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Poprawka 47
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Lasy przynoszą różnorodne korzyści 
dla środowiska, gospodarki i 
społeczeństwa, w tym dostarczają drewno i 
inne niedrzewne produkty leśne i
zapewniają usługi w zakresie ochrony 
środowiska.

(1) Lasy przynoszą różnorodne korzyści 
dla środowiska, gospodarki 
i społeczeństwa; stanowią ważny element 
obiegu wody, zapobiegając powodziom 
i erozji gleby, wpływają znacząco na 
lokalny klimat, zmniejszają CO2
w atmosferze; dostarczają drewno i inne 
niedrzewne produkty leśne (np. mięso, 
żywicę, itp.) a także pełnią funkcje 
rekreacyjno-zdrowotne oraz zapewniają 
usługi w zakresie ochrony środowiska.

Or. pl

Poprawka 48
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Lasy przynoszą różnorodne korzyści 
dla środowiska, gospodarki 
i społeczeństwa, w tym dostarczają drewno 
i inne niedrzewne produkty leśne 
i zapewniają usługi w zakresie ochrony 
środowiska.

(1) Lasy przynoszą różnorodne korzyści 
dla środowiska, gospodarki 
i społeczeństwa, w tym dostarczają drewno 
i inne niedrzewne produkty leśne 
i zapewniają usługi w zakresie ochrony 
środowiska oraz są miejscem 
zamieszkania dla lokalnych społeczności.

Or. nl

Uzasadnienie

Ludzie również czerpią korzyści z lasów.
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Poprawka 49
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Lasy są w kontekście gospodarczym 
zasobem, a ich uprawa przynosi dobrobyt 
i miejsca pracy. Uprawianie lasów ma 
również pozytywny wpływ na klimat, 
ponieważ produkty leśne mogą zastąpić 
inne produkty zużywające więcej energii. 

Or. sv

Uzasadnienie

Ważne jest, aby podkreślić fakt, że leśnictwo pełni również pozytywne funkcje społeczne 
i gospodarcze.

Poprawka 50
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Bardzo ważne jest, w szczególności 
biorąc pod uwagę klimat, aby 
podwykonawcy działający na rynku 
wewnętrznym wprowadzali do obrotu 
jedynie legalnie pozyskane drewno, 
ponieważ takie produkty zapewniają, 
że ważna funkcja lasów jako biotopów 
obniżających zawartość dwutlenku węgla 
nie zostanie zakłócona. Dodatkowo 
wykorzystywanie legalnie pozyskanego 
drewna jako materiału budowlanego, w 
przypadku drewnianych domów, pomaga 
w stałym blokowaniu dwutlenku węgla.

Or. sv
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Uzasadnienie

Nie da się przecenić znaczenia funkcji lasów jako biotopów obniżających zawartość 
dwutlenku węgla i narzędzi do blokowania dwutlenku węgla.

Poprawka 51
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) Rozwój społeczny i gospodarczy 
w krajach rozwijających zawdzięcza wiele
lasom i przemysłowi leśniczemu, który dla 
wielu osób stanowi podstawowe źródło 
dochodów. Dlatego ważne jest, aby nie 
ograniczać tego rozwoju ani tego źródła 
dochodów, lecz by skupić się na tym, 
w jaki sposób promować bardziej 
zrównoważony rozwój leśnictwa w tych 
regionach. 

Or. sv

Uzasadnienie

Nie można zapominać o tym, jak wiele osób na świecie jest bezpośrednio zależnych od lasów 
jako od źródła swoich dochodów. Skutki przyjęcia niewłaściwego podejścia do leśnictwa 
w najbiedniejszych regionach świata byłyby druzgocące dla ich mieszkańców. Należy więc 
skupić się na zrównoważonym społecznym i gospodarczym rozwoju leśnictwa.

Poprawka 52
Urszula Krupa

 Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W związku z rosnącym popytem na 
drewno i produkty z drewna na całym 
świecie oraz ze względu na niedostatki w 

(2) W związku z rosnącym popytem na 
drewno i produkty z drewna na całym 
świecie oraz ze względu na niedostatki w 
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zakresie ram instytucjonalnych i 
zarządzania w sektorze leśnym w wielu 
krajach będących producentami drewna 
coraz większe obawy budzi problem 
nielegalnego pozyskiwania drewna i 
związanego z nim handlu.

zakresie ram instytucjonalnych i 
zarządzania w sektorze leśnym w wielu 
krajach będących producentami drewna 
coraz większe obawy budzi problem 
nielegalnego pozyskiwania drewna i 
związanego z nim handlu i dystrybucji.

Or. pl

Uzasadnienie

Oprócz handlu i nielegalnego pozyskiwania drewna powinno się dołączyć dystrybucję jako 
ważne ogniwo pomiędzy wyrębem a nielegalną sprzedażą.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Oczywiste jest, że presja wywierana 
na naturalne zasoby leśne i popyt na 
drewno i produkty z drewna często jest 
zbyt wysoka i że Wspólnota musi 
zmniejszyć jej wpływ na ekosystemy leśne 
niezależnie od tego, gdzie pojawiają się 
ich skutki.

Or. en

Poprawka 54
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Nielegalne pozyskiwanie drewna jest 
powszechnym problemem 
o międzynarodowym znaczeniu. Stanowi 

(3) Nielegalne pozyskiwanie drewna jest 
powszechnym problemem 
o międzynarodowym znaczeniu. Stanowi 
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ono znaczne zagrożenie dla lasów poprzez 
przyczynianie się do procesu wylesiania, 
będącego przyczyną około 20 % emisji 
CO2, zagraża różnorodności biologicznej 
i szkodzi zrównoważonemu zarządzaniu 
lasami i ich rozwojowi. Ponadto wywiera 
skutki społeczne, polityczne i gospodarcze.

ono znaczne zagrożenie dla lasów poprzez 
przyczynianie się do procesu wylesiania, 
będącego przyczyną około 20 % emisji 
CO2, zagraża różnorodności biologicznej, 
niszczy miejsca zamieszkania ludności 
tubylczej i szkodzi zrównoważonemu 
zarządzaniu lasami i ich rozwojowi. 
Ponadto wywiera skutki społeczne, 
polityczne i gospodarcze i zagraża 
lokalnym społecznościom zależnym od 
lasów oraz prawom ludności tubylczej.

Or. nl

Uzasadnienie

Oprócz ochrony lasów pierwotnych, terenów zalesionych, różnorodności biologicznej, 
ekosystemu, środowiska naturalnego, zasad sprawiedliwego handlu oraz walki ze zmianami 
klimatu, UE w swoich licznych dyrektywach również zobowiązała się do ochrony praw 
człowieka, dziedzictwa kulturowego, zrównoważonego rozwoju regionalnego, 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz zwalczania ubóstwa. Powinno więc to 
znaleźć swoje odzwierciedlenie w prawodawstwie i zostać wyraźnie zaznaczone.

Poprawka 55
Fiona Hall, Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Nielegalne pozyskiwanie drewna jest 
powszechnym problemem o 
międzynarodowym znaczeniu. Stanowi 
ono znaczne zagrożenie dla lasów poprzez 
przyczynianie się do procesu wylesiania, 
będącego przyczyną około 20 % emisji 
CO2, zagraża różnorodności biologicznej i 
szkodzi zrównoważonemu zarządzaniu 
lasami i ich rozwojowi. Ponadto wywiera 
skutki społeczne, polityczne i gospodarcze.

(3) Nielegalne pozyskiwanie drewna, wraz 
z niedociągnięciami w zakresie ram 
instytucjonalnych i zarządzania 
w sektorze leśnym w wielu krajach 
będących producentami drewna, jest 
powszechnym problemem o 
międzynarodowym znaczeniu. Nielegalne 
pozyskiwanie drewna stanowi znaczne 
zagrożenie dla lasów poprzez 
przyczynianie się do procesu wylesiania 
i niszczenia lasów, będących przyczyną 
około 20 % emisji CO2, zagraża 
różnorodności biologicznej i szkodzi 
zrównoważonemu zarządzaniu lasami i ich 
rozwojowi. Ponadto wywiera skutki 
społeczne, polityczne i gospodarcze, 
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niejednokrotnie osłabiając postęp 
czyniony w kierunku osiągnięcia celów 
z zakresu dobrego zarządzania.

Or. en

Uzasadnienie

Korupcja przyspiesza zmniejszanie zasobów naturalnych, zwłaszcza lasów pierwotnych 
posiadających zasadnicze znaczenie dla społeczności, którym zapewniają one środki 
utrzymania. Na przykład rząd Indonezji oszacował, że utrata dochodów państwa 
uzyskiwanych z lasów kosztuje społeczeństwo do 4 miliardów dolarów rocznie, czyli blisko
pięciokrotność rocznego budżetu departamentu zdrowia. 

Poprawka 56
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Nielegalne pozyskiwanie drewna jest 
powszechnym problemem o 
międzynarodowym znaczeniu. Stanowi 
ono znaczne zagrożenie dla lasów poprzez 
przyczynianie się do procesu wylesiania, 
będącego przyczyną około 20 % emisji 
CO2, zagraża różnorodności biologicznej i 
szkodzi zrównoważonemu zarządzaniu 
lasami i ich rozwojowi. Ponadto wywiera 
skutki społeczne, polityczne i gospodarcze.

(3) Nielegalne pozyskiwanie drewna jest 
powszechnym problemem o 
międzynarodowym znaczeniu. Stanowi 
ono znaczne zagrożenie dla lasów poprzez 
przyczynianie się do procesu wylesiania, 
będącego przyczyną około 20 % emisji 
CO2, także wpływa na procesy 
pustynnienia i stepowienia, wzmagając 
erozję gleb oraz potęgując ekstremalne 
zjawiska pogodowe i następujące po nich 
np. powodzie oraz zagraża różnorodności 
biologicznej i szkodzi zrównoważonemu 
zarządzaniu lasami i ich rozwojowi 
Ponadto wywiera skutki społeczne, 
polityczne i gospodarcze.

Or. pl

Uzasadnienie

W poprawce wymieniono konkretne procesy i zagrożenia występujące w przyrodzie, które są 
spowodowane wylesianiem.
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Poprawka 57
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Wspólnota Europejska i państwa 
członkowskie prawnie i politycznie 
zobowiązały się do ochrony 
i zrównoważonego wykorzystania zasobów 
Ziemi, walki z nielegalnym 
pozyskiwaniem drewna i związanym z nim 
handlem, a także do zrównoważonej 
gospodarki leśnej, eliminacji ubóstwa oraz 
ochrony praw ludności tubylczej oraz 
społeczności lokalnych i społeczności 
zależnych od lasów. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
wypełnienia tych zobowiązań, w tym 
zobowiązań zawartych w następujących 
dokumentach:
a) Konwencja o różnorodności 
biologicznej z 1992 r.;
b) Konwencja o międzynarodowym 
handlu dzikimi zwierzętami i roślinami 
gatunków zagrożonych wyginięciem 
z 1973 r. (CITES);
c) międzynarodowe porozumienia 
dotyczące drewna tropikalnego z lat 1983, 
1994 i 2006;
d) Konwencja ramowa ONZ w sprawie 
zmian klimatycznych z 2002 r. 
(UNFCCC);
e) Konwencja Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zwalczania pustynnienia 
z 1994 r.;
f) Deklaracja z Rio w sprawie środowiska 
i rozwoju z 1992 r.;
g) Deklaracja z Johannesburga i plan 
wdrożenia przyjęte na Światowym 
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Szczycie w sprawie Zrównoważonego 
Rozwoju w dniu 4 września 2002 r.;
h) propozycje działań przedstawione przez 
Międzyrządową Grupę Ekspertów ds. 
Lasów/Międzyrządowe Forum Leśne;
i) prawnie niewiążące autorytatywne 
oświadczenie Konferencji Narodów 
Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” 
dotyczące zasad globalnego konsensusu 
w sprawie gospodarowania, ochrony 
i zrównoważonego rozwoju lasów 
wszelkiego rodzaju z 1992 r.;
j) Agenda 21, przyjęta przez konferencję 
Narodów Zjednoczonych „Środowisko 
i Rozwój” w czerwcu 1992 r.;
k) Program dalszego wdrażania 
Agendy 21, przyjęty w 1997 r. na 
specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego 
Narodów Zjednoczonych;
l) deklaracja milenijna z 2000 r.;
m) Światowa karta przyrody z 1982 r.;
n) deklaracja konferencji ONZ w sprawie 
środowiska człowieka z 1972 r.;
o) plan działania na rzecz środowiska 
człowieka z 1997 r., propozycje 
Międzyrządowej Grupy Ekspertów ds. 
Lasów, poparte przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych na 
specjalnej sesji w 1997 r.;
p) rezolucja 4/2 Forum Leśnego Narodów 
Zjednoczonych;
r) Konwencja o ochronie gatunków dzikiej 
flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk 
z 1979 r.;
s) Konwencja ONZ przeciwko korupcji, 
ratyfikowana w 2005 r. przez Wspólnotę 
Europejską i większość państw 
członkowskich UE. 

Or. en
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Uzasadnienie

Korupcja przyspiesza zmniejszanie zasobów naturalnych, zwłaszcza lasów pierwotnych 
posiadających zasadnicze znaczenie dla społeczności, którym zapewniają one środki 
utrzymania. Na przykład rząd Indonezji oszacował, że utrata dochodów państwa 
uzyskiwanych z lasów kosztuje społeczeństwo do 4 miliardów dolarów rocznie, czyli blisko
pięciokrotność rocznego budżetu departamentu zdrowia. 

Poprawka 58
Riitta Myller, Åsa Westlund 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiająca szósty wspólnotowy 
program działań w zakresie środowiska 
naturalnego jako działanie priorytetowe 
określiła zbadanie możliwości podjęcia 
aktywnych środków w celu zapobiegania 
i zwalczania handlu nielegalnie 
pozyskiwanym drewnem i kontynuowanie 
aktywnego uczestnictwa Wspólnoty 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
wydawanych lub zawieranych na szczeblu 
światowym i regionalnym rezolucji 
i porozumień dotyczących kwestii 
związanych z lasami.

Or. en

Poprawka 59
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Rada i Parlament Europejski z 
zadowoleniem przyjęły ten komunikat, 

(5) Rada i Parlament Europejski z 
zadowoleniem przyjęły ten komunikat, 
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uznając potrzebę włączenia się Wspólnoty 
w światowe wysiłki mające na celu 
rozwiązanie problemu nielegalnego 
pozyskiwania drewna.

uznając potrzebę włączenia się Wspólnoty 
w światowe wysiłki mające na celu 
rozwiązanie problemu nielegalnego 
pozyskiwania drewna, dystrybucji i handlu 
nim.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uwzględnienie wszystkich ogniw nielegalnego obrotu drewnem – od 
wyrębu, poprzez transport i sprzedaż. Zajmowanie się tylko nielegalnym pozyskiwaniem 
drewna nie ma sensu. Należy zająć się również problemem nabywców, którzy kupią 
nielegalny towar (drewno) po zaniżonych cenach i przetransportują go na np. drugi koniec
świata, pomijając np. zapisy Konwencji CITES.

Poprawka 60
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zgodnie z określonym w komunikacie 
celem, jakim jest zapewnienie przywozu 
do Wspólnoty wyłącznie produktów 
z drewna wyprodukowanych zgodnie 
z przepisami kraju będącego producentem, 
Wspólnota prowadzi z krajami będącymi 
producentami drewna (krajami 
partnerskimi) negocjacje w sprawie 
dobrowolnych umów o partnerstwie 
(VPA), które nakładają na strony prawnie 
wiążące zobowiązanie do wdrożenia 
systemu zezwoleń oraz do uregulowania 
handlu drewnem i produktami z drewna 
określonymi w umowach.

(6) Zgodnie z określonym w komunikacie 
celem, jakim jest zapewnienie przywozu 
do Wspólnoty wyłącznie produktów 
z drewna wyprodukowanych zgodnie 
z przepisami kraju będącego producentem, 
Wspólnota prowadzi z krajami będącymi 
producentami drewna (krajami 
partnerskimi) negocjacje w sprawie 
dobrowolnych umów o partnerstwie 
(VPA), które nakładają na strony prawnie 
wiążące zobowiązanie do wdrożenia 
systemu zezwoleń oraz do uregulowania 
handlu drewnem i produktami z drewna 
określonymi w umowach. Dobrowolne 
umowy o partnerstwie mogą zostać 
zawarte z krajami będącymi producentami 
drewna, jedynie jeśli w krajach tych, 
oprócz ochrony środowiska naturalnego, 
różnorodności biologicznej i ekosystemu, 
prawo krajowe dotyczące pozyskiwania 
drewna gwarantuje ochronę miejsc 
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zamieszkania lokalnych społeczności 
zależnych od lasów oraz praw ludności 
tubylczej.

Or. nl

Uzasadnienie

Oprócz ochrony lasów pierwotnych, terenów zalesionych, różnorodności biologicznej, 
ekosystemu, środowiska naturalnego, zasad sprawiedliwego handlu oraz walki ze zmianami 
klimatu, UE w swoich licznych dyrektywach również zobowiązała się do ochrony praw 
człowieka, dziedzictwa kulturowego, zrównoważonego rozwoju regionalnego, 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz zwalczania ubóstwa. Powinno więc to 
znaleźć swoje odzwierciedlenie w prawodawstwie i zostać wyraźnie zaznaczone.

Poprawka 61
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Z uwagi na wymiar i pilny charakter 
problemu konieczne jest aktywne wsparcie 
międzynarodowej walki z nielegalnym 
pozyskiwaniem drewna i związanym z nim 
handlem, tak by uzupełnić i wzmocnić 
inicjatywę zawierania umów VPA, oraz 
poprawa synergii między strategiami 
politycznymi mającymi na celu ochronę 
lasów i osiągnięcie ochrony środowiska na 
wysokim poziomie, w tym walkę ze 
zmianami klimatu i utratą różnorodności 
biologicznej.

(7) Z uwagi na wymiar i pilny charakter 
problemu konieczne jest aktywne wsparcie 
międzynarodowej walki z nielegalnym 
pozyskiwaniem drewna i związanym z nim 
handlem i dystrybucją, tak by uzupełnić i 
wzmocnić inicjatywę zawierania umów 
VPA, oraz poprawa synergii między 
strategiami politycznymi mającymi na celu 
ochronę lasów i osiągnięcie ochrony 
środowiska na wysokim poziomie, w tym 
walkę ze zmianami klimatu, 
przeciwdziałaniu pustynnieniu i 
stepowieniu, zahamowaniu erozji gleb i 
utratą różnorodności biologicznej.

Or. pl

Uzasadnienie

Oprócz handlu i nielegalnego pozyskiwania drewna powinno się dołączyć dystrybucję jako 
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ważne ogniwo pomiędzy wyrębem a nielegalną sprzedażą. W poprawce wymieniono 
konkretne procesy i zagrożenia występujące w przyrodzie, które są spowodowane 
wylesianiem, a które są elementami polityki ochrony środowiska UE rozważane w ostatniej 
kadencji PE.

Poprawka 62
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Z uwagi na wymiar i pilny charakter 
problemu konieczne jest aktywne wsparcie 
międzynarodowej walki z nielegalnym 
pozyskiwaniem drewna i związanym z nim 
handlem, tak by uzupełnić i wzmocnić 
inicjatywę zawierania umów VPA, oraz 
poprawa synergii między strategiami 
politycznymi mającymi na celu ochronę 
lasów i osiągnięcie ochrony środowiska na 
wysokim poziomie, w tym walkę ze 
zmianami klimatu i utratą różnorodności 
biologicznej.

(7) Z uwagi na wymiar i pilny charakter 
problemu konieczne jest aktywne wsparcie 
międzynarodowej walki z nielegalnym 
pozyskiwaniem drewna i związanym z nim 
handlem, tak by zmniejszyć wpływ 
Wspólnoty na ekosystemy leśne, uzupełnić 
i wzmocnić inicjatywę zawierania umów 
VPA, oraz poprawa synergii między 
strategiami politycznymi mającymi na celu 
zmniejszenie ubóstwa, ochronę lasów i 
osiągnięcie ochrony środowiska na 
wysokim poziomie, w tym walkę ze 
zmianami klimatu i utratą różnorodności 
biologicznej.

Or. en

Poprawka 63
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy uwzględnić wysiłki poczynione 
przez kraje, które zawarły umowy VPA 
FLEGT ze Wspólnotą oraz zawarte w nich 
zasady, w szczególności w odniesieniu do 
definicji legalnie wyprodukowanego 

(8) Należy uwzględnić wysiłki poczynione 
przez kraje, które zawarły umowy VPA 
FLEGT ze Wspólnotą oraz zawarte w nich 
zasady, w szczególności w odniesieniu do 
definicji legalnie wyprodukowanego 
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drewna. Należy również wziąć pod uwagę, 
że w ramach systemu zezwoleń FLEGT 
wywóz do Wspólnoty obejmuje wyłącznie 
drewno i produkty z drewna pozyskane 
zgodnie z odnośnymi przepisami 
krajowym. W tym celu produkty z drewna 
wymienione w załącznikach II i III do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 
z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie 
ustanowienia systemu zezwoleń na 
przywóz drewna do Wspólnoty 
Europejskiej FLEGT, pochodzące z krajów 
partnerskich wymienionych w załączniku I 
do rozporządzenia Rady (WE) nr 
2173/2005, powinny być uznawane za 
legalnie pozyskane, pod warunkiem, że 
spełniają one wymogi tego rozporządzenia 
i wszelkich przepisów wykonawczych.

drewna. Należy również wziąć pod uwagę, 
że w ramach systemu zezwoleń FLEGT 
wywóz do Wspólnoty obejmuje wyłącznie 
drewno i produkty z drewna pozyskane 
zgodnie z odnośnymi przepisami 
krajowym. W tym celu produkty z drewna 
wymienione w załącznikach II i III do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 
z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie 
ustanowienia systemu zezwoleń na 
przywóz drewna do Wspólnoty 
Europejskiej FLEGT, pochodzące z krajów 
partnerskich wymienionych w załączniku I 
do rozporządzenia Rady (WE) nr 
2173/2005, powinny być uznawane za 
legalnie pozyskane, pod warunkiem, że 
spełniają one wymogi tego rozporządzenia 
i wszelkich przepisów wykonawczych.
Zasady ustanowione na mocy 
dobrowolnych umów o partnerstwie, 
w szczególności w odniesieniu do definicji 
„legalnie wyprodukowanego drewna” 
muszą uwzględniać i gwarantować 
zrównoważoną gospodarkę leśną, 
zachowanie różnorodności biologicznej, 
ochronę i prawa lokalnych społeczności 
zależnych od lasów, ochronę ludności 
tubylczej i przestrzeganie jej praw.

Or. nl

Uzasadnienie

Oprócz ochrony lasów pierwotnych, terenów zalesionych, różnorodności biologicznej, 
ekosystemu, środowiska naturalnego, zasad sprawiedliwego handlu oraz walki ze zmianami 
klimatu, UE w swoich licznych dyrektywach również zobowiązała się do ochrony praw 
człowieka, dziedzictwa kulturowego, zrównoważonego rozwoju regionalnego, 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz zwalczania ubóstwa. Powinno więc to 
znaleźć swoje odzwierciedlenie w prawodawstwie i zostać wyraźnie zaznaczone.
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Poprawka 64
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W związku z brakiem definicji 
uzgodnionej na poziomie 
międzynarodowym określenie nielegalnego 
pozyskania powinno odbywać się na 
podstawie ustawodawstwa kraju, w którym 
drewno zostało pozyskane.

(11) W związku z brakiem definicji 
uzgodnionej na poziomie 
międzynarodowym określenie nielegalnego 
pozyskania powinno odbywać się w 
pierwszej kolejności na podstawie 
ustawodawstwa kraju, w którym drewno 
zostało pozyskane. Stosowanie 
standardów legalności powinno nadal 
uwzględniać standardy międzynarodowe 
obejmujące między innymi standardy 
wypracowane przez Afrykańską 
Organizację ds. Drewna (African Timber 
Organisation); Międzynarodową 
Organizację ds. Drewna Tropikalnego 
(International Tropical Timber 
Organisation); Proces montrealski 
w sprawie kryteriów i wskaźników na 
rzecz zachowania i zrównoważonego 
zarządzania temperaturą i lasami 
arktycznymi (Montreal Process on 
Criteria and Indicators for the 
Conservation and Sustainable 
Management of Temperate and Boreal 
Forests) i Paneuropejski proces 
ds. drewna w zakresie kryteriów 
i wskaźników na rzecz zrównoważonego 
zarządzania lasami (Pan-European Forest 
Process on Criteria and Indicators for 
Sustainable Forest Management). 
Powinno to przyczynić się do realizacji 
zasad, zaleceń i zobowiązań 
międzynarodowych, dotyczących m.in. 
zminimalizowania zmian klimatycznych, 
ograniczenia utraty różnorodności 
biologicznej, likwidacji ubóstwa, 
ograniczenia pustynnienia, a także 
ochrony i wspierania praw ludności 
tubylczej oraz społeczności lokalnych 
i społeczności zależnych od lasów.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zastępuje poprawkę 5 do projektu sprawozdania. 

Poprawka 65
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W związku z brakiem definicji 
uzgodnionej na poziomie 
międzynarodowym określenie nielegalnego 
pozyskania powinno odbywać się na 
podstawie ustawodawstwa kraju, w którym 
drewno zostało pozyskane.

(11) W związku z brakiem definicji 
uzgodnionej na poziomie 
międzynarodowym określenie nielegalnego 
pozyskania powinno odbywać się w 
pierwszej kolejności na podstawie 
ustawodawstwa kraju, w którym drewno 
zostało pozyskane. Stosowanie 
standardów legalności powinno nadal 
obejmować uwzględnianie standardów 
międzynarodowych i przyczyniać się do 
realizacji zasad, zaleceń i zobowiązań 
międzynarodowych, dotyczących m.in. 
zminimalizowania zmian klimatycznych, 
ograniczenia utraty różnorodności 
biologicznej, likwidacji ubóstwa, 
ograniczenia pustynnienia, a także 
ochrony i wspierania praw ludności 
tubylczej oraz społeczności lokalnych 
i społeczności zależnych od lasów.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie musi przyczynić się do osiągnięcia szerzej zakreślonego celu 
odnoszącego się do zrównoważonego rozwoju oraz dobrego zarządzania jako sposobów 
zwalczania nielegalnego pozyskiwania drewna. Wykorzystanie przedmiotowego 
rozporządzenia do pomocy we wprowadzaniu w życie postanowień umów międzynarodowych 
i regionalnych, których stronami są kraje europejskie i inne kraje, przyczyni się do realizacji 
tego celu.
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Poprawka 66
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W związku z brakiem definicji 
uzgodnionej na poziomie 
międzynarodowym określenie nielegalnego 
pozyskania powinno odbywać się na 
podstawie ustawodawstwa kraju, w którym 
drewno zostało pozyskane.

(11) W związku z brakiem definicji 
uzgodnionej na poziomie 
międzynarodowym określenie nielegalnego 
pozyskania powinno odbywać się na 
podstawie ustawodawstwa kraju, w którym 
drewno zostało pozyskane. Kraj 
pozyskiwania drewna powinien prowadzić 
rejestr legalnie pozyskiwanego drewna, 
obejmujący szczegóły dotyczące gatunków 
drzew i maksymalnej produkcji drewna.

Or. en

Uzasadnienie

Posiadanie informacji dotyczących dokładnej ilości legalnie pozyskiwanego drewna powinno 
być minimalnym wymogiem w każdym kraju.

Poprawka 67
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W związku z brakiem definicji 
uzgodnionej na poziomie 
międzynarodowym określenie 
nielegalnego pozyskania powinno 
odbywać się na podstawie ustawodawstwa 
kraju, w którym drewno zostało 
pozyskane. 

(11) W związku z brakiem definicji 
nielegalnego wyrębu lasów uzgodnionej 
na poziomie międzynarodowym, drewno 
i produkty z drewna z tych krajów 
produkujących drewno muszą zostać 
wykluczone z rynku.
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Or. nl

Uzasadnienie

Niewłaściwe prawodawstwo dotyczące wyrębu w krajach będących producentami nie może 
prowadzić do sytuacji, w której drewno i produkty z drewna pochodzące 
z nieodpowiedzialnego wyrębu trafiałyby na rynek UE lub nie może umożliwiać tym krajom 
nieuczciwej konkurencji z krajami będącymi producentami drewna zgodnie ze standardami 
dotyczącymi dobrostanu i środowiska naturalnego.

Poprawka 68
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wiele produktów z drewna 
poddawanych jest licznym procesom przed 
ich wprowadzeniem po raz pierwszy na 
rynek lub po ich wprowadzeniu. W celu 
uniknięcia niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych wymogom określonym 
w niniejszym rozporządzeniu powinny 
podlegać tylko te podmioty, które po raz 
pierwszy wprowadzają drewno i produkty 
z drewna na rynek, nie zaś wszystkie 
podmioty biorące udział w łańcuchu 
dystrybucji.

(12) Wiele produktów z drewna 
poddawanych jest licznym procesom przed 
ich wprowadzeniem po raz pierwszy na 
rynek lub po ich wprowadzeniu. W celu 
uniknięcia niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych tylko te podmioty, które 
po raz pierwszy wprowadzają drewno i 
produkty z drewna na rynek, nie zaś 
wszystkie podmioty biorące udział w 
łańcuchu dystrybucji, powinny podlegać 
wymogowi zachowania należytej 
staranności poprzez system środków i 
procedur (system zasad należytej 
staranności), aby zminimalizować ryzyko 
wprowadzenia nielegalnie pozyskanego 
drewna i nielegalnych produktów z 
drewna. Wszystkie podmioty w łańcuchu 
dostaw powinien obowiązywać nadrzędny 
zakaz wprowadzania na rynek drewna lub 
produktów z drewna pochodzących z 
nielegalnych źródeł i wszystkie podmioty 
muszą zachować należytą staranność w 
tym względzie. 

Or. nl
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Uzasadnienie

Poprawka ta zastępuje poprawkę 6 do projektu sprawozdania i ma na celu doprecyzowanie.

Poprawka 69
Samuli Pohjamo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wiele produktów z drewna 
poddawanych jest licznym procesom przed 
ich wprowadzeniem po raz pierwszy na
rynek lub po ich wprowadzeniu. W celu 
uniknięcia niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych wymogom określonym 
w niniejszym rozporządzeniu powinny 
podlegać tylko te podmioty, które po raz 
pierwszy wprowadzają drewno i produkty 
z drewna na rynek, nie zaś wszystkie 
podmioty biorące udział w łańcuchu 
dystrybucji.

(12) Wiele produktów z drewna 
poddawanych jest licznym procesom przed 
ich nabyciem po raz pierwszy na rynku lub 
po ich nabyciu. W celu uniknięcia 
niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych wymogom określonym 
w niniejszym rozporządzeniu powinny 
podlegać tylko te podmioty, które po raz 
pierwszy nabywają drewno i produkty z 
drewna na rynku, nie zaś wszystkie 
podmioty biorące udział w łańcuchu 
dystrybucji.

Or. en

Uzasadnienie

Aby rozporządzenie było bardziej skuteczne i bardziej efektywne kosztowo, zaleca się 
nałożenie obowiązku zachowania należytej staranności na podmiot, który jest pierwszym 
nabywcą drewna i produktów z drewna. Zmiana tej definicji zmniejszyłaby liczbę podmiotów, 
które musiałyby wdrożyć system zasad należytej staranności, z około 16 milionów właścicieli 
lasów do około 50 000 nabywców. Nabywcy systematycznie prowadzą działalność na rynkach 
i większość z nich już wdrożyła systemy, które mogą zapewnić zachowanie należytej 
staranności.
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Poprawka 70
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a. Wszystkie podmioty (handlowcy 
i producenci) w łańcuchu dostaw drewna 
i produktów z drewna na rynek europejski 
muszą wyraźnie wskazać na produkcie, 
który oferują, legalne źródło lub dostawcę, 
od którego pochodzi drewno.

Or. nl

Uzasadnienie

Wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw powinien obowiązywać zakaz wprowadzania na rynek 
drewna lub produktów z drewna pozyskanych nielegalnie lub nieodpowiedzialnie. Co się tyczy 
identyfikowalności, należy wyraźnie podać dostawcę produktów, tak aby fakt, że produkt 
pochodzi z danego źródła, mógł zawsze zostać sprawdzony.

Podmioty po raz pierwszy wprowadzające produkty na rynek muszą jednak stosować się do 
bardziej szczegółowych przepisów, ponieważ od nich zależy, jakie drewno trafi na europejski 
rynek.

Poprawka 71
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Kwestią priorytetową dla Wspólnoty 
pozostaje ogólny cel, jakim jest 
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju 
poprzez wspieranie kryteriów 
zrównoważonego rozwoju. W świetle tego 
celu oraz mając na względzie ograniczenie 
obciążenia podmiotów, które wprowadzają 
na rynek drewno i produkty z drewna 
podlegające obowiązkowym kryteriom 
zrównoważonego rozwoju ustanowionym 

skreślony
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dyrektywą (WE) nr XX/XX Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych, niniejsze rozporządzenie 
nie powinno stosować się do takich 
produktów.

Or. fr

Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie powinno obejmować wszelkie produkty z drewna i drewno, bez 
względu na ich ostateczne zastosowanie.

Poprawka 72
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Kwestią priorytetową dla Wspólnoty 
pozostaje ogólny cel, jakim jest 
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju 
poprzez wspieranie kryteriów 
zrównoważonego rozwoju. W świetle tego 
celu oraz mając na względzie ograniczenie 
obciążenia podmiotów, które wprowadzają 
na rynek drewno i produkty z drewna 
podlegające obowiązkowym kryteriom 
zrównoważonego rozwoju ustanowionym 
dyrektywą (WE) nr XX/XX Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych, niniejsze rozporządzenie 
nie powinno stosować się do takich 
produktów.

skreślony

3uwaga do DZ.U.: po przyjęciu 
dokumentu należy wpisać odniesienie.

Or. nl
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Uzasadnienie

Wyłączenie produktów, które spełniają warunków legalności lub zrównoważonego rozwoju, 
jest niesprawiedliwe i podważa cel przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 73
Samuli Pohjamo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Kwestią priorytetową dla Wspólnoty 
pozostaje ogólny cel, jakim jest osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju poprzez 
wspieranie kryteriów zrównoważonego 
rozwoju. W świetle tego celu oraz mając 
na względzie ograniczenie obciążenia 
podmiotów, które wprowadzają na rynek
drewno i produkty z drewna podlegające 
obowiązkowym kryteriom 
zrównoważonego rozwoju ustanowionym 
dyrektywą (WE) nr XX/XX Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych, niniejsze rozporządzenie 
nie powinno stosować się do takich 
produktów.

(13) Kwestią priorytetową dla Wspólnoty 
pozostaje ogólny cel, jakim jest osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju poprzez 
wspieranie kryteriów zrównoważonego 
rozwoju. W świetle tego celu oraz mając 
na względzie ograniczenie obciążenia 
podmiotów, które nabywają na rynku
drewno i produkty z drewna podlegające 
obowiązkowym kryteriom 
zrównoważonego rozwoju ustanowionym 
dyrektywą (WE) nr XX/XX Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych, niniejsze rozporządzenie 
nie powinno stosować się do takich 
produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Aby rozporządzenie było bardziej skuteczne i bardziej efektywne kosztowo, zaleca się 
nałożenie obowiązku zachowania należytej staranności na podmiot, który jest pierwszym 
nabywcą drewna i produktów z drewna. Zmiana tej definicji zmniejszyłaby liczbę podmiotów, 
które musiałyby wdrożyć system zasad należytej staranności, z około 16 milionów właścicieli 
lasów do około 50 000 nabywców. Nabywcy systematycznie prowadzą działalność na rynkach 
i większość z nich już wdrożyła systemy, które mogą zapewnić zachowanie należytej 
staranności.
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Poprawka 74
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Podmioty wprowadzające po raz 
pierwszy drewno i produkty z drewna na 
rynek Wspólnoty powinny postępować 
z należytą starannością, stosując system 
środków i procedur (system zasad należytej 
staranności) w celu zminimalizowania 
ryzyka wprowadzenia na rynek nielegalnie 
pozyskanego drewna i produktów z takiego 
drewna. 

(14) Podmioty wprowadzające po raz 
pierwszy drewno i produkty z drewna na 
rynek Wspólnoty powinny postępować 
z należytą starannością, stosując system 
środków i procedur (system zasad należytej 
staranności) w celu wykluczenia ryzyka 
wprowadzenia na rynek nielegalnie 
pozyskanego drewna i produktów z takiego 
drewna.

Or. nl

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej dyrektywy nie jest jedynie zminimalizowanie ilości nielegalnie lub 
nieodpowiedzialnie pozyskanego drewna, lecz wykluczenie ich z rynku. Słowo 
„zminimalizować” jest zbyt elastyczne i niejasne, może więc być interpretowane na różne 
sposoby.

Poprawka 75
Samuli Pohjamo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Podmioty wprowadzające po raz 
pierwszy drewno i produkty z drewna na
rynek Wspólnoty powinny postępować z 
należytą starannością, stosując system 
środków i procedur (system zasad należytej 
staranności) w celu zminimalizowania 
ryzyka wprowadzenia na rynek nielegalnie 
pozyskanego drewna i produktów z takiego 
drewna. 

(14) Podmioty nabywające po raz pierwszy 
drewno i produkty z drewna na rynku
Wspólnoty powinny postępować z należytą 
starannością, stosując system środków i 
procedur (system zasad należytej 
staranności) w celu zminimalizowania 
ryzyka wprowadzenia na rynek nielegalnie 
pozyskanego drewna i produktów z takiego 
drewna.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby rozporządzenie było bardziej skuteczne i bardziej efektywne kosztowo, zaleca się 
nałożenie obowiązku zachowania należytej staranności na podmiot, który jest pierwszym 
nabywcą drewna i produktów z drewna. Zmiana tej definicji zmniejszyłaby liczbę podmiotów, 
które musiałyby wdrożyć system zasad należytej staranności, z około 16 milionów właścicieli 
lasów do około 50 000 nabywców. Nabywcy systematycznie prowadzą działalność na rynkach 
i większość z nich już wdrożyła systemy, które mogą zapewnić zachowanie należytej 
staranności.

Poprawka 76
Samuli Pohjamo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) System zasad należytej staranności 
powinien zapewniać dostęp do źródeł i 
dostawców drewna i produktów z drewna 
wprowadzanych na rynek Wspólnoty oraz 
do informacji dotyczących zgodności z 
obowiązującym ustawodawstwem.

(15) System zasad należytej staranności 
powinien zapewniać dostęp do źródeł i 
dostawców drewna i produktów z drewna 
nabywanych na rynku Wspólnoty oraz do 
informacji dotyczących zgodności z 
obowiązującym ustawodawstwem. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby rozporządzenie było bardziej skuteczne i bardziej efektywne kosztowo, zaleca się 
nałożenie obowiązku zachowania należytej staranności na podmiot, który jest pierwszym 
nabywcą drewna i produktów z drewna. Zmiana tej definicji zmniejszyłaby liczbę podmiotów, 
które musiałyby wdrożyć system zasad należytej staranności, z około 16 milionów właścicieli 
lasów do około 50 000 nabywców. Nabywcy systematycznie prowadzą działalność na rynkach 
i większość z nich już wdrożyła systemy, które mogą zapewnić zachowanie należytej 
staranności.
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Poprawka 77
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Przy wdrażaniu niniejszego 
rozporządzenia Komisja i państwa 
członkowskie powinny szczególnie 
uwzględnić wyjątkową wrażliwość 
i ograniczone zasoby małych i średnich 
przedsiębiorstw. Jest niezwykle ważne, aby 
wobec tych przedsiębiorstw nie 
zastosowano skomplikowanych przepisów, 
które będą hamować ich rozwój. 
W związku z tym Komisja, na tyle na ile 
jest to możliwe oraz w oparciu o 
mechanizmy i zasady ustanowione na 
mocy planowanego Small Business Act, 
powinna opracować uproszczone systemy 
w odniesieniu do obowiązków małych i 
średnich przedsiębiorstw wynikających z 
niniejszego rozporządzenia, bez 
uszczerbku dla jego przedmiotu i celu, i 
zaproponować tym przedsiębiorstwom 
właściwe alternatywne rozwiązania, aby 
mogły działać zgodnie z prawodawstwem 
wspólnotowym.

Or. sv

Uzasadnienie

Ograniczone zasoby małych i średnich przedsiębiorstw oraz zdolność uczestniczenia 
w szeroko zakrojonych i często złożonych mechanizmach monitorowania to czynniki, które 
Komisja musi uwzględnić przy przygotowywaniu i przyjmowