tagjaik 
rendelkezésére.

Módosítás 81
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) E rendelet végrehajtásának 
megkönnyítése és a bevált gyakorlatok 
kialakításának támogatása érdekében az 
Európai Unió támogatja a fent említett 
szervezeteknek a környezetvédelmi és 
emberi jogi szervezetekkel való 
együttműködését, a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszerek támogatása és 
ellenőrzése céljából.

Or. nl
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Indokolás

Ahhoz, hogy e rendelet és a bevált gyakorlatok követelményeit hitelesen lehessen teljesíteni, a 
meghatározó, nem üzleti alapon működő nem kormányzati szerveknek (környezetvédelmi és 
emberi jogi szervezetek) részt kell venniük a fent meghatározott ellenőrző szervezetek 
munkájában.

Módosítás 82
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az illetékes hatóságoknak
ellenőrizniük kell, hogy a piaci szereplők 
teljesítik-e a rendeletben meghatározott 
kötelezettségeiket. Ebből a célból hivatalos 
ellenőrzéseket tartanak, szükség esetén 
pedig korrekciós intézkedések megtételére 
kötelezik a piaci szereplőket. 

(17) Az EU ellenőreinek és a tagállamok 
illetékes hatóságainak ellenőrizniük kell, 
hogy a piaci szereplők teljesítik-e a 
rendeletben meghatározott 
kötelezettségeiket. Ebből a célból az EU 
ellenőrei és a tagállamok illetékes 
hatóságai hivatalos ellenőrzéseket, többek 
között helyszíni vizsgálatakot tartanak, 
szükség esetén pedig korrekciós 
intézkedések megtételére kötelezik a piaci 
szereplőket. 

Or. en

Indokolás

Az EU ellenőrei támogatást nyújtanak a tagállamok illetékes hatóságainak a rendelet pontos 
és összehangolt végrehajtása érdekében.

Módosítás 83
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17). Az illetékes hatóságoknak 
ellenőrizniük kell, hogy a piaci szereplők 
teljesítik-e a rendeletben meghatározott 

(17). Az illetékes hatóságoknak 
ellenőrizniük kell, hogy a piaci szereplők 
teljesítik-e a rendeletben meghatározott 



AM\764461HU.doc 31/112 PE418.388

HU

kötelezettségeiket. Ebből a célból hivatalos 
ellenőrzéseket tartanak, szükség esetén 
pedig korrekciós intézkedések megtételére 
kötelezik a piaci szereplőket. 

kötelezettségeiket. Ebből a célból hivatalos 
ellenőrzéseket tartanak, beleértve a
vámellenőrzéseket, és szükség esetén pedig 
korrekciós intézkedések megtételére 
kötelezik a piaci szereplőket. 

Or. pl

Indokolás

Hangsúlyozzák a határokon átívelő probléma jellegét. Már az EU határain 
megakadályozható, hogy illegális fakitermelésből származó faterméket hozzanak be az Unió 
belső piacára.

Módosítás 84
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az illetékes hatóságok rögzítik az 
ellenőrzések eredményeit, illetve a 
környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 
2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban nyilvánosságra 
hozzák az azokról készült összefoglalót.

(18) Az EU ellenőrei és az illetékes 
hatóságok rögzítik az ellenőrzések 
eredményeit, illetve a környezeti 
információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 
2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban nyilvánosságra 
hozzák az azokról készült összefoglalót. 

Or. en

Indokolás

Az EU ellenőrei támogatást nyújtanak a tagállamok illetékes hatóságainak a rendelet pontos
és összehangolt végrehajtása érdekében.
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Módosítás 85
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Figyelemmel az illegális fakitermelés 
és a hozzá kapcsolódó kereskedelem 
nemzetközi jellegére, az illetékes 
hatóságok együttműködnek egymással és 
harmadik országok és/vagy a Bizottság 
közigazgatási hatóságaival.

(19) Figyelemmel az illegális fakitermelés 
és a hozzá kapcsolódó kereskedelem 
nemzetközi jellegére, az illetékes 
hatóságok együttműködnek egymással, a 
környezetvédelmi és emberi jogi 
szervezetekkel, valamint harmadik 
országok és/vagy a Bizottság közigazgatási 
hatóságaival.

Or. nl

Indokolás

Ahhoz, hogy e rendelet és a bevált gyakorlatok követelményeit hitelesen lehessen teljesíteni, a 
meghatározó, nem üzleti alapon működő nem kormányzati szerveknek (környezetvédelmi és 
emberi jogi szervezetek) és a hatóságoknak befolyással kell bírniuk a fent meghatározott 
ellenőrző szervezetekre, és részt kell venniük azok munkájában. Továbbá, a piaci szereplőkön 
kívül más érdekelt felek is léteznek.

Módosítás 86
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19). Figyelemmel az illegális fakitermelés 
és a hozzá kapcsolódó kereskedelem 
nemzetközi jellegére, az illetékes 
hatóságok együttműködnek egymással és 
harmadik országok és/vagy a Bizottság 
közigazgatási hatóságaival. 

(19). Figyelemmel az illegális fakitermelés 
és a hozzá kapcsolódó kereskedelem és 
forgalmazás nemzetközi jellegére, az 
illetékes hatóságok együttműködnek 
egymással és harmadik országok és/vagy a 
Bizottság közigazgatási hatóságaival. 

Or. pl
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Indokolás

Az illegális fakitermelés és fakereskedelem mellett meg kell említeni a faforgalmazást, amely 
fontos láncszemként köti össze a fakitermelést az illegális kereskedelemmel.

Módosítás 87
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Annak érdekében, hogy a piaci 
szereplők és az illetékes hatóságok fel 
tudjanak készülni e rendelet előírásainak 
betartására, a rendeletet két évvel a 
hatályba lépését követően kell alkalmazni.

törölve

Or. en

Indokolás

Hosszú évek óta folynak a tárgyalások az illegális fakitermelés szabályozásának kérdéséről. 
Sürgős szükség van arra, hogy a jogszabály a lehető leggyorsabban hatályba lépjen, hogy a 
veszélyeztetett erdők sürgősen szükséges védelme ne szenvedjen további késedelmet.

Módosítás 88
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A fenntartható erdőgazdálkodás 
területének fejlődése állandó folyamat, 
ezért jelen rendeletet rendszeresen kell 
értékelni, aktualizálni és az új kutatási 
eredményekkel összhangban módosítani. 
Ennek érdekében a Bizottságnak 
rendszeresen meg kell vizsgálnia a 
legújabb hozzáférhető kutatási és 
fejlesztési eredményeket, és vizsgálatainak 
eredményeit, valamint a javasolt 
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módosításokat jelentésben kell az Európai 
Parlament elé terjesztenie. 

Or. sv

Indokolás

E rendeletet folyamatosan értékelni és módosítani kell ahhoz, hogy megőrizze hatékonyságát,
és a jövőben is összhangban álljon a fenntartható fejlődéssel. 

Módosítás 89
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) Az erdészeti termékek jól működő 
belső piacának megóvása érdekében a 
Bizottságnak folyamatosan vizsgálnia kell 
e rendelet hatásait. Különösen figyelmet 
kell fordítani a Közösség belső piacán 
működő kis-és közepes vállalkozásokat
érintő következményekre. Ezért a 
Bizottságnak, az itt leírtakkal 
összhangban, rendszeres vizsgálatot és 
hatástanulmányt kell készítenie a 
rendeletnek a belső piacra gyakorolt 
hatásáról, különös tekintettel a kis- és 
közepes vállalkozásokra. A vizsgálat után 
a Bizottságnak jelentést kell készítenie az 
Európai Parlament számára, amelyben be 
kell számolnia a vizsgálatról, a levont 
következtetésekről, valamint az 
intézkedésekre irányuló javaslatokról. 

Or. sv

Indokolás

E rendeletet folyamatosan értékelni és módosítani kell ahhoz, hogy megőrizze hatékonyságát,
és ne veszélyeztessen egy jól működő belső piacot.
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Módosítás 90
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24). Mivel e rendelkezés célja, vagyis a 
jelenlegi szabályozási keret kiegészítése és 
megerősítése, valamint az illegális 
fakitermelés és az hozzá kapcsolódó 
kereskedelem elleni küzdelem támogatása 
tagállami szinten nem valósítható meg 
kielégítően, és átfogó jellege miatt 
közösségi szinten könnyebben elérhető, a 
Közösség intézkedéseket hozhat a 
Szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányossági elvvel 
összhangban a rendelet nem lépi túl a 
szóban forgó célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket, 

(24). Mivel e rendelkezés célja, vagyis a
jelenlegi szabályozási keret kiegészítése és 
megerősítése, valamint az illegális 
fakitermelés és a hozzá kapcsolódó 
kereskedelem és forgalmazás elleni 
küzdelem támogatása tagállami szinten 
nem valósítható meg kielégítően, és átfogó 
jellege miatt közösségi szinten könnyebben 
elérhető, a Közösség intézkedéseket hozhat 
a Szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányossági elvvel 
összhangban a rendelet nem lépi túl a 
szóban forgó célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket, 

Or. pl

Indokolás

Az illegális fakitermelés és fakereskedelem mellett meg kell említeni a faforgalmazást, amely 
fontos láncszemként köti össze a fakitermelést az illegális kereskedelemmel.

Módosítás 91
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk, cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy Tárgy és cél

Or. nl
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Indokolás

E rendelet nem önmagában áll, hanem célja az őserdők, a biológiai sokféleség, a környezet és 
a tisztességes kereskedelem védelme, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelem is. Az EU 
különböző irányelveiben az emberi jogok és a kulturális örökség védelme, valamint a 
fenntartható regionális fejlesztés, a fenntartható vidékfejlesztés, a szegénység leküzdése és a 
harmadik világ problémái mellett is elkötelezte magát. Mindennek a közösségi 
jogszabályokban is következetesen érvényesülnie és tükröződnie kell.

Módosítás 92
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy Tárgy és célok
Ez a rendelet a fát és fatermékeket piaci 
forgalomba bocsátó piaci szereplők 
kötelezettségeit határozza meg.

Ez a rendelet a fát és fatermékeket piaci 
forgalomba vagy rendelkezésre bocsátó 
piaci szereplők kötelezettségeit határozza 
meg.
A piaci szereplők biztosítják, hogy 
kizárólag legális fakitermelésből származó 
fát és fatermékeket bocsátanak piaci
forgalomba.
Azok a piaci szereplők, amelyek fát és 
faterméket hoznak piaci forgalomba, 
kötelesek a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszert alkalmazni.
E rendelet végrehajtása során a 
tagállamok szabálysértésnek tekintik 
bármely olyan fa vagy fából készült 
termék piaci forgalomba hozatalát, illetve 
a piacon rendelkezésre bocsátását, 
amelyet a vonatkozó jogszabály 
megsértésével termeltek ki, vettek át, 
értékesítettek, azzal kereskedtek vagy azt 
birtokoltak, ilyen cselekményt 
megkíséreltek vagy szándékosan, illetve
figyelmetlenségből, hanyagságból vagy 
súlyos gondatlanságból elkövettek.
E rendelet rendelkezéseinek célja:
a) a fenntartható erdőgazdálkodás 
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megvalósításának támogatása és 
ösztönzése, valamint a fa és fatermékek 
illegális kitermelése elleni határozott 
megelőző intézkedések létrehozása;
b) hozzájárulás az alkalmazandó 
jogszabályok, meglevő, illetve tervezett 
nemzetközi szabványok és nemzetközi 
kötelezettségvállalások, elvek és ajánlások 
végrehajtásához, ideértve a klímaváltozás 
hatásainak mérséklésére, a biodiverzitás 
veszteségeinek csökkentésére, a 
szegénység elleni fellépésre, az 
elsivatagosodás visszaszorítására, 
valamint az erdőktől függő helyi és 
őshonos népek közösségeinek jogai 
védelmére és annak előmozdítására 
vonatkozó rendelkezéseket is.

Or. en

Indokolás

Az Egyesült Államok módosított Lacey-törvényében foglalt szöveget illeszti be. Kimondja, 
hogy a rendelet rendelkezéseinek célja a fenntartható erdőgazdálkodás megvalósításának 
támogatása, és a vonatkozó jogszabályok, valamint a klímaváltozás csökkentésére, a 
biodiverzitásra, a szegénységre, az elsivatagodásra és az őshonos népek jogaira vonatkozó 
elvek végrehajtásához való hozzájárulás. 

Módosítás 93
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a fát és fatermékeket piaci 
forgalomba bocsátó piaci szereplők 
kötelezettségeit határozza meg.

1. Ez a rendelet a fát és fatermékeket piaci 
forgalomba vagy rendelkezésre bocsátó 
piaci szereplők kötelezettségeit határozza 
meg. 
A piaci szereplők biztosítják, hogy 
kizárólag legálisan kitermelt fát, illetve 
faterméket bocsássanak a piacon
rendelkezésre.
Azok a piaci szereplők, amelyek fát és 
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faterméket hoznak piaci forgalomba, 
kötelesek a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszert alkalmazni.
2. E rendelet az alábbi elveket fekteti le:
(a) megelőző intézkedést kell hozni;
(b) a rendeletben foglalt intézkedéseknek 
a fenntartható fejlődéshez kell 
hozzájárulnia;
(c) a fát törvényesen kell kitermelni;
(d) a szállítási lánc valamennyi résztvevője 
a 2. cikk rendelkezéseivel összhangban 
osztozik azon kockázat kiküszöböléséért 
viselt felelősségben, hogy valamely termék 
illegálisan kitermelt fából készül;
3. E rendelet célja, hogy megállítsa az 
illegálisan kitermelt fával és az ilyen fából 
készült termékekkel folytatott 
kereskedelmet az EU-ban, és világszerte 
járuljon hozzá az erdőirtás és az 
erdőpusztulás, a szénkibocsátás ezzel 
összefüggő növekedése és a biodiverzitás 
veszteségei megállításához, ugyanakkor 
segítse elő a fenntartható gazdasági 
növekedést, a fenntartható emberi 
fejlődést és az őshonos és helyi népek 
tiszteletét.

Or. en

Indokolás

A rendelet célját tágabban kell meghatározni az 1. cikkben, összhangban az EU-nak az 
illegális fakitermelés elleni küzdelemmel és a fenntartható erdőgazdálkodás tágabb céljához 
való hozzájárulással kapcsolatos kötelezettségvállalásaival.

Módosítás 94
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a fát és fatermékeket piaci 
forgalomba bocsátó piaci szereplők 
kötelezettségeit határozza meg.

Ez a rendelet a fát és fatermékeket piaci 
forgalomba bocsátó piaci szereplők 
kötelezettségeit határozza meg azzal a 
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céllal, hogy védje és megőrizze az 
őserdőket és az erdőterületeket, valamint 
azzal a végső céllal, hogy megőrizze a 
biológiai sokféleséget és az ökoszisztémát, 
védje az éghajlatot, az őshonos lakosságot 
és a helyi közösségeket, amelyeknek a 
megélhetése az erdőtől függ, illetve 
biztosítsa azok jogait.
A piaci szereplők ügyelnek arra, hogy 
csak legálisan kitermelt fát és abból 
készült termékeket bocsássanak a piaci 
forgalomba.
A fát és fatermékeket piacra forgalomba 
bocsátó piaci szereplők a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszert alkalmazzák. 
A fát és fatermékeket értékesítő és átvevő 
együttesen felelős azért, hogy az általa
értékesített vagy átvett termékek feleljenek 
meg az e rendeletben rögzített 
követelményeknek.

Or. nl

Indokolás

E rendelet nem önmagában áll, hanem az őserdők, a biológiai sokféleség, a környezet és a 
tisztességes kereskedelem védelme, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelem is célja. Az 
EU különböző irányelveiben az emberi jogok és a kulturális örökség védelme, valamint a 
fenntartható regionális fejlesztés, a fenntartható vidékfejlesztés, a szegénység leküzdése és a 
harmadik világ problémái mellett is elkötelezte magát. Mindennek a közösségi 
jogszabályokban is következetesen érvényesülnie és tükröződnie kell.

Módosítás 95
Riitta Myller, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a fát és fatermékeket piaci 
forgalomba bocsátó piaci szereplők 
kötelezettségeit határozza meg.

1. Ez a rendelet a fát és fatermékeket piaci 
forgalomba vagy rendelkezésre bocsátó 
piaci szereplők kötelezettségeit határozza 
meg.
2. E rendelet az alábbi elveket fekteti le:
(a) ) megelőző intézkedést kell hozni;
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(b) a rendeletben foglalt intézkedéseknek 
hozzá kell járulniuk a fenntartható 
fejlődéshez
(c) a fát törvényesen kell kitermelni; 
(d) a szállítási lánc valamennyi résztvevője 
a 2. cikk rendelkezéseivel összhangban 
osztozik azon kockázat kiküszöböléséért 
viselt felelősségben, hogy valamely termék 
illegálisan kitermelt fából készül;

Or. en

Módosítás 96
Samuli Pohjamo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a fát és fatermékeket piaci 
forgalomba bocsátó piaci szereplők 
kötelezettségeit határozza meg.

Ez a rendelet a fát és fatermékeket a 
piacon vásárló piaci szereplők 
kötelezettségeit határozza meg. 

Or. en

Indokolás

A rendelet hatékonyabbá illetve költséghatékonyabbá tétele érdekében javasoljuk, hogy a 
kellő gondosság kötelezettségét a fát, illetve faterméket először megvásárló piaci szereplő 
számára írják elő. E definíció módosítása a kellő gondosság elvére alapuló rendszer 
létrehozására kötelezett piaci szereplők számát a mintegy 16 millió erődtulajdonosról a 
becslések szerint 50.000 vásárlóra csökkentené. A vásárlók rendszeresen vesznek részt piaci 
műveletekben, és többségük már rendelkezik a kellő gondosságot biztosító rendszerrel.

Módosítás 97
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „fa és fatermékek”: a mellékletben 
meghatározott fa és fatermékek, kivéve 

a) „fa és fatermékek”: a mellékletben 
meghatározott fa és fatermékek;
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azokat, amelyekre vonatkoznak a(z)
XX/XX/EK irányelvben meghatározott 
kötelező fenntarthatósági kritériumok;

Or. nl

Indokolás

Azoknak a termékeknek – amelyeknek nem kell eleget tenniük a jogszerűség és/vagy a 
fenntarthatóság követelményeinek – a rendelet hatálya alól történő kiemelése helytelen, és e 
rendelet célját ássa alá. 

Módosítás 98
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „fa és fatermékek”: a mellékletben 
meghatározott fa és fatermékek, kivéve 
azokat, amelyekre vonatkoznak a(z) 
XX/XX/EK irányelvben meghatározott 
kötelező fenntarthatósági kritériumok;

a) „fa és fatermékek”: a mellékletben 
meghatározott fa és fatermékek;

Or. fr

Indokolás

E rendeletnek valamennyi fára és fából készült termékre ki kell terjednie, a végfelhasználás 
céljától függetlenül.

Módosítás 99
Samuli Pohjamo

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „fa és fatermékek”: a mellékletben 
meghatározott fa és fatermékek, kivéve 

a) „fa és fatermékek”: a mellékletben 
meghatározott fa és fatermékek;
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azokat, amelyekre vonatkoznak a(z) 
XX/XX/EK irányelvben meghatározott 
kötelező fenntarthatósági kritériumok;

Or. en

Indokolás

A rendelet hatálya alól nem szabad kizárni olyan termékeket, amelyekre más rendeletek is 
vonatkoznak, mivel ez kiskaput teremt, és bizonytalanságot okoz a piaci szereplők körében.

Módosítás 100
Riitta Myller, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „fa és fatermékek”: a mellékletben 
meghatározott fa és fatermékek, kivéve 
azokat, amelyekre vonatkoznak a(z) 
XX/XX/EK irányelvben meghatározott 
kötelező fenntarthatósági kritériumok;

a) „fa és fatermékek”: a mellékletben 
meghatározott fa és fatermékek, kivétel 
nélkül;

Or. en

Indokolás

E rendeletnek mindazon termékekre vonatkoznia kell, amely illegális kitermelésből származó 
fát tartalmazhat.

Módosítás 101
Samuli Pohjamo

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „piaci forgalomba bocsátás”: fa és 
fatermékek első ízben történő 
forgalmazása a közösségi piacon 
kereskedelmi tevékenység keretében 
történő értékesítés vagy felhasználás 

b) „vásárlás”: fa és fatermékek első ízben 
történő vásárlása a közösségi piacon 
kereskedelmi tevékenység keretében 
történő értékesítés, feldolgozás vagy 
felhasználás céljából, fizetés ellenében 
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céljából, fizetés ellenében vagy 
térítésmentesen;

vagy térítésmentesen;

Or. en

Indokolás

A rendelet hatékonyabbá illetve költséghatékonyabbá tétele érdekében javasoljuk, hogy a 
kellő gondosság kötelezettségét a fát, illetve faterméket először megvásárló piaci szereplő 
számára írják elő. E definíció módosítása a kellő gondosság elvére alapuló rendszer 
létrehozására kötelezett piaci szereplők számát a mintegy 16 millió erődtulajdonosról a 
becslések szerint 50.000 vásárlóra csökkentené.

Módosítás 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „piaci forgalomba bocsátás”: fa és 
fatermékek első ízben történő forgalmazása 
a közösségi piacon kereskedelmi 
tevékenység keretében történő értékesítés 
vagy felhasználás céljából, fizetés 
ellenében vagy térítésmentesen;

b) „piaci forgalomba bocsátás”: fa és 
fatermékek első ízben történő forgalmazása 
a közösségi piacon kereskedelmi 
tevékenység keretében történő értékesítés 
vagy felhasználás céljából, fizetés 
ellenében vagy térítésmentesen; a későbbi 
fafeldolgozás és forgalmazás nem jelent 
„piaci forgalomba bocsátást”.

Or. en

Indokolás

Amikor a fát már piaci forgalomba bocsátották olyan elegendő tanúsítványokkal, amelyek 
szerint az illegális kitermelés kockázata a lehető legkisebbre csökkent, már nem szükséges 
további visszamenőleges ágazati tanúsítványokat kérni.
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Módosítás 103
Samuli Pohjamo

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) „piaci szereplő”: az a természetes vagy 
jogi személy, amely a fát vagy 
fatermékeket piaci forgalomba bocsátja;

(c) „piaci szereplő”: az a természetes vagy 
jogi személy, amely a piacon fát vagy 
fatermékeket vásárol;

Or. en

Indokolás

A rendelet hatékonyabbá illetve költséghatékonyabbá tétele érdekében javasoljuk, hogy a 
kellő gondosság kötelezettségét a fát, illetve faterméket először megvásárló piaci szereplő 
számára írják elő. E definíció módosítása a kellő gondosság elvére alapuló rendszer 
létrehozására kötelezett piaci szereplők számát a mintegy 16 millió erődtulajdonosról a 
becslések szerint 50.000 vásárlóra csökkentené. 

Módosítás 104
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „legális kitermelésből származó”: a 
kitermelés szerinti ország vonatkozó 
jogszabályaival összhangban végzett 
kitermelésből származó;

d) „legális kitermelésből származó”: a 
kitermelés szerinti ország vonatkozó 
jogszabályaival összhangban végzett 
kitermelésből származó, amennyiben az 
adott ország a fakitermelésre, valamint a 
fa- és fatermék-kereskedelemre vonatkozó
jogszabályokban az erdők megőrzését és 
az erdőgazdálkodást is fenntartható 
módon szabályozza, az őshonos lakosságot 
és a helyi közösségeket, amelyeknek a 
megélhetése az erdőtől függ, védi, 
valamint lakóhelyüket és jogaikat 
biztosítja;

Or. nl
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Indokolás

A fakitermelő országban hatályos, de a fakitermelésre vonatkozóan elégtelen jogszabályok 
nem eredményezhetik azt, hogy ennek következtében az EU-ban felelőtlen fakitermelésből 
származó fát és fatermékeket bocsátanak a piaci forgalomba, és/vagy nem teheti lehetővé 
ezeknek az országoknak, hogy tisztességtelen versenyt folytassanak azokkal a fakitermelő 
országokkal szemben, amelyek viszont betartják a jóléti és a környezeti követelményeket.

Módosítás 105
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – d a pont(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) „kockázat”: a Közösség területére 
behozott vagy onnan kivitt fával vagy 
fatermékkel kapcsolatos olyan esemény 
bekövetkeztének valószínűsége, amely 
megakadályozza e rendelet helyes 
alkalmazását.

Or. en

Indokolás

Jelenlegi állapotában a javaslat nem határozza meg, hogy mi az a kockázat, amelynek 
esetében kockázatértékelésre lenne szükség. A kockázat egyértelmű meghatározása nélkül a 
rendelet megfelelő alkalmazása nehézzé válik.

Módosítás 106
Riitta Myller, Anders Wijkman

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – d b pont(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db) „fokozott kockázat”: olyan
körülmény, amelynek esetében különösen 
szükség van a kellő gondosság elvére a 
következő magas kockázati tényezők 
miatt:
1) fatermék
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2) a fa forrása: fokozott kockázatot kell 
feltételezni, amikor következetes és 
megbizható információ áll rendelkezésre a 
származási országot illetően az 
erdőirányítás lényeges hiányosságairól, 
amelyek lehetővé tennék az országból az 
illegális fakivitelt,
3) a termék szállítási láncának 
bonyolultsága: a termékben az illegális 
tartalom nagyobb kockázatát kell 
feltételezni, ahol a szállítási lánc 
bonyolultabb.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek meg kell különböztetnie a fokozott kockázatot az alacsony kockázattól annak 
biztosítására, hogy szükségtelenül ne terhelje azokat a piaci szereplőket, amelyek olyan fát 
használnak fel, amelynek esetében a jogsértés valószínűsége alacsony. A „fokozott kockázat” 
meghatározása segíti a piaci szereplőket és a hatóságokat az illegális faszállítás különösen 
nagy kockázatát jelentő bizonyos országok vagy szállítók azonosításában.

Módosítás 107
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) „kockázatkezelés”: a piaci szereplők 
által alkalmazott intézkedések és eljárások 
együttese, amelyek az illegális 
fakitermelésből származó fa és fatermékek 
piaci forgalomba bocsátásából eredő 
kockázatok minimálisra csökkentését 
célozzák;

(e) „kockázatkezelés”: a kockázat 
rendszeres azonosítása és a kockázatnak 
való kitettség korlátozásához szükséges 
valamennyi intézkedés végrehajtása. Ezen 
intézkedések közé tartozik adatok és 
információk gyűjtése, a kockázatelemzés 
és -értékelés, intézkedések előírása illetve 
megtétele, valamint az eljárás és az eljárás 
eredményeinek rendszeres figyelemmel 
kísérése és felülvizsgálata nemzetközi,
közösségi vagy nemzeti források vagy 
stratégiák alapján.

Or. en
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Indokolás

A jogellenes nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és 
felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló, 1005/2008/EK tanácsi 
rendelet egyértelműbb kockázatkezelési keretet határoz meg, útmutatást adva a piaci 
szereplőknek azokról az intézkedésekről, amelyeket a szállítási láncban az illegális fa 
forgalomba helyezésének vagy rendelkezésre bocsátásának kockázata minimálisra 
csökkentése érdekében meghozhatnak.

Módosítás 108
Riitta Myller, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) „kockázatkezelés”: a piaci szereplők 
által alkalmazott intézkedések és eljárások 
együttese, amelyek az illegális 
fakitermelésből származó fa és fatermékek 
piaci forgalomba bocsátásából eredő 
kockázatok minimálisra csökkentését 
célozzák;

(e) „kockázatkezelés”: a kockázat 
rendszeres azonosítása és a kockázatnak 
való kitettség korlátozásához szükséges 
valamennyi intézkedés végrehajtása. Ezen 
intézkedések közé tartozik adatok és 
információk gyűjtése, a kockázatelemzés 
és -értékelés, intézkedések előírása illetve 
megtétele, valamint az eljárás és az eljárás 
eredményeinek rendszeres figyelemmel 
kísérése és felülvizsgálata nemzetközi, 
közösségi vagy nemzeti források vagy 
stratégiák alapján.

Or. en

Indokolás

Az e jogalkotási javaslatban megadott kockázatkezeklési meghatározás nem ad semmiféle 
jelzést arról, hogy a piaci szereplők milyen intézkedésekkel csökkenthetik minimálisra a 
szállítási láncban az illegális fa kockázatát. Egyértelmű iránymutatásra van azonban szükség 
ahhoz, hogy tevékenységükkel kapcsolatban a piaci szereplők tisztán lássanak, illetve hogy 
csökkenthessék a kockázatkezelés kialakítása miatt rájuk háruló adminisztratív terhet. A 
kockázatkezelés meghatározásának pontos definíciója az illegális halászatról szóló 
1005/2008/EK rendeletben található.
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Módosítás 109
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „kockázatkezelés”: a piaci szereplők 
által alkalmazott intézkedések és eljárások 
együttese, amelyek az illegális 
fakitermelésből származó fa és fatermékek 
piaci forgalomba bocsátásából eredő 
kockázatok minimálisra csökkentését
célozzák;

e) „kockázatkezelés”: a piaci szereplők 
által alkalmazott intézkedések és eljárások 
együttese, amelyek az illegális 
fakitermelésből származó fa és fatermékek 
piaci forgalomba bocsátásából eredő 
kockázatok kizárását célozzák;

Or. nl

Indokolás

E rendeletnek nemcsak az a célja, hogy az illegális fa és a felelőtlen fakitermelésből származó 
fa mennyiségét a minimálisra csökkentse, hanem az is, hogy ezeket kizárja az európai piacról. 
A „minimálisra csökkentés” kifejezés túl tág, nem egyértelmű és különbözőképpen 
értelmezhető.

Módosítás 110
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „vonatkozó jogszabályok”: a kitermelés 
szerinti ország azon jogszabályai, amelyek 
az erdők megőrzését, az erdőgazdálkodást 
és a fakitermelést szabályozzák, valamint 
az erdők megőrzésével, az 
erdőgazdálkodással és a fakitermeléssel 
kapcsolatos fa- és fatermék-
kereskedelemre vonatkozó jogszabályok;

f) „vonatkozó jogszabályok”: a nemzeti, 
regionális vagy nemzetközi jogszabályok, 
amelyek az erdők megőrzését, az 
erdőgazdálkodást és a fakitermelést 
szabályozzák, és amelyek kiterjednek a 
biológiai sokféleség fenntartására, a 
fenntartható erdőgazdálkodásra, az 
erőforrások felhasználásának jogára, 
valamint a káros környezeti hatások 
minimalizálására; szintén alkalmazandók 
ebben az összefüggésben a 
kereskedelemre, a tulajdonjogra, a 
megélhetés tekintetében az erdőtől függő 
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őshonos lakosság és/vagy a helyi 
közösségek jogaira, lakóhelyük védelmére 
és elismerésére vonatkozó előírások, 
valamint a munkaügyi, szociális, adóügyi 
jogszabályok, az import- és 
exportvámokra, valamint a betakarításra, 
szállításra és marketingre vonatkozó 
jogdíjakkal és tarifákkal kapcsolatos 
jogszabályok;

Or. nl

Indokolás

Not only the timber-producing country’s requirements should apply but also the importing 
countries’ requirements. In addition to protection of primeval forest, wooded areas, 
biodiversity, the ecosystem, the environment and fair trade and combating climate change, the 
EU has in its various directives also committed itself to the protection of human rights, the 
protection of cultural heritage, sustainable regional development, sustainable rural 
development and combating poverty. This should therefore be reflected in legislation and 
made explicit.

Módosítás 111
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „vonatkozó jogszabályok”: a kitermelés 
szerinti ország azon jogszabályai, amelyek 
az erdők megőrzését, az erdőgazdálkodást 
és a fakitermelést szabályozzák, valamint 
az erdők megőrzésével, az 
erdőgazdálkodással és a fakitermeléssel 
kapcsolatos fa- és fatermék-
kereskedelemre vonatkozó jogszabályok;

f) „vonatkozó jogszabályok”: a kitermelés 
szerinti ország azon jogszabályai, amelyek 
az erdők védelmét, az erdőgazdálkodást és 
a fakitermelést szabályozzák, valamint az 
erdők védelmével, az erdőgazdálkodással 
és a fakitermeléssel kapcsolatos fa- és 
fatermék-kereskedelemre vonatkozó 
jogszabályok;

Or. fr

Indokolás

Az erdők védelmére és az erdőgazdálkodásra nagyobb hangsúlyt kell helyezni, mint a 
megőrzésre, ami aránytalan jelentőséget tulajdonít az erdő biodiverzitást megőrző 
szerepének. A védelem fogalma jobban megfelel az Európai Bizottság által az európai erdők 
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védelméről szóló miniszteri konferencia keretében vállalt kötelezettségeknek.

Módosítás 112
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „ellenőrző szervezet”: olyan jogi 
személy vagy tagokból álló egyesülés, 
illetve szövetség, amely jogképességgel 
rendelkezik a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszernek a rendszer 
igénybevételéhez tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplők általi 
alkalmazásának biztosítására és 
ellenőrzésére.

h) „ellenőrző szervezet”: olyan jogi 
személy vagy tagokból álló egyesülés, 
illetve szövetség, amely jogképességgel 
rendelkezik a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszernek a rendszer 
igénybevételéhez tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplők általi 
alkalmazásának biztosítására és 
ellenőrzésére. 
Az ellenőrző szervezetnek rendelkeznie 
kell a szükséges szakmai tudással és 
függetlenséggel.
Az ellenőrző szervezet igazgatásának és 
vonatkozó tevékenységének 
ellenőrizhetőnek kell lennie.

Or. nl

Indokolás

Transparantie.

Módosítás 113
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) „ellenőrző szervezet”: olyan jogi 
személy vagy tagokból álló egyesülés, 
illetve szövetség, amely jogképességgel 
rendelkezik a kellő gondosság elvén 

(h) „ellenőrző szervezet”: olyan jogi 
személy vagy tagokból álló egyesülés, 
amely rendelkezik a megfelelő 
szakértelemmel, bizonyította jogi és 
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alapuló rendszernek a rendszer 
igénybevételéhez tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplők általi 
alkalmazásának biztosítására és 
ellenőrzésére.

pénzügyi függetlenségét azoktól a piaci 
szereplőktől, amelyeket tanúsít, és amely 
jogképességgel rendelkezik a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszernek a 
rendszer igénybevételéhez tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplők általi 
alkalmazásának biztosítására és 
ellenőrzésére;

Or. en

Indokolás

A kellő gondosságon alapuló rendszerek hatékony végrehajtása érdekében az ellenőrző 
szervezeteknek hitelesnek és függetlennek kell lenniük.

Módosítás 114
Samuli Pohjamo

Rendeletre irányuló javaslat
Article 2 – point h

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) „ellenőrző szervezet”: olyan jogi 
személy vagy tagokból álló egyesülés, 
illetve szövetség, amely jogképességgel 
rendelkezik a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszernek a rendszer 
igénybevételéhez tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplők általi 
alkalmazásának biztosítására és 
ellenőrzésére.

(h) „ellenőrző szervezet”: olyan jogi 
személy vagy tagokból álló egyesülés, 
illetve szövetség, amely jogképességgel és 
megfelelő szakértelemmel rendelkezik a 
kellő gondosság elvén alapuló rendszernek 
a rendszer igénybevételéhez tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplők általi 
alkalmazásának biztosítására és 
ellenőrzésére.

Or. en

Indokolás

Az ellenőrző szervezetnek bizonyítania kell, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkezik.
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Módosítás 115
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „ellenőrző szervezet”: olyan jogi 
személy vagy tagokból álló egyesülés, 
illetve szövetség, amely jogképességgel 
rendelkezik a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszernek a rendszer 
igénybevételéhez tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplők általi 
alkalmazásának biztosítására és 
ellenőrzésére.

h) „ellenőrző szervezet”: olyan jogi 
személy vagy tagokból álló egyesülés, 
illetve szövetség, amely jogképességgel és 
szakértelemmel rendelkezik a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszernek a 
rendszer igénybevételéhez tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplők általi 
alkalmazásának biztosítására és 
ellenőrzésére.

Or. fr

Indokolás

A gazdasági szereplők szervezetei megalapozott hozzáértéssel és tapasztalattal rendelkeznek. 
Engedélyezni kellene számukra, hogy megfelelő támogató rendszereket bocsássanak tagjaik 
rendelkezésére.

Módosítás 116
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – i a pont(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) Fenntartható erdőgazdálkodás:
Az erdők és erdős területek olyan módon 
és olyan mértékben történő kezelése és 
hasznosítása, amely fenntartja biológiai 
sokszínűségüket, termelékenységüket, 
regenerálódási képességüket, 
életképességüket és releváns ökológiai, 
gazdasági és társadalmi funkcióik 
betöltésére vonatkozó képessügüket most 
és a jövőben, helyi, nemzeti és globális 
szinten, más ökoszisztémák károsítása 
nélkül.



AM\764461HU.doc 53/112 PE418.388

HU

Or. de

Indokolás

A meghatározás az MCPFE-folyamat H1 határozatát követi. Ez a meghatározás az, amiben a 
legtöbben egyetértenek és általánosan elfogadnak.

Módosítás 117
Anders Wijkman, Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
A fenntarthatósági követelmények 

kidolgozása
Az Európai Parlament és a Tanács vagy a 
Tanács, amint helyénvaló, elfogadja a 
valamennyi természetes erdőkből 
származó fára illetve fatermékre 
vonatkozó közösségi normát, amelynek 
célja a legmagasabb fenntarthatósági 
követelmények elérése.
Az ilyen intézkedéseket a Bizottság által e 
rendelet hatályba lépésének napját követő 
három éven belül, a Szerződésben 
meghatározott eljárásnak megfelelően 
előterjesztett javaslatok alapján kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Hosszabb távon a jogszabálynak nemcsak a törvényességet, az EU piacán forgalomba hozott, 
illetve ott rendelkezésre bocsátott fa, illetve fatermékek jogszerűségét, hanem a 
fenntarthatóságot is biztosítania kell. A jogszerűséget csak a helyes irányba tett első lépésnek 
tekinthetjük. Az EU erdőpolitikájának végső soron összhangban kell állnia a fenntartható 
fejlődés átfogó céljaival, és azokat proaktív módon támogatnia kell.
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Módosítás 118
Caroline Lucas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A piaci szereplők kellő gondossággal 
járnak el az illegális fakitermelésből 
származó fa és fatermékek piaci
forgalomba bocsátásából eredő 
kockázatok minimálisra csökkentése 
érdekében. Ebből a célból eljárások és 
intézkedések meghatározott együttesét (a 
továbbiakban: a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszer) alkalmazzák. .

1. A piaci szereplők biztosítják, hogy 
kizárólag legális fakitermelésből származó 
fát és faterméket bocsássanak piaci 
forgalomba vagy rendelkezésre. 

Or. en

Indokolás

Clarification - replaces Amendment 20 in original Report, which the Rapporteur withdraws to 
avoid possible misinterpretation that the requirement to exercise due diligence (as opposed to 
implement a due diligence system) applies only to operators place timber and timber products 
on the market. All operators must exercise general diligence (if not put in place a system) in 
order to fulfil the general obligations of Article 1 (first subparagraph) - namely to ensure that 
only legally harvested timber and timber products are made available on the market. Article 
3(1) is superfluous since Article 3(2) (as amended) clearly sets out the requirements of 
operators who place timber and timber products on the market, and Article 3(2a)(new) sets 
out those of operators who make timber and timber products available.

Módosítás 119
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés 1

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A piaci szereplők kellő gondossággal 
járnak el az illegális fakitermelésből 
származó fa és fatermékek piaci 
forgalomba bocsátásából eredő 
kockázatok minimálisra csökkentése
érdekében. Ebből a célból eljárások és 
intézkedések meghatározott együttesét (a 

1. A piaci szereplők kellő gondossággal 
járnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy illegális fakitermelésből származó 
fát és fatermékeket ne bocsáthassanak
piaci forgalomba. Ebből a célból eljárások 
és intézkedések meghatározott együttesét 
(a továbbiakban: a kellő gondosság elvén 
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továbbiakban: a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszer) alkalmazzák.

alapuló rendszer) alkalmazzák.

Or. nl

Indokolás

E rendeletnek nemcsak az a célja, hogy az illegális fa és a felelőtlen fakitermelésből származó 
fa mennyiségét a minimálisra csökkentse, hanem az is, hogy ezeket kizárják az európai 
piacról. A „minimálisra csökkentés” kifejezés túl tág, nem egyértelmű és különbözőképpen 
értelmezhető. A piaci szereplőknek biztosítaniuk és igazolniuk kell, hogy saját termékeiket 
legálisan és felelősen állították elő.

Módosítás 120
Samuli Pohjamo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A piaci szereplők kellő gondossággal 
járnak el az illegális fakitermelésből 
származó fa és fatermékek piaci 
forgalomba bocsátásából eredő 
kockázatok minimálisra csökkentése 
érdekében. Ebből a célból eljárások és 
intézkedések meghatározott együttesét (a 
továbbiakban: a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszer) alkalmazzák '

1. A piaci szereplők kellő gondossággal 
járnak el az illegális fakitermelésből 
származó fa és fatermékek piacon történő 
megvásárlása kockázatának minimálisra 
csökkentése érdekében. Ebből a célból 
eljárások és intézkedések meghatározott 
együttesét (a továbbiakban: a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszer) 
alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

A rendelet hatékonyabbá, illetve költséghatékonyabbá tétele érdekében javasoljuk, hogy a 
kellő gondosság kötelezettségét a fát, illetve faterméket először megvásárló piaci szereplő 
számára írják elő. E definíció módosítása a kellő gondosság elvére alapuló rendszer 
létrehozására kötelezett piaci szereplők számát a mintegy 16 millió erődtulajdonosról a 
becslések szerint 50.000 vásárlóra csökkentené. A vásárlók rendszeresen vesznek részt piaci 
műveletekben, és többségük már rendelkezik a kellő gondosságot biztosító rendszerrel.



PE418.388 56/112 AM\764461HU.doc

HU

Módosítás 121
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A piaci szereplők a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszert hoznak létre, amely 
magába foglalja a 4. cikk (1) bekezdése 
szerinti elemeket, vagy egy, az 5. cikk (1) 
bekezdése szerinti elismert ellenőrző 
szervezet által létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszert vesznek 
igénybe.

2. A fát és faterméket piaci forgalomba
bocsátó piaci szereplők a kellő gondosság 
elvén alapuló rendszert hoznak létre, amely 
magába foglalja a 4. cikk (1) bekezdése 
szerinti elemeket, vagy egy, az 5. cikk (1) 
bekezdése szerinti elismert ellenőrző 
szervezet által létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszert vesznek 
igénybe.
A kellő gondosság elvén alapuló rendszer 
alapjaként felhasználható a meglevő 
nemzeti hatósági felügyelet, illetve 
bármely, a faimportőr vállalkozások által 
létrehozott önkéntes és megfelelő 
felügyeleti mechanizmus.

Or. en

Módosítás 122
Caroline Lucas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A fát és a fatermékeket a piacon 
rendelkezésre bocsátó piaci szereplőknek
az egész szállítási láncban képeseknek kell 
lenniük:
(i) információ nyújtására a fajta nevéről, 
a kitermelés országáról, illetve ahol 
lehetséges, a származási erdőről;
(ii) annak a piaci szereplőnek az 
azonosítására, amely a fát, illetve 
fatermékeket szállította, valamint annak a 
piaci szereplőnek az azonosítására, 
amelynek a fát és a fatermékeket 
szállították;



AM\764461HU.doc 57/112 PE418.388

HU

Or. en

Indokolás

Az eredeti jelentés 22. módosításának helyébe lép, a piacon fát, illetve fatermékeket 
rendelkezésre bocsátó piaci szereplőkre nehezedő adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében.

Módosítás 123
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A piacon fát és fatermékeket 
rendelkezésre bocsátó piaci szereplőknek
az egész szállítási láncban:
(a) képeseknek kell lenniük annak a piaci 
szereplőnek az azonosítására, amely a fát 
és fatermékeket szállította, valamint 
annak a piaci szereplőnek az 
azonosítására, amelynek a fát és 
fatermékeket szállították;
(b) kérésre információt kell adniuk annak 
a piaci szereplőnek, amelynek fát, illetve 
fatermékeket szállítanak, megadva a 
kitermelés országát/országait, a kitermelés 
erdejét és a fában, illetve fatermékekben 
lévő fafajtákat;

Or. en

Indokolás

Ez működőképes nyomon követési rendszert hozna létre az egész szállítási láncban, segítve a 
vállalkozásokat a törvényesség biztosításában. 
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Módosítás 124
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A piacon fát és fatermékeket 
rendelkezésre bocsátó piaci szereplők az 
egész szállítási láncban kötelesek: 
(i) a fát illetve fatermékeket címkével 
ellátni, információt nyújtva a fajta 
nevéről, a származási országról és erdőről, 
illetve ahol lehetséges, a származás 
közigazgatási körzetéről; 
(ii) azonosítani azt a piaci szereplőt, amely 
a fát illetve faterméket szállította, és azt a 
piaci szereplőt, akinek a fát illetve 
faterméket szállították;

Or. en

Indokolás

A szállítási láncban valamennyi piaci szereplőre érvényes az illegális fakitermelésből 
származó fa, illetve fatermékek piacon történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó általános 
tilalom, és ennek érdekében nekik a kellő gondossággal kell eljárniuk. A nyomon követhetőség 
érdekében valamennyi piaci szereplőnek biztosítania kell a termékekre, azok forrására, illetve 
a megrendelőkre vonatkozó információt.

Módosítás 125
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A fát és faterméket a piacon 
rendelkezésre bocsátó piaci szereplőknek 
az egész szállítási láncban képesek kell 
lenniük:
(i) annak a piaci szereplőnek az 
azonosítására, amely a fát illetve 
fatermékeket szállította, és annak a piaci 
szereplőnek az azonosítására, amelynek a 
fát és a fatermékeket szállították;
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(ii) információt nyújtani a fa illetve a 
fatermékek származási országáról és 
körzetéről;
(iii) ahol szükséges ellenőrizni, hogy a fát 
illetve a fatermékeket elsőként piaci 
forgalomba hozó piaci szereplő teljesítette 
az e rendelet szerinti kötelezettségeit.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a piacon fát és fatermékeket rendelkezésre bocsátó piaci szereplők fenntartsák 
az információs szállítási láncot, és ahol szükséges, képesek legyenek ellenőrizni, hogy a fát 
elsőként piaci forgalomba hozó piaci szereplő által megadott információt a kellő 
gondossággal eljárva megfelelő módon szerezték be.

Módosítás 126
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) nyomon követhetőségi rendszer 
segítségével biztosítani, hogy kizárólag 
legális fakitermelésből származó fa és 
fatermék kerüljön piaci forgalomba,

Or. en

Indokolás

A jogszerűség biztosítása érdekében az egész szállítási láncban egyszerű nyomon 
követhetőségi rendszert kell létrehozni.

Módosítás 127
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Samuli Pohjamo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész és i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) hozzáférést biztosít a piaci szereplők 
által piaci forgalomba bocsátott fával és 
fatermékekkel kapcsolatos következő 
információkhoz:

(a) hozzáférést biztosít a piaci szereplők 
által a piacon vásárolt fával és 
fatermékekkel kapcsolatos következő 
információkhoz:

(i) termékleírás; (i) termékleírás; fajta neve

Or. en

Indokolás

1a) A kellő gondosság kötelezettségének a vásárlóra történő terhelése a rendeletet 
hatékonyabbá tenni.
1ai) Az információ gazdagítása érdekében a fában lévő fajta nevére vonatkozó információt is 
meg kell adni.
2) Az illegalitás kockázatai értékelésének kritériumait már kidolgozták, és ezért a rendeletben 
ezekre hivatkozni kell.
3) A rendeletnek azonosítania kell azokat a meglevő rendszereket, amelyek a kellő gondosság 
elvének megfelelő rendszernek tekintenének. Valamennyi, a rendeletben felsorolt rendszer 
biztosítaná a jogszerűséget, és ezért nem lenne szükség új, a a kellő gondosság elvére alapuló 
rendszerek létrehozására.

Módosítás 128
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. térfogat és/vagy súly; törölve

Or. fr

Indokolás

A kellő gondosság elvén alapuló tervezett rendszerben olyan információk kérése, mint a 
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„térfogat és/vagy súly” az erdőgazdálkodás meglevő tanúsítási rendszereinek nehézkessé 
válását okozhatja. E rendszereknek az ellenőrzési lánc eljárásaiba való integrálásával 
folyamatosan figyelemmel lehet kísérni azokból a parcellákból kikerülő térfogatokat vagy 
súlyokat, amelyek tulajdonosai csatlakoztak a tanúsítási rendszerhez.

Módosítás 129
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. térfogat és/vagy súly; törölve

Or. fr

Indokolás

Az olyan információk kérése, mint a „térfogat és/vagy súly” túlzott bürokráciához vezetne az 
erdőgazdálkodás meglevő tanúsítási rendszereinek sérelmére. E tanúsítási rendszerek 
segítségével, amelyek már tartalmaznak a térfogatra és a súlyra vonatkozó információkat, 
biztosítható az erdőparcellák nyomon követése.

Módosítás 130
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

.(b) kockázatkezelési eljárást is magában 
foglal, valamint

(b) az 5a. cikknek megfelelően
kockázatkezelési eljárást is magában foglal 

Or. en
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Módosítás 131
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés –b pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet szerint fokozott kockázatúnak 
kell tekinteni a válságövezetekből
származó fa és fatermékek piaci 
forgalomba hozatalát, illetve 
rendelkezésre bocsátását. 

Or. en

Indokolás

A válságövezetekből származó fa és fatermékek esetében az illegális fakitermelés kockázata 
nagyobb.

Módosítás 132
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
 4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Tilos az őshonos népek földbirtokhoz 
fűződő, illetve erőforrás-felhasználói 
jogaival ellentétes módon kitermelt fa,
illetve fatermékek piaci forgalomba 
hozatala és rendelkezésre bocsátása. Ahol 
a bírósági eljárások még folyamatban 
vannak, a piaci szereplők kötelesek az 
ilyen területekről származó fa és 
fatermékek felvásárlását felfüggeszteni. 

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az őshonos népek védelme azokban az országokban, ahol nyilvánvalóan 
megsértették a földbirtokhoz fűződő vagy erdőhasználati jogokat.
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Módosítás 133
Samuli Pohjamo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság e cikk előírásainak 
végrehajtása céljából intézkedéseket fogad 
el. A Bizottság különösen kritériumokat 
határoz meg, amelyek alapján megítélhető, 
hogy fennáll-e az illegális fakitermelésből 
származó fa és fatermékek közösségi 
piacra bocsátásának kockázata..

2. Az XX. melléklet tartalmazza azokat a
kritériumokat, amelyek alapján a piaci 
szereplők megítélhetik, hogy fennáll-e az 
illegális fakitermelésből származó fa és 
fatermékek közösségi piacra bocsátásának 
kockázata.

Or. en

Indokolás

1a) A kellő gondosság kötelezettségének a vásárlóra történő terhelése a rendeletet 
hatékonyabbá tenni.
1ai) Az információ gazdagítása érdekében a fában lévő fajta nevére vonatkozó információt is 
meg kell adni.
2) Az illegalitás kockázatai értékelésének kritériumait már kidolgozták, és ezért a rendeletben 
ezekre hivatkozni kell.
3) A rendeletnek azonosítania kell azokat a meglevő rendszereket, amelyek a kellő gondosság 
elvének megfelelő rendszernek tekintenének. Valamennyi, a rendeletben felsorolt rendszer 
biztosítaná a jogszerűséget, és ezért nem lenne szükség új, a a kellő gondosság elvére alapuló 
rendszerek létrehozására.

Módosítás 134
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság e cikk előírásainak 
végrehajtása céljából intézkedéseket fogad 
el. A Bizottság különösen kritériumokat 
határoz meg, amelyek alapján megítélhető, 

2. Az XX. melléklet tartalmazza azokat a
kritériumokat, amelyek alapján a piaci 
szereplők megítélhetik, hogy fennáll-e az 
illegális fakitermelésből származó fa és 
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hogy fennáll-e az illegális fakitermelésből 
származó fa és fatermékek közösségi 
piacra bocsátásának kockázata.

fatermékek közösségi piacra bocsátásának 
kockázata.

Or. en

Indokolás

xxx

Módosítás 135
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság e cikk előírásainak 
végrehajtása céljából intézkedéseket fogad 
el. A Bizottság különösen kritériumokat 
határoz meg, amelyek alapján 
megítélhető, hogy fennáll-e az illegális 
fakitermelésből származó fa és fatermékek 
közösségi piacra bocsátásának kockázata.

2. A XX. melléklet határozza meg a 
gazdálkodó által alkalmazott azon 
kritériumokat, amelyek segítségével 
felméri annak kockázatát, hogy illegális 
kitermelésből származó fa vagy 
feldolgozott termék kerül piacra.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
11. cikk (2) bekezdésében hivatkozott, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. fr

Indokolás

Az erdőgazdálkodás már kifejlesztett és megvalósított olyan mechanizmusokat/kritériumokat, 
amelyekkel kockázatelemzést lehet végezni, és amelyeket ebben az összefüggésben használni 
kellene.
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Módosítás 136
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság e cikk előírásainak 
végrehajtása céljából intézkedéseket fogad 
el. A Bizottság különösen kritériumokat 
határoz meg, amelyek alapján megítélhető, 
hogy fennáll-e az illegális fakitermelésből 
származó fa és fatermékek közösségi 
piacra bocsátásának kockázata. 

A Bizottság e cikk előírásainak 
végrehajtása céljából intézkedéseket fogad 
el. A Bizottság különösen kritériumokat 
határoz meg, amelyek alapján megítélhető, 
hogy fennáll-e az illegális fakitermelésből 
származó fa és fatermékek közösségi 
piacra bocsátásának kockázata. E 
tekintetben a Bizottság különös figyelmet 
fordít a kis- és közepes vállalkozások 
különleges helyzetére és 
teljesítőképességére, és a lehetőségekhez 
mérten e vállalkozásoknak alternatív, 
számukra megfelelő és túlzott terheket 
nem jelentő, egyszerűsített beszámolási és 
ellenőrzési rendszereket kínál. 

Or. sv

Indokolás

A kellő gondosság elvén alapuló rendszer végrehajtására irányuló bizottsági intézkedések 
kidolgozásánál és elfogadásánál figyelembe kell venni a kis- és közepes vállalkozásoknak az 
átfogó és nem ritkán bonyolult ellenőrző szervezetekben való részvétele korlátozott 
erőforrásait és lehetőségeit. Ezért, amennyire az e rendelet szándékainak és célkitűzéseinek 
veszélyeztetése nélkül lehetséges, a Bizottságnak különös figyelmet kell fordítania e 
vállalkozások speciális helyzetére, és azzal összhangban kell egyszerűsített, de teljesen 
egyenértékű alternatívákat nyújtania. 

Módosítás 137
Caroline Lucas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság e cikk előírásainak 
végrehajtása céljából intézkedéseket fogad 

2. A Bizottság e cikk előírásainak 
végrehajtása céljából intézkedéseket fogad 
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el. A Bizottság különösen kritériumokat 
határoz meg, amelyek alapján megítélhető, 
hogy fennáll-e az illegális fakitermelésből 
származó fa és fatermékek közösségi 
piacra bocsátásának kockázata. 

el. A Bizottság különösen kritériumokat 
határoz meg, amelyek alapján megítélhető, 
hogy fennáll-e az illegális fakitermelésből 
származó fa és fatermékek közösségi 
piacra bocsátásának kockázata és 
rendelkezésre bocsátja a fokozott 
kockázatú fa- és fatermékforrások 
nyilvántartását.

Or. en

Módosítás 138
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ugyanakkor kritériumokat 
állít fel, amelyek alapján megállapítható, 
hogy fennáll-e annak a kockázata, hogy 
az adott fa vagy fatermék olyan piaci 
forgalomba bocsátott fából származik, 
amelynek a 
kitermelésénél/betakarításánál nem, 
illetve nem kellő mértékben vették 
figyelembe a környezetvédelem, a 
biológiai sokféleség és az ökoszisztéma 
megőrzése szempontjait, a helyi 
közösségek lakóhelyeinek védelmét, az 
erdőtől függő közösségek védelmét,
valamint az őshonos lakosság védelmét és 
jogait.

Or. nl

Indokolás

Az őserdők, az erdőterületek, a biológiai sokféleség, az ökoszisztéma, a környezet és a 
tisztességes kereskedelem védelme, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelem mellett az 
EU különböző irányelveiben az emberi jogok és a kulturális örökség védelme, valamint a 
fenntartható regionális fejlesztés, a fenntartható vidékfejlesztés és a szegénység leküzdése 
mellett is elkötelezte magát. Mindennek a közösségi jogszabályokban is következetesen 
érvényesülnie és tükröződnie kell.
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Módosítás 139
Riitta Myller, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintettekkel a további végrehajtási 
intézkedések elfogadása előtt konzultálni 
kell.

Or. en

Indokolás

E bekezdés beillesztése biztosítja, hogy az érintettekkel minden döntéshozatali folyamatban 
konzultáljanak.

Módosítás 140
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az egyes tagállamokat nem 
akadályozhatják meg abban, hogy a fa és 
fatermékek piaci forgalomba bocsátására 
vonatkozó engedélyezés során a 
fakitermelés és származás tekintetében a 
rendeletben foglaltaknál szigorúbb 
feltételeket szabjanak a fenntarthatóság, a 
környezetvédelem, a biológiai sokféleség 
és az ökoszisztéma megőrzése, a helyi 
közösségek lakóhelyeinek védelme, a 
megélhetésük tekintetében az erdőtől 
függő közösségek védelme, az őshonos
lakosság védelme és jogai, valamint az 
emberi jogok tekintetében

Or. nl
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Indokolás

Az őserdők, az erdőterületek, a biológiai sokféleség, az ökoszisztéma, a környezet és a 
tisztességes kereskedelem védelme, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelem mellett az 
EU különböző irányelveiben az emberi jogok és a kulturális örökség védelme, valamint a 
fenntartható regionális fejlesztés, a fenntartható vidékfejlesztés és a szegénység leküzdése 
mellett is elkötelezte magát. Mindennek a közösségi jogszabályokban is következetesen 
érvényesülnie és tükröződnie kell.

Módosítás 141
Samuli Pohjamo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A következő rendszereket kell a 4. cikk 
(1) bekezdése előírásainak a gyakorlatban 
megfelelő rendszereknek tekinteni:
- fakitermelési engedély vagy hasonló, a 
hatóságok által megadott rendszer
- engedélyezett erdőgazdálkodási tervek
- elismert tanúsítási programok 
tanúsítványai
- a 2173/2005/EK rendelet rendelkezései 
szerint valamely önkéntes partnerségi 
megállapodás keretében létrehozott 
törvényes engedélyek
- EMS-nek megfelelő tanúsítványok (ISO, 
EMAS és ezzel egyenértékű)
- CITES-engedély
- igazolt vagy tanúsított nyomon követési
rendszerek
A 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
fokozott kockázatú területekről származó 
fa vagy fatermékek esetében az e
bekezdésben meghatározott rendszerek 
nem elegendőek, és a 4. cikk (1) 
bekezdésében leírt kellő gondosság elve 
alapján kell eljárni.

Or. en
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Indokolás

1a) A kellő gondosság kötelezettségének a vásárlóra történő terhelése a rendeletet 
hatékonyabbá tenni.
1ai) Az információ gazdagítása érdekében a fában lévő fajta nevére vonatkozó információt is 
meg kell adni.
2) Az illegalitás kockázatai értékelésének kritériumait már kidolgozták, és ezért a rendeletben 
ezekre hivatkozni kell.
3) A rendeletnek azonosítania kell azokat a meglevő rendszereket, amelyek a kellő gondosság 
elvének megfelelő rendszernek tekintenének. Valamennyi, a rendeletben felsorolt rendszer 
biztosítaná a jogszerűséget, és ezért nem lenne szükség új, a a kellő gondosság elvére alapuló 
rendszerek létrehozására.

Módosítás 142
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az alábbi létrehozott rendszerek 
olyannak tekintendők, hogy megfelelnek 
az (1) bekezdésben meghatározott kellő 
gondosság feltételeinek, és nem 
követelnek további kellő gondosságot:
- a) az elismert erdőgazdálkodási 
tanúsítási rendszerek által kiadott 
tanúsítványok;
- b) az Európai Közösségbe irányuló 
faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési 
rendszerének létrehozásáról szóló 2005. 
december 20-i, 2173/2005/EK tanácsi 
rendeletben előírt önkéntes partnerségek 
keretében kiadott FLEGT-engedélyek1;
- c) az illetékes nemzeti vagy regionális 
hatóságok által kiadott fakivágási 
engedélyek vagy azzal egyenértékű 
rendszerek;
-d) az illetékes nemzeti vagy regionális 
hatóságok által jóváhagyott 
erdőgazdálkodási tervek;
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- e) a környezetvédelmi igazgatás 
szabványai szerint kiadott bizonyítványok 
(ISO, EMAS és más, ezekkel egyenértékű 
bizonyítvány);
-f) a CITES-engedélyek;
g) az ellenőrzött vagy tanúsított nyomon 
követési rendszerek;
Amennyiben a fa vagy a fából készült 
termékek a (2) bekezdésben meghatározott 
fokozott kockázatú térségekből 
származnak, az e bekezdésben 
megállapított rendszerek nem elégségesek,
és az (1) bekezdésben meghatározott teljes 
kellő gondosságot kell gyakorolni.
1HL L 347., 2005.12.30., 1. o.

Or. fr

Indokolás

Az erdészeti ágazat már számos intézkedést hozott, amely sikeresen hozzájárult az illegális 
kitermelésből származó fa behozatalának/kereskedelmének visszaszorításához. Az ilyen 
rendszereket el kellene ismerni, és a tényleges kellő gondossággal egyenértékűnek kellene 
tekinteni.

Módosítás 143
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Címkézés

A tagállamok biztosítják, hogy e rendelet 
hatályba lépésétől számított két éven belül 
valamennyi piaci forgalomba hozott és ott 
rendelkezésre bocsátott fát és faterméket a 
3. cikk rendelkezéseinek megfelelően 
címkével lássanak el.

Or. en
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Indokolás

A szállítói lánc későbbi része szereplőinek és a nyilvánosságnak is biztosítani kell a jogot 
annak megismerésére, hogy a termék törvényes fakitermelésből származik, vagy sem. 

Módosítás 144
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
4 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. cikk
A fenntarthatósági előírások kidolgozása

E rendelet hatályba lépésétől számított egy 
éven belül a Bizottság jogalkotási
javaslatot terjeszt az Európai Parlament 
és a Tanács elé a természetes erdőkből 
kitermelt valamennyi fára és fatermékre 
vonatkozó közösségi szabványról, 
amelynek célja a legmagasabb 
fenntarthatósági követelmények elérése.

Or. en

Indokolás

The EU FLEGT Action Plan states that it is the aim of the EU to: ‘support international 
efforts to tackle the global problem of illegal logging and associated trade and contribute to 
the wider objective of sustainable forest management’. Moreover: ‘Illegal logging thus 
undermines many essential elements of the EC’s development objectives: public sector 
financing for development targeted at the poor, peace, security, good governance, the fight 
against corruption, and sustainable environmental management.’. Therefore legislation 
should ensure that trade in illegal timber and timber products on the EU market is halted and 
that the broader perspective of sustainable development is supported by this legislation.
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Módosítás 145
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes hatóságok elismerik az 
elismerést kérelmező ellenőrző 
szervezeteket, ha az ellenőrző szervezet 
megfelel a következő követelményeknek:

1. A Bizottság – a 3b. bekezdésben 
megállapított eljárást követve –elismeri az 
elismerést kérelmező ellenőrző 
szervezeteket, ha az ellenőrző szervezet 
megfelel a következő követelményeknek:

Or. en

Indokolás

Fontos megkülönböztetni a (magán-) ellenőrző szervezet illetékességét az illetékes hatóságtól, 
amely az ellenőrző szervezetek és a kellő gondosság elvére alapuló rendszer ellenőrzéséért 
egyaránt felel.

Módosítás 146
Caroline Lucas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes hatóságok elismerik az 
elismerést kérelmező ellenőrző
szervezeteket, ha az ellenőrző szervezet 
megfelel a következő követelményeknek:

1. A Bizottság a 11. cikk (2a) 
bekezdésében említett szabályozási 
eljárásnak megfelelően ellenőrző
szervezetként ismeri el azt a magán- vagy 
állami szervezetet, amely a 4. cikk (1) 
bekezdésben lefektetett elemeket 
tartalmazó, a kellő gondosság elvére 
alapuló rendszert hozott létre.
1a. Az (1) bekezdésben foglalt elismerést 
kérelmező állami szervezetnek a következő 
előírásoknak kell megfelelnie: 

(a) jogi személyiséggel rendelkezik; (a) jogi személyiséggel rendelkezik;
(aa) rá a közjog az irányadó;

(b) olyan, a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszert hozott létre, amely magába 

(b) az erdészeti ágazat tekintetében a 
meghatározott funkciók ellátására hozták 
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foglalja a 4. cikk (1) bekezdése szerinti 
elemeket:

létre, de nem arra a célra, hogy a 
fakitermelési tevékenységre vonatkozó 
nemzeti előírásokat adminisztrálja vagy 
végrehajtassa;
(ba) legnagyobb részt az állam, regionális 
vagy helyi hatóságok vagy más olyan 
testületek finanszírozzák, amelyekre a 
közjog az irányadó;

(c) az általa tanúsítvánnyal ellátott piaci 
szereplőket az általa létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszer 
alkalmazására kötelezi;

(c) az általa tanúsítvánnyal ellátott piaci 
szereplőket az általa létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszer 
alkalmazására kötelezi;

(d) megfelelő ellenőrzési mechanizmust 
alkalmaz, amely biztosítja, hogy az általa a 
kellő gondosság elvén alapuló rendszer 
igénybevételére vonatkozó tanúsítvánnyal 
ellátott piaci szereplők valóban 
alkalmazzák az általa létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszert;

(d) megfelelő ellenőrzési mechanizmust 
alkalmaz, amely biztosítja, hogy az általa a 
kellő gondosság elvén alapuló rendszer 
igénybevételére vonatkozó tanúsítvánnyal 
ellátott piaci szereplők valóban 
alkalmazzák az általa létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszert;

(e) megfelelő fegyelmi intézkedéseket 
foganatosít azon, tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplővel szemben, 
amelyik nem felel meg az ellenőrző 
szervezet által létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszerből 
fakadó követelményeknek.

(e) megfelelő fegyelmi intézkedéseket 
foganatosít azon, tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplővel szemben, 
amelyik nem felel meg az általa
létrehozott, a kellő gondosság elvén 
alapuló rendszerből fakadó 
követelményeknek; a fegyelmi
intézkedések közé tartozhat az ügy 
bejelentése az illetékes nemzeti 
hatóságnak.
(ea) nincs érdekütközése az illetékes 
hatóságokkal.

Or. en

Indokolás

Az új X módosítással (amely az 5. cikk új (1b) bekezdését vezeti be) együtt ez lép a 
jelentéstervezet 28. módosítása helyébe annak érdekében, hogy egyértelműsítse: állami 
szervezetek is lehetnek ellenőrző szervezetek, valamint hogy meghatározza az állami és 
magánszervezetek megfelelő jogosultsági kritériumait.
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Módosítás 147
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes hatóságok elismerik az 
elismerést kérelmező ellenőrző 
szervezeteket, ha az ellenőrző szervezet 
megfelel a következő követelményeknek:

1. A Bizottság, a 11. cikk (2a) 
bekezdésében említett szabályozási 
eljárásnak megfelelően elismeri az 
elismerést kérelmező ellenőrző 
szervezeteket, ha az ellenőrző szervezet 
megfelel a következő követelményeknek:

Or. en

Indokolás

Az ellenőrző szervezetek EU-szintű akkreditációjával elkerülhető az eltérő normák 
kialakulása és a piac torzulása. A hiteles ellenőrző szervezetekhez egyértelmű akkreditációs 
kritériumokra és e szervezetek tevékenységéhez minimális előírásokra van szükség.

Módosítás 148
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) rendelkezik a megfelelő 
szakértelemmel;

Or. en

Indokolás

Fontos megkülönböztetni a (magán-) ellenőrző szervezet illetékességét az illetékes hatóságtól, 
amely az ellenőrző szervezetek és a kellő gondosság elvére alapuló rendszer ellenőrzéséért 
egyaránt felel.
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Módosítás 149
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) rendelkezik a megfelelő 
szakértelemmel;

Or. en

Indokolás

Az ellenőrző szervezetek EU-szintű akkreditációjával elkerülhető az eltérő normák 
kialakulása és a piac torzulása. A hiteles ellenőrző szervezetekhez egyértelmű akkreditációs 
kritériumokra és e szervezetek tevékenységéhez minimális előírásokra van szükség.

Módosítás 150
Samuli Pohjamo

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) rendelkezik a megfelelő 
szakértelemmel;

Or. en

Indokolás

Az ellenörző szervezetnek bizonyítania kell, hogy rendelkezik a kellő gondosság elvére 
alapuló rendszer ellenőrzéséhez szükséges megfelelő szakértelemmel.
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Módosítás 151
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) rendelkezik a megfelelő 
szakértelemmel;

Or. en

Módosítás 152
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ab) pénzügyileg független az általa 
tanúsított piaci szereplőktől;

Or. en

Indokolás

Fontos megkülönböztetni a (magán-) ellenőrző szervezet illetékességét az illetékes hatóságtól, 
amely az ellenőrző szervezetek és a kellő gondosság elvére alapuló rendszer ellenőrzéséért 
egyaránt felel.

Módosítás 153
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ab) jogilag és pénzügyileg független az 
általa tanúsított piaci szereplőktől;

Or. en
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Indokolás

Az ellenőrző szervezetek EU-szintű akkreditációjával elkerülhető az eltérő normák
kialakulása és a piac torzulása. A hiteles ellenőrző szervezetekhez egyértelmű akkreditációs 
kritériumokra és e szervezetek tevékenységéhez minimális előírásokra van szükség.

Módosítás 154
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) megfelelő fegyelmi intézkedéseket 
foganatosít azon, tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplővel szemben, 
amelyik nem felel meg az ellenőrző 
szervezet által létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszerből 
fakadó követelményeknek.

(e) megfelelő fegyelmi intézkedéseket 
foganatosít azon, tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplővel szemben, 
amelyik nem felel meg az ellenőrző 
szervezet által létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszerből 
fakadó követelményeknek. Fő 
szankcióként az ilyen intézkedések közé 
tartozik az ügy bejelentése az illetékes 
nemzeti végrehajtó hatóságnak, valamint 
a 11. cikkben meghatározottak szerint a 
Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Fontos megkülönböztetni a (magán-) ellenőrző szervezet illetékességét az illetékes hatóságtól, 
amely az ellenőrző szervezetek és a kellő gondosság elvére alapuló rendszer ellenőrzéséért 
egyaránt felel.

Módosítás 155
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) megfelelő fegyelmi intézkedéseket 
foganatosít azon, tanúsítvánnyal 

(e) megfelelő fegyelmi intézkedéseket 
foganatosít azon, tanúsítvánnyal 
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rendelkező piaci szereplővel szemben, 
amelyik nem felel meg az ellenőrző 
szervezet által létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszerből 
fakadó követelményeknek.

rendelkező piaci szereplővel szemben, 
amelyik nem felel meg az ellenőrző 
szervezet által létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszerből 
fakadó követelményeknek; a fegyelmi 
intézkedések közé tartozik az ügy 
bejelentése az illetékes nemzeti 
hatóságnak.

Or. en

Indokolás

Az ellenőrző szervezetek EU-szintű akkreditációjával elkerülhető az eltérő normák 
kialakulása és a piac torzulása. A hiteles ellenőrző szervezetekhez egyértelmű akkreditációs 
kritériumokra és e szervezetek tevékenységéhez minimális előírásokra van szükség.

Módosítás 156
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) megfelelő fegyelmi intézkedéseket 
foganatosít azon, tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplővel szemben, 
amelyik nem felel meg az ellenőrző 
szervezet által létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszerből 
fakadó követelményeknek.

e) megfelelő fegyelmi intézkedéseket 
foganatosít azon, tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplővel szemben, 
amelyik nem felel meg az ellenőrző 
szervezet által létrehozott, a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszerből 
fakadó követelményeknek. E lehetséges 
intézkedések közé a tanúsítvány 
visszavonása és a piacról való kizárás 
tartozik.

Or. nl
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Módosítás 157
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) rendelkezik az alábbiakról rendelkező 
szabályokkal:
(i) az általa tanúsítvánnyal ellátott piaci 
szereplőket az általa létrehozott a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszer 
alkalmazására kötelezi;
(ii) az ellenőrző szervezet tagjai vagy a 
rendszerét felhasználó piaci szereplők 
általi vizsgálata.

Or. en

Indokolás

Fontos megkülönböztetni az a (magán) ellenőrző szervezet illetékességét az illetékes 
hatóságtól, amely mind az ellenőrző szervezetek, és a kellő gondosság elvére alapuló rendszer 
ellenőrzéséért felel.

Módosítás 158
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) rendelkezik az alábbiakról rendelkező 
szabályokkal:
(i) az általa tanúsítvánnyal ellátott piaci 
szereplőket az általa létrehozott a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszer 
alkalmazására kötelezi;
(ii) az ellenőrző szervezet tagjai vagy a 
rendszerét felhasználó piaci szereplők 
általi vizsgálata.

Or. en
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Indokolás

Az ellenőrző szervezetek EU szintű akkreditációja elkerüli az eltérő normák kialakulását és a 
piac torzulását. A hiteles ellenőrző szervezetekhez egyértelmű akkreditációs kritériumokra és 
e szervezetek tevékenységeihez minimális előírásokra van szükség. 

Módosítás 159
Caroline Lucas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Az (1) bekezdés szerinti elismerést 
kérelmező magánszervezet a következő 
követelményeknek felel meg: 
(a) rá a magánjog az irányadó;
(b) jogi személyiséggel rendelkezik;
(c) megfelelő szakértelemmel rendelkezik;
(d) pénzügyileg független az általa 
tanúsított piaci szereplőktől; 
(e) a szervezet alapszabálya kötelezi az 
általa tanúsított piaci szereplőket a 
szervezet kellő gondosság elvére alapuló 
rendszereinek használatára; 
(f) megfelelő ellenőrzési mechanizmust 
alkalmaz, amely biztosítja, hogy az általa 
a kellő gondosság elvén alapuló rendszer 
igénybevételére vonatkozó tanúsítvánnyal 
ellátott piaci szereplők valóban 
alkalmazzák az általa létrehozott a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszert;
(g) megfelelő fegyelmi intézkedéseket 
foganatosít azon tanúsítvánnyal 
rendelkező piaci szereplővel szemben, 
amelyik nem felel meg az ellenőrző 
szervezet által létrehozott a kellő 
gondosság elvén alapuló rendszerből 
fakadó követelményeknek; a fegyelmi 
intézkedések közé tartozhat az ügy 
bejelentése az illetékes nemzeti 
hatóságnak. 

Or. en
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Indokolás

Együtt az új X módosítással (amely az 5. cikk (1) bekezdését módosítja), ez a jelentéstervezet 
28. módosítás helyébe lép – annak érdekében, hogy egyértelművé tegye, hogy állami 
szervezetek is minősülhetnek ellenőrző szervezetnek, valamint hogy megfelelő jogosultsági 
kritériumokat állapítson meg az állami és magánszervezetek számára.

Módosítás 160
Riitta Myller, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) megfelelő szakértelmét bizonyító 
dokumentáció

Or. en

Módosítás 161
Samuli Pohjamo

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) megfelelő szakértelmét bizonyító 
dokumentáció;

Or. en

Indokolás

Az ellenőrző szervezetnek bizonyítania kell, hogy rendelkezik a megfelelő szakértelemmel a 
kellő gondosság elvén alapuló rendszer ellenőrzésére.
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Módosítás 162
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a 4. cikkben és az 5. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
kritériumoknak megfelelő rendszer 
létrehozására való képességét bizonyító 
dokumentáció;

Or. en

Módosítás 163
Riitta Myller, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a 4.és 5.  cikkben megállapított 
kritériumoknak megfelelő rendszer 
létrehozására való képességét bizonyító 
dokumentáció;

Or. en

Módosítás 164
Caroline Lucas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az illetékes hatóságok az ellenőrző 
szervezet kérelmének benyújtását követő 
három hónapon belül döntést hoznak 
arról, hogy elismerik-e az ellenőrző 
szervezetet.

3. Az ellenőrző szervezet elismerésére 
vonatkozó határozatot az ellenőrző 
szervezet kérelmének benyújtását követő 
három hónapon belül meg kell hozni

A határozathozatalt követő 15 napon belül 
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a Bizottság értesíti a szervezet fölött 
fennhatósággal rendelkező tagállam 
illetékes hatóságát az ellenőrző szervezet 
elismeréséről.

Rendszeres időközönként ellenőrzést 
végeznek annak megállapítására, hogy az 
ellenőrző szervezetek megfelelnek-e az (1) 
bekezdés szerinti követelményeknek.

A tagállamok illetékes hatóságai 
rendszeres időközönként vagy harmadik 
felek megalapozott aggályai alapján 
ellenőrzést végeznek, ide értve a helyszíni 
vizsgálatokat is, annak megállapítására, 
hogy az ellenőrző szervezetek 
megfelelnek-e az (1) bekezdés szerinti 
követelményeknek.
Ha az ilyen ellenőrzést követően az 
illetékes hatóságok meggyőződnek arról, 
hogy az ellenőrző szervezet nem felel meg 
az (1) bekezdésben meghatározott 
követelményeknek, azonnal tájékoztatják 
a Bizottságot és e tekintetben közlik az 
esetleges ide vonatkozó bizonyítékot.

Or. en

Módosítás 165
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
Article 5 – paragraph 3

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az illetékes hatóságok az ellenőrző 
szervezet kérelmének benyújtását követő 
három hónapon belül döntést hoznak 
arról, hogy elismerik-e az ellenőrző
szervezetet.

3. A 11. cikk (2) bekezdésében 
megállapított eljárásnak megfelelően a 
attól a naptól számított három hónapon 
belül dönt valamely ellenőrző szervezet
elismerésének ajánlásáról, hogy a 
szervezet elismerését ajánló illetékes 
tagállami hatóságtól az értesítést 
megkapta.

Or. en

Indokolás

Fontos megkülönböztetni a (magán) ellenőrző szervezet illetékességét az illetékes hatóságtól, 
amely mind az ellenőrző szervezetek, és a kellő gondosság elvére alapuló rendszer 
ellenőrzéséért felel.
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Módosítás 166
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
Article 5 – paragraph 3 – subparagraph 2

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendszeres időközönként ellenőrzést 
végeznek annak megállapítására, hogy az 
ellenőrző szervezetek megfelelnek-e az (1) 
bekezdés szerinti követelményeknek.

Az EU ellenőrei és a tagállamok illetékes 
hatóságai rendszeres időközönként, vagy 
harmadik felek megalapozott aggálya 
alapján ellenőrzést – ideértve a helyszíni 
vizsgálatokat – végeznek annak 
megállapítására, hogy az ellenőrző 
szervezetek megfelelnek-e az (1) bekezdés 
szerinti követelményeknek. Valamennyi 
vizsgálati jelentést a nyilvánosság 
számára elérhetővé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Az EU ellenőrei támogatást nyújtanak a tagállamok illetékes hatóságainak a pontosság illetve 
a rendelet végrehajtása összehangolásának biztosítása érdekében. 

Módosítás 167
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
 5 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az illetékes hatóságok visszavonják az 
ellenőrző szervezet engedélyét, ha azt 
állapították meg, hogy az adott szervezet 
már nem felel meg az (1) bekezdés szerinti 
követelményeknek.

4. A Bizottság a 11. cikk (2) bekezdésében 
megállapított eljárásnak megfelelően dönt 
az ellenőrző szervezet engedélyének 
visszavonásáról, ha azt állapították meg, 
hogy az adott szervezet már nem felel meg 
az (1) bekezdés szerinti követelményeknek.

Or. en
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Módosítás 168
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az illetékes hatóságok értesítik a 
Bizottságot minden egyes, az elismerésre, 
az elismerés elutasítására vagy az 
elismerés visszavonására vonatkozó 
döntésükről a döntést követő két hónapon 
belül.

5. Az illetékes hatóságok értesítik a 
Bizottságot minden egyes, az elismerés, az 
elismerés elutasítása vagy az elismerés 
visszavonása ajánlására vonatkozó 
döntésükről a döntést követő két hónapon 
belül.

Or. en

Módosítás 169
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
 5 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az illetékes hatóságok értesítik a 
Bizottságot minden egyes, az elismerésre, 
az elismerés elutasítására vagy az 
elismerés visszavonására vonatkozó 
döntésükről a döntést követő két hónapon 
belül.

5. Az illetékes hatóságok értesítik a 
Bizottságot minden egyes, az elismerés, az 
elismerés elutasítása vagy az elismerés 
visszavonása ajánlására vonatkozó 
döntésükről a döntést követő két hónapon 
belül.

Or. en

Módosítás 170
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Kockázatkezelési eljárás
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
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kockázatkezelési eljárásokat független, 
tárgyilagos és átlátható módon hajtsák 
végre.
(2) A Bizottság a 11. cikk (2) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően a kockázat szintjének 
meghatározását segítendő: 
(a) egy vagy több nyilvános adatbázist hoz 
létre és kezel, amelyek nyilvántartják a 
fakitermelő vállalkozások, valamint az 
illegális tevékenység miatt elitélt piaci 
szereplők nevét, a jogsértés jellegét és azt 
az országot és területet, ahol a jogsértés 
megtörtént;
(b) összeállítja az olyan meglévő 
információs források listáját, amelyet a 
piaci szereplők a kockázati szintek 
értékeléséhez felhasználhatnak;
(c) útmutatást dolgoz ki a kockázatkezelési 
eszközök használatához; biztosítja a 
leggyakoribb szabálytalanságok és 
jogsértéstípusok listáját
(3) A piaci szereplők a kockázatértékelés 
alapján kiegészítő intézkedéseket hoznak 
a fokozott kockázatú helyzetekben. A 
kiegészítő intézkedések közé tartozhat 
többek között:
(a) az ellenőrző hatóságok előzetes 
értesítése a vásárlás időpontjáról és 
részleteiről.
(b) bizonyíték megkövetelése a vonatkozó 
irányítási rendszerekről, amelynek 
alapján a vásárlásban megállapodtak,
(c) további dokumentumok, adatok illetve 
információ megkövetelése.
(4) A (4) bekezdés első albekezdése 
szerinti listát a Bizottság felülvizsgálja, és,
ha szükséges, kibővíti a 11. cikk (2) 
bekezdésében vázolt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően.

Or. en
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Módosítás 171
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím és 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ellenőrző intézkedések Ellenőrző intézkedések
1. Az illetékes hatóságok ellenőrzéseket 
végeznek annak megállapítására, hogy a 
piaci szereplők megfelelnek-e a 3. cikk (1) 
és (2) bekezdésében és a 4. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
követelményeknek.

1. Az illetékes hatóságok ellenőrzéseket 
végeznek annak megállapítására, hogy a 
piaci szereplők megfelelnek-e a 3. cikk (1) 
és (2) bekezdésében és a 4. cikkben
meghatározott követelményeknek.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak egyértelmű EU szintű kritériumokra van szükségük az ellenőrző rendszerek 
ellenőrzéséhez az egész EU-ban az egységes kezelés biztosításának érdekében, különösen 
ellenőrzéseket kell végezni ott, ahol az illetékes hatóságok olyan információval rendelkeznek, 
amely megkérdőjelezi az ellenőrzési rendszer hatékony működését.

Módosítás 172
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
 7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes hatóságok ellenőrzéseket 
végeznek annak megállapítására, hogy a 
piaci szereplők megfelelnek-e a 3. cikk (1) 
és (2) bekezdésében és a 4. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
követelményeknek. 

1. Az illetékes hatóságok ellenőrzéseket 
végeznek, köztük vámellenőrzéseket annak 
megállapítására, hogy a piaci szereplők 
megfelelnek-e a 3. cikk (1) és (2) 
bekezdésében és a 4. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
követelményeknek. 

Or. pl

Indokolás

Kiemelik a határokon átívelő probléma jellegét. Már az EU határain megakadályozható, hogy 
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illegális fakitermelésből származó faterméket ne lehessen behozni az Unió belső piacára. 

.

Módosítás 173
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
 7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az ellenőrzéseket az éves terv és/vagy 
a harmadik felek megalapozott aggályai 
alapján kell végezni. 

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak egyértelmű EU szintű kritériumokra van szükségük az ellenőrző rendszerek 
ellenőrzéséhez az egész EU-ban az egységes kezelés biztosításának érdekében, különösen 
ellenőrzéseket kell végezni ott, ahol az illetékes hatóságok olyan információval rendelkeznek, 
amely megkérdőjelezi az ellenőrzési rendszer hatékony működését.

Módosítás 174
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Az ellenőrzések közé tartozhat többek 
között:
(a) a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszer műszaki és irányítási 
rendszereinek és eljárásainak, valamint a 
piaci szereplők által alkalmazott 
kockázatértékelésnek a vizsgálata.
(b) a rendszerek és eljárások megfelelő 
működését bizonyító dokumentáció és 
nyilvántartások vizsgálata.
(c) helyszíni ellenőrzések, ide értve a 
helyszíni vizsgálatokat is. 
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Or. en

Indokolás

A tagállamoknak egyértelmű EU szintű kritériumokra van szükségük az ellenőrző rendszerek 
ellenőrzéséhez az egész EU-ban az egységes kezelés biztosításának érdekében, különösen 
ellenőrzéseket kell végezni ott, ahol az illetékes hatóságok olyan információval rendelkeznek, 
amely megkérdőjelezi az ellenőrzési rendszer hatékony működését.

Módosítás 175
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A piaci szereplők minden szükséges 
segítséget megadnak az (1) bekezdés 
szerinti ellenőrzések gördülékeny 
lebonyolításához.

2. A piaci szereplők kötelesek az illetékes 
hatóságnak minden támogatást megadni 
feladataik ellátásához, nevezetesen a 
telephelyekhez való hozzáférés és a 
dokumentáció vagy nyilvántartások 
bemutatása tekintetében.

Or. en

Módosítás 176
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
 7 cikk – 2bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A piaci szereplők minden szükséges 
segítséget megadnak az (1) bekezdés 
szerinti ellenőrzések gördülékeny 
lebonyolításához.

2. A piaci szereplők minden szükséges 
segítséget megadnak az (1) bekezdés 
szerinti ellenőrzések gördülékeny 
lebonyolításához.

Or. en
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Módosítás 177
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
 7 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéseket 
követően az illetékes hatóságok a piaci 
szereplőt korrekciós intézkedés 
megtételére szólíthatják fel.

3. Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéseket 
követően az illetékes hatóságok azonnali
korrekciós intézkedéseket hozhatnak. a 
piaci szereplőt korrekciós intézkedés 
megtételére szólíthatják fel.
Az ilyen intéskedések közé többek között 
az alábbiak tartozhatnak:
(a) a kereskedelmi tevékenységek azonnali 
megszüntetése
(b) a fa és fatermékek azonnali 
lefoglalása;

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak egyértelmű EU szintű kritériumokra van szükségük az ellenőrző rendszerek 
ellenőrzéséhez az egész EU-ban az egységes kezelés biztosításának érdekében; különösen,
ellenőrzéseket kell végezni ott, ahol az illetékes hatóságok olyan információval rendelkeznek, 
amely megkérdőjelezi az ellenőrzési rendszer hatékony működését.

Módosítás 178
Caroline Lucas

Rendeletre irányuló javaslat
 7 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéseket 
követően az illetékes hatóságok a piaci 
szereplőt korrekciós intézkedés megtételére 
szólíthatják fel.

3. Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéseket 
követően az illetékes hatóságok a piaci 
szereplőt korrekciós intézkedés megtételére 
szólíthatják fel. Amennyiben az illetékes 
hatóságok ilyen intézkedések 
meghozatalára szólítottak fel, de azokat a 
piaci szereplő a megadott határidőn belül 
nem teljesítette, az illetékes hatóságok a 
13. cikk szerinti szankciókat 
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alkalmazhatják.

Or. en

Indokolás

A 7. cikk (4) bekezdése (új) új X módosításával együtt ez a jelentéstervezet 40. módosítása 
helyére lép (amelyet az előadó visszavon). A cél annak egyértelművé tétele, hogy a korrekciós 
intézkedések a kellő gondosság elvére alapuló rendszerek és eljárások módosításának 
szükségességére, míg az azonnali intézkedések a követelmények feltételezett megsértése elleni 
azonnali (a módosított) 3. cikk szerinti végrehajtási intézkedésekre utalnak.

Módosítás 179
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
 7 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéseket 
követően az illetékes hatóságok a piaci 
szereplőt korrekciós intézkedés megtételére 
szólíthatják fel. 

3. Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéseket 
követően az illetékes hatóságok a piaci 
szereplőt arányos korrekciós intézkedés 
megtételére szólíthatják fel. 

Or. fr

Módosítás 180
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
 7 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéseket 
követően az illetékes hatóságok a piaci 
szereplőt korrekciós intézkedés 
megtételére szólíthatják fel.

3. Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéseket 
követően az illetékes hatóságok a piaci 
szereplő számára korrekciós intézkedés 
megtételét írhatják elő.

Or. en
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Módosítás 181
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
 7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Minden esetben ellenőrzéseket kell 
végezni, amennyiben:
(a) a tagállam illetékes hatósága 
megalapozottan kérdőjelezi meg e rendelet 
követelményeinek való megfelelést a fa 
vagy fatermékek piaci forgalomba 
hozatalával kapcsolatban; vagy
(b) a tagállam illetékes hatóságának olyan 
információ van a birtokában, amely 
megkérdőjelezi, hogy a piaci szereplő 
megfelel-e az ebben a rendeletben előírt, a 
kellő gondosság elvére alapuló 
rendszerekre vonatkozó 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 182
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
 7 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A tagállamok súlyos szabálysértés 
gyanúja esetén teljes körű vizsgálatot 
kezdeményeznek és azonnali végrehajtási 
intézkedéseket alkalmaznak.

Or. en
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Módosítás 183
Caroline Lucas

Rendeletre irányuló javaslat
 7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Ha az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket követően vélelmezik, hogy a 
piaci szereplő tudatosan sértette meg a 3. 
cikkben lefektetett követelmény(eke)t, az 
illetékes hatóságok nemzeti 
jogszabályaiknak megfelelően azonnali 
intézkedéseket hozhatnak, amelyek közé 
tartozhat, többek között:
(a) a kereskedelmi tevékenységek azonnali 
megszüntetése, és
(b) a fa és a fatermékek lefoglalása.

Or. en

Indokolás

A 7. cikk (4) bekezdése (új) új X módosításával együtt ez a jelentéstervezet 40. módosítása 
helyére lép (amelyet az előadó visszavon). A cél annak egyértelművé tétele, hogy a korrekciós 
intézkedések a kellő gondosság elvére alapuló rendszerek és eljárások módosításának 
szükségességére, míg az azonnali intézkedések a követelmények feltételezett megsértése elleni 
azonnali (a módosított) 3. cikk szerinti végrehajtási intézkedésekre utalnak.

Módosítás 184
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
 7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Minden esetben ellenőrzéseket kell 
végezni, amennyiben:
(a) a tagállam illetékes hatósága 
megalapozottan kérdőjelezi meg e rendelet 
követelményeinek való megfelelést a fa 
vagy fatermékek piaci forgalomba 
hozatalával kapcsolatban; vagy
(b) a tagállam illetékes hatóságának olyan 
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információ van a birtokában, amely 
megkérdőjelezi, hogy a piaci szereplő 
megfelel-e az ebben a rendeletben előírt, a 
kellő gondosság elvére alapuló 
rendszerekre vonatkozó 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak egyértelmű EU szintű kritériumokra van szükségük az ellenőrző rendszerek 
ellenőrzéséhez az egész EU-ban az egységes kezelés biztosításának érdekében, különösen 
ellenőrzéseket kell végezni ott, ahol az illetékes hatóságok olyan információval rendelkeznek, 
amely megkérdőjelezi az ellenőrzési rendszer hatékony működését.

Módosítás 185
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
 7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Minden esetben ellenőrzéseket kell 
végezni, amennyiben:
(a) a tagállam illetékes hatósága 
megalapozottan kérdőjelezi meg e rendelet 
követelményeinek való megfelelést a fa 
vagy fatermékek piaci forgalomba 
hozatalával kapcsolatban; vagy
(b) a tagállam illetékes hatóságának olyan 
információ van a birtokában, amely 
megkérdőjelezi, hogy a piaci szereplő 
megfelel-e az ebben a rendeletben előírt a 
kellő gondosság elvére alapuló 
rendszerekre vonatkozó 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Az egységes ellenőrzési rendszer biztosításának érdekében a tagállamokat egyértelmű 
kritériumokkal kell ellátni a piaci szereplők és ellenőrző szervezetek ellenőrzéséhez és 
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vizsgálatához.

Módosítás 186
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
 7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 7a. cikk
Azonnali végrehajtási intézkedések
1. Amennyiben egy természetes személyt 
súlyos jogsértés elkövetésével 
gyanúsítanak vagy ilyen tett elkövetése 
közben érnek tetten, vagy jogi személyt
ilyen jogsértés miatti felelősséggel 
gyanúsítanak, a tagállamok megkezdik a 
jogsértés teljes körű kivizsgálását, 
valamint nemzeti jogukkal összhangban 
és a jogsértés súlyosságától függően 
azonnali végrehajtási intézkedéseket 
hoznak, különösen a következőket:
(a) a kereskedelmi tevékenység azonnali 
beszüntetése
(b) átirányítás az elhajózási kikötőbe, vagy 
a szállítóeszköz ideiglenes immobilizálása 
vagy átirányítása más helyre vizsgálat 
céljából;
(c) bármilyen az érintett műveletben 
felhasznált szállítóeszköz vagy jármű vagy 
gép ideiglenes immobilizálása vagy 
elkobzása;
(d) a fa és a fatermékek lefoglalása;
(e) a fa és fatermékek piaci forgalomba 
hozatalára vonatkozó engedély 
felfüggesztése
2. A végrehajtási intézkedéseknek olyan 
jellegűnek kell lenniük, hogy 
megakadályozzák a kérdéses jogsértés 
folytatását és az illetékes hatóságok 
számára lehetővé tegyék az azzal 
kapcsolatos kivizsgálás befejezését.

Or. en
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Indokolás

A módosítás szerinti szövet követi az illegális halászatról szóló 1005/2008/EK rendelet 
elfogadott szövegét.

Módosítás 187
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Az európai piacra fát importáló cégeknek 
éves jelentésükben (nemzetközi) 
tevékenységük, a fakitermelés és a 
faszállítás környezetre gyakorolt hatásait 
és szociális következményeit is fel kell 
tüntetniük.

Ebben az összefüggésben elsősorban a 
kitermelés szerinti ország és a fatermelő 
ország területén tapasztalható környezeti 
hatásokról és szociális következményekről 
van szó.

Or. nl

Indokolás

Átláthatóság és ellenőrizhetőség.

Módosítás 188
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés szerinti feljegyzések 
összefoglalását a 2003/4/EK irányelvvel 
összhangban elérhetővé teszik a 
nyilvánosság számára. 

2. Az (1) bekezdés szerinti feljegyzések 
összefoglalását a 2003/4/EK irányelvvel 
összhangban elérhetővé teszik internetes 
oldalon a nyilvánosság számára. 
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Or. pl

Indokolás

A módosítás pontosítása: milyen formában történik a nyilvánosságra hozatal. 

Módosítás 189
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2). A Bizottság nyilvánosságra hozza az 
illetékes hatóságok listáját. 

(2). A Bizottság nyilvánosságra hozza az 
illetékes hatóságok listáját az internetes 
oldalán. A listát rendszeresen frissíti. 

Or. pl

Indokolás

A módosítás pontosítása: milyen formában történik a nyilvánosságra hozatal. 

.

Módosítás 190
Samuli Pohjamo

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Tanácsadó csoport

1. Létre kell hozni az érdekeltek 
képviselőiből, ide értve többek között az 
erdőalapú ipar képviselőiből, 
erdőtulajdonosokból, civil szervezetekből 
és fogyasztói csoportokból álló tanácsadó 
csoportot, amelynek elnöke a Bizottság 
képviselője.
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2. A tagállamok képviselői részt vehetnek 
a tanácsadó csoport ülésein saját 
kezdeményezésre vagy a tanácsadó 
csoport meghívására.
3. A tanácsadó csoport maga határozza 
meg eljárási szabályzatát, amelyet a 
Bizottság honlapján közzé kell tenni.
4. A Bizottság biztosítja a tanácsadó 
csoport számára szükséges technikai és 
logisztikai támogatást, és üléseihez a 
titkárságot.
5. A tanácsadó csoport megvizsgálja az 
elnöke által saját kezdeményezésére vagy 
a tanácsadó csoport vagy a bizottság 
tagjainak kérésére felvetett, az e rendelet 
alkalmazásával kapcsolatos ügyeket és 
azokról véleményt ad ki.
6. A Bizottság a tanácsadó csoport 
véleményét a bizottságnak továbbítja.   

Or. en

Indokolás

Létre kell hozni egy tanácsadó csoportot, amellyel a Fa Bizottság konzultálhat a rendelet 
hatékony végrehajtása és az összes érintett közötti jó kommunikáció biztosítása érdekében.

Módosítás 191
Riitta Myller, Anders Wijkman

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság módosíthatja a fa és 
fatermékek mellékletben meghatározott 
listáját, figyelemmel a technikai 
jellemzőkre, a végfelhasználási és a 
termelési folyamatokra. 

törölve

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
11. cikk (2) bekezdésében hivatkozott, 



AM\764461HU.doc 99/112 PE418.388

HU

ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 192
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Szabálysértések

A tagállamok meghozzák a megfelelő 
intézkedéseket e rendeletnek legalább az 
alábbi megsértései szankcionálásának 
biztosítására:
(a) a piaci szereplő elmulasztja a kellő 
gondosság elvére alapuló rendszer 
létrehozását;
(b) a piaci szereplő elmulasztja az olyan 
kellő gondosság elvére alapuló rendszer 
létrehozását és/vagy működtetését, amely 
megfelel e rendelet valamennyi 
követelményének és különösen a 4. cikk 
követelményeinek;
(c) a piaci szereplő fát vagy faterméket 
hoz piaci forgalomba olyan esetben, 
amikor a piaci szereplő tudatosan vagy 
nem a kellő gondossággal jár el azon 
kockázat kiküszöbölése érdekében, hogy a 
fát a származási ország törvényeinek 
megsértésével termelték ki, azzal így 
kereskedtek, vagy azt így dolgozták fel.

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság érdekében a szankcionálandó jogsértéseket a rendelet szövegében meg kell 
határozni. Ezek a szabálysértések kellő ösztönzést nyújtanak a piaci szereplők számára, hogy 
meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy kizárólag törvényes fával és 
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fatermékekkel kereskedjenek az EU-ban.

Módosítás 193
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek azok végrehajtása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A
tagállamok 20XX. december 31-ig 
értesítik a Bizottságot ezen jogszabályok 
rendelkezéseiről, továbbá haladéktalanul 
értesítést küldenek minden azokat érintő 
későbbi módosításról

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek azok végrehajtása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük;
közéjük, többek között, az alábbiak 
tartozhatnak:

(i) pénzbüntetések, amelyek tükrözik:
- a környezeti kár mértékét
- a fatermékek értékét;
- a jogsértés miatt bekövetkező 
adóveszteséget és gazdasági kárt; 
(ii) a fa és fatermékek lefoglalása;
(iii) a fa és fatermékek forgalmazásának 
ideiglenes betiltása.
(iv) A tagállamok ezen kívül, vagy 
alternatívaként alkalmazhatnak hatékony, 
arányos és visszatartó erejű büntetőjogi 
szankciókat is;
A pénzbüntetések a súlyos jogsértés 
elkövetésével megszerzett fatermékek 
értékének legalább ötszörösét kell 
képviseljék. A súlyos jogsértés öt éven 
belüli ismétlése esetén a pénzbüntetés 
fokozatosan emelkedjen a súlyos jogsértés 
elkövetésével megszerzett fatermékek 
értékének legalább tízszeresére.
A közösségi jogban a közpénzekre 
vonatkozó egyéb rendelkezések sérelme 
nélkül a tagállamok nemzeti támogatási 
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rendszerükben vagy közösségi 
pénzeszközökből semmilyen állami 
támogatást nem nyújthatnak e rendelet 
súlyos megsértéséért elítélt piaci 
szereplőknek a korrekciós intézkedések 
meghozataláig és a hatékony, arányos és a 
visszatartó erejű szankciók alkalmazásáig.

Or. en

Indokolás

A minimális szankciók és bírságok EU kerete elkerüli a verseny torzítását, illetve a fapiac 
olyan országokba történő koncentrálódását, ahol a büntetési szintek a legalacsonyabbak. EU-
szinten a jogellene,s nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, 
megakadályozására és felszámolására irányult közösségi rendszer létrehozásáról szóló 
1005/2008/EK tanácsi rendelet már létrehozott egy hasonló jogi keretet.

Módosítás 194
Riitta Myller, Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek azok végrehajtása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok megállapítják az 1. cikk 
értelmében alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat, és minden 
szükséges intézkedést megtesznek azok 
végrehajtása érdekében. Az előírt 
szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük, és tartalmazhatnak 
büntetőjogi vagy közigazgatási 
szankciókat, például a fa és fatermékek 
forgalmazásának ideiglenes betiltását.
A bírságoknak arányosaknak kell 
lenniük, és azokat az adóveszteségek, 
valamint a jogsértés által okozott 
környezeti és gazdasági kár figyelembe 
vételével az 1. cikkel összhangban kell 
megállapítani, és a bírság értéke a 
jogsértéssel megszerzett fa vagy fatermék 
értékének legalább X-szerese legyen.
A közösségi jog közpénzekre vonatkozó 
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egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül a 
tagállamok nemzeti támogatási 
rendszerükben vagy közösségi 
pénzalapokból semmilyen állami 
támogatást nem nyújthatnak az 1. cikk 
szerinti jogsértés miatt elítélt piaci 
szereplőknek.

A tagállamok 20XX. december 31-ig 
értesítik a Bizottságot ezen jogszabályok 
rendelkezéseiről, továbbá haladéktalanul 
értesítést küldenek minden azokat érintő 
későbbi módosításról.

A tagállamok 20XX. december 31-ig 
értesítik a Bizottságot ezen jogszabályok 
rendelkezéseiről, továbbá haladéktalanul 
értesítést küldenek minden azokat érintő 
későbbi módosításról.

Or. en

Indokolás

A módosított szöveg az illegális halászatról szóló 1005/2008/EK rendeletben elfogadott 
szöveget követi.

Módosítás 195
Caroline Lucas

Rendeletre irányuló javaslat
 13 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek azok végrehajtása 
érdekében. Az előírt szankcióknak
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek azok végrehajtása 
érdekében. Az előírt szankciók közé 
büntetőjogi vagy közigazgatási szankciók 
tartozhatnak, azoknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük és, többek között, 
tartalmazhatnak:
(i) pénzbírságokat, amelyek tükrözik a 
környezeti kár mértékét;
(ii) a fa és fatermékek lefoglalását;
(iii) a fa és fatermékek forgalmazásának 
ideiglenes betiltását.

A tagállamok 20XX. december 31-ig 
értesítik a Bizottságot ezen jogszabályok 

A tagállamok 20XX. december 31-ig 
értesítik a Bizottságot ezen jogszabályok 
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rendelkezéseiről, továbbá haladéktalanul 
értesítést küldenek minden azokat érintő 
későbbi módosításról.

rendelkezéseiről, továbbá haladéktalanul 
értesítést küldenek minden azokat érintő 
későbbi módosításról.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek rendelkeznie kellene a büntetőjogi szankciók alkalmazásának lehetőségéről is.
Egyértelművé teszi az előadó 46. módosítását és annak helyébe lép. A szankciók tagállami 
szinten történő megállapítása EU szinten következetlenséggel járhat a rendelet alapján 
történő bűnüldözés esetén. Ez torzíthatja a versenyt vagy olyan országokba koncentrálhatja a 
fapiacot, ahol a büntetési szintek a legalacsonyabbak.

Módosítás 196
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek azok végrehajtása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok 20XX. december 31-ig értesítik 
a Bizottságot ezen jogszabályok 
rendelkezéseiről, továbbá haladéktalanul 
értesítést küldenek minden azokat érintő 
későbbi módosításról.

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek azok végrehajtása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok 20XX. december 31-ig értesítik 
a Bizottságot ezen jogszabályok 
rendelkezéseiről, továbbá haladéktalanul 
értesítést küldenek minden azokat érintő 
későbbi módosításról. Az illegális 
fakitermelést a tagállamokban legalább 
ugyanúgy kell szankcionálni.

Or. en

Indokolás

Az illegális fakitermelési tevékenység éppen olyan súlyos, mint a kereskedés, ezért erre is 
ugyanazt a szankciót kell alkalmazni.
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Módosítás 197
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
 13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megfelelő intézkedések 
meghozatalával biztosítják e rendelet 
legalább alábbi megsértésének 
szankcionálását:
(a) a piaci szereplő elmulasztja a kellő 
gondosság elvére alapuló rendszer 
létrehozását;
(b) a piaci szereplő elmulasztja olyan a 
kellő gondosság elvére alapuló rendszer 
létrehozását és/vagy működtetését, amely 
megfelel e rendelet, és különösen 4. cikke 
valamennyi követelményének;
(c) a piaci szereplő fát vagy faterméket 
hoz piaci forgalomba, amikor a piaci 
szereplő vagy tudja, vagy nem jár el a 
kellő gondosság elvének megfelelően azon 
kockázat kiküszöbölése érdekében, hogy a 
fát a származási ország törvényeibe ütköző 
módon termelték ki, azzal így kereskedtek 
vagy azt így dolgozták fel.
2. A tagállamok a súlyos jogsértés 
elkövetésével megszerzett fatermékek 
értékének legalább ötszörösével egyenlő 
maximális pénzbírságot szabnak ki.
Öt éven belül ismételten elkövetett súlyos 
jogsértés esetén a tagállamok a maximális 
szankció összegét a súlyos jogsértés 
elkövetésével megszerzett fatermékek 
értékének legalább nyolcszorosában 
állapítják meg.
A tagállamok ezen szankciók alkalmazása 
során a faforrásokban és a kérdéses erdő 
környezetében okozott kár értékét is 
figyelembe veszik.
3. A tagállamok ezen kívül vagy 
alternatívaként hatékony, arányos és 
visszatartó erejű büntetőjogi szankciókat 
is alkalmazhatnak.
4.A tagállamok nemzeti jogukkal 
összhangban rendelkezhetnek az e 
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rendelet követelményei megszegésével 
piaci forgalomba hozott fa vagy 
fatermékek elkobzásáról.

Or. en

Indokolás

Az egyértelmű szabálysértések és szankciók meghatározásával létrejön az a jogi visszatartó 
erő, ami arra készteti a piaci szereplőket, hogy létrehozzák az EU szállítási láncolatából az 
illegális fakitermelésből származó fa és fatermékek kizárásának biztosítását szolgáló 
rendszereket. Így a piaci szereplők számára a jogi helyzet egyértelmű. Ez a megközelítés 
hasonlít az illegális, be nem jelentett és szabályozatlan halászatról (IUU) szóló rendelet 
összefüggésében alkalmazott megközelítéshez.

Módosítás 198
Riitta Myller, Anders Wijkman

Rendeletre irányuló javaslat
 14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság (2) bekezdésben említett 
jelentés készítése során figyelembe veszi a 
2173/2005/EK rendelet alapján elfogadott 
FLEGT önkéntes partnerségi 
megállapodások megkötése és 
működtetése tekintetében elért 
előrehaladást. A Bizottság megfontolja, 
hogy szükség van-e a rendelet 
felülvizsgálatára a FLEGT önkéntes 
partnerségi megállapodások működésével 
kapcsolatos tapasztalatok, illetve az 
illegális fakitermelés problémája 
megoldása hatékonysága fényében.

Or. en

Indokolás

E rendeletnek biztosítania kell, hogy a végrehajtási rendelkezéseknek való megfelelés 
egyértelműen meghatározott legyen. Bár az önkéntes partnerségi megállapodások az illegális 
fakitermelés és a kapcsolódó problémák mögöttes kérdéseinek megoldásának fontos eszközei, 
ennek a rendeletnek figyelembe kell vennie, hogy ez idáig az EK még nem dolgozott ki olyan 
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intézkedést, amely az engedélyezési rendszerre vonatkozó EU tanácsi rendelet be nem 
tartásával foglalkozott volna. 

Módosítás 199
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
 14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság a (2) bekezdésben említett 
jelentés készítése során figyelembe veszi a 
2173/2005/EK rendelet alapján elfogadott 
FLEGT önkéntes partnerségi 
megállapodások megkötése és 
működtetése tekintetében elért 
előrehaladást. A Bizottság megfontolja, 
hogy szükség van-e a rendelet 
felülvizsgálatára a FLEGT önkéntes 
partnerségi megállapodások működésével 
kapcsolatos tapasztalatok, illetve az 
illegális fakitermelés problémája 
megoldása hatékonysága fényében.

Or. en

Indokolás

A jelen rendelet nem fogalmaz meg olyan rendelkezést, amely a FLEGT engedélyezési 
rendszer be nem tartásával foglalkozna. Egyértelműen meg kell határozni, hogy minden 
szükséges intézkedést meg kell hozni a rendelet végrehajtási intézkedései betartásának 
biztosítására.

Módosítás 200
Caroline Lucas

Rendeletre irányuló javaslat
 14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 14a. cikk
A 2008/99/EK irányelv módosítása
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1. E rendelet alkalmazásának napjától 
való hatállyal a 2008/99/EK irányelv 3. 
cikke a következő ponttal egészül ki: 
„(ia) az illegális fakitermelésből származó 
fa vagy fatermékek a piacon történő 
rendelkezésre bocsátása.”
2. E rendelet alkalmazásának napjától 
való hatállyal a 2008/99/EK irányelv A.
melléklete a következő francia bekezdéssel 
egészül ki:
- „Az Európai Parlament és a Tanács [...] 
rendelete a fát és a fatermékeket piaci 
forgalomba bocsátó piaci szereplők 
kötelezettségeinek meghatározásáról”.

Or. en

Módosítás 201
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
 14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Ellenőrzés
E rendelet hatályba lépése után három 
évvel, majd azt követően ötévente a 
Bizottságnak felül kell vizsgálnia e 
rendelet funkcióit a célkitűzések és 
szándékok tekintetében, és a levont 
következtetésekről valamint az azokra 
irányuló változtatási javaslatokról 
tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet.
A vizsgálatnak elsősorban a következőkre 
kell kiterjednie:

A fenntartható erdőgazdálkodás 
tekintetében a kutatás és fejlesztés 
alapvető és mélyreható elemzése;
E rendelet közös piacra gyakorolt 
hatására tekintettel a versenyhelyzet, és az 
új piaci szereplők piacon való 
megjelenésének lehetősége;
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Kis- és középvállalatok piaci helyzete és e
rendeletnek a működésükre gyakorolt 
hatása;

Or. sv

Indokolás

Ezt a rendeletet folyamatosan értékelni és módosítani kell ahhoz, hogy megőrizze 
hatékonyságát, és ne veszélyeztessen egy jól működő belső piacot, és nem utolsósorban ahhoz, 
hogy igazodjon az új kutatási eredményekhez.

Módosítás 202
Caroline Lucas

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendeletet […]-től1 kell alkalmazni A rendeletet […]-től1 kell alkalmazni
1 Megjegyzés a HL-hez: két évvel e 
rendelet hatálybalépését követően

1 Megjegyzés a HL-hez: egy évvel e 
rendelet hatálybalépését követően

Or. en

Indokolás

A fa és a fatermékek törvényességének és fenntarthatóságának kérdésével foglalkozó 
jogalkotás koncepciója sok éve vita tárgya és ez a rendelet a 2003-ban elkezdődött folyamat 
eredménye. Az ipar lényeges része már rendelkezik olyan rendszerekkel, amelyek teljesítenék 
e rendelet követelményeit és anyago,t illetve tapasztalatokat nyújthatnak mások számára, akik 
arra támaszkodhatnak. A jogszabály hatályba lépésének további két évvel történő késleltetése 
nem tükrözi a klímaváltozással és a biodiverzitás elvesztésével kapcsolatos problémák sürgős 
voltát, pedig a rendelet kifejezetten ezek megoldásában kíván segíteni.
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Módosítás 203
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kombinált Nómenklatúra 47. és 48.
árucsoportjába tartozó papíripari rostanyag 
és papír, kivéve a bambuszból és 
visszanyert (hulladék és használt) papírból 
készült termékeket;  

2. A kombinált Nómenklatúra 47., 48. és 
49. árucsoportjába tartozó papíripari 
rostanyag és papír, kivéve a bambuszból és 
visszanyert (hulladék és használt) papírból 
készült termékeket; 

Or. fr

Indokolás

E rendeletnek valamennyi faanyagra és fából készült termékre ki kell terjednie, 
végfelhasználástól függetlenül.

Módosítás 204
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
 I melléklet – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. Az NK 94. és 95. árucsoportjába
sorolt többi fából készült termék, ideértve 
a fajátékokat, a sportszereket stb.

Or. fr

Indokolás

E rendeletnek valamennyi fára és fából készült termékre ki kell terjednie, végfelhasználástól 
függetlenül.

.
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Módosítás 205
Samuli Pohjamo

Rendeletre irányuló javaslat
I a melléklet (új)
A szervezet az illegális fakitermelésből származó fa vagy fatermékek kockázatát 
ország/régió szinten „fokozottként” sorolja be mindazon szállítmányok esetében, ahol az 1. 
táblázat alábbi indikátorainak bármelyike fennáll.

1. táblázat: A „fokozott” kockázat indikátorainak listája ország / régió szinten

Indikátor (Külső referenciaforrások példái)

Az ország / régió az 
ENSZ Biztonsági 
Tanácsa faexport 
embargója alá tartozik.

Jelenleg 2003. július óta Libériára alkalmazzák (ENSZ 
Biztonsági Tanács 1521 (2003) határozata

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions03.html

Az ország / régió olyan 
országként ismert, ahol 
az erdészeti törvény 
végrehajtása alacsony 
szintű és a korrupció 
magas szintű.

Ezen indikátor meghatározása során a szervezet felhasználhatja 
belső felméréseit vagy külső, az erdészeti jogszabályok 
betartatását és a korrupciót figyelemmel kísérő kormányzati 
vagy nem kormányzati szervezetek, mint például a Világbank 
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp), 
az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező Chatham 
House, (www.illegal-logging.info), a Környezeti Vizsgáló 
Ügynökség (www.eia-international.org , a Global Witness 
(www.globalwitness.org) , a Transparency International 
(www.transparency.org) stb. felméréseinek eredményeit

Olyan országról van szó, 
ahol a hivatalos FAO 
statisztika az erdővel 
borított terület 
csökkenését mutatja

FAO Global Forest Resources Assessment 2005 (FAO Globális 
erdészeti erőforrások felmérése 2005)
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf) 

A szervezet ügyfeleitől 
vagy külső felektől 
származó megbízható 
bizonyítékkal 
alátámasztott 
észrevételeket kapott 
szállítmányainak 
ellentmondásos 
forrásaival 
kapcsolatban, amely 
információt a szervezet 
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saját vizsgálata nem 
bizonyított hamisnak.

Or. en

Módosítás 206
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
 I a melléklet (új)
1. táblázat: nemzeti/regionális szinten a „nagy valószínűség” indikátorok listája

Indikátorok (Példák külső hivatkozási forrásokra)

Az ország/régió tekintetében az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa faimport tilalmat 
rendelt el 

Libériára 2003 júliusától érvényes (az 
ENSZ Biztonsági Tanácsa 2003. 
december 22-i 1521/2003. számú 
határozata)

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutio
ns03.html

Az ország/régió a szabályozást alacsony 
szinten hajtja végre, és területén nagy a 
korrupció.

Ezen indikátor meghatározása során a 
szervezet felhasználhatja belső felméréseit 
vagy külső, az erdészeti jogszabályok 
betartatását és a korrupciót figyelemmel 
kísérő kormányzati vagy nem kormányzati 
szervezetek, mint például a Világbank 
(http://info.worldbank.org/governance/kk
z2004/sc_country.asp), az Egyesült 
Királyságban székhellyel rendelkező 
Chatham House, (www.illegal-
logging.info), a Környezeti Vizsgáló 
Ügynökség (www.eia-international.org , a 
Global Witness (www.globalwitness.org) , 
a Transparency International 
(www.transparency.org) stb. 
felméréseinek eredményeit.

Olyan országról van szó, ahol a hivatalos 
FAO statisztika az erdővel borított terület 
csökkenését mutatja.

FAO Global Forest Resources Assessment 
2005
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/
A0400E14.pdf) 

A szervezet ügyfeleitől vagy külső felektől 
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származó megbízható bizonyítékkal 
alátámasztott észrevételeket kapott 
szállítmányainak ellentmondásos 
forrásaival kapcsolatban, amely 
információt a szervezet saját vizsgálata 
nem bizonyított hamisnak.

Or. fr

Indokolás

A szervezet a fa és a nemzeti/regionális szinten feldolgozott termékek illegális voltának
kockázatát fokozottnak tekinti minden olyan esetben, amikor a fenti indikátorok valamelyike 
alkalmazandó.
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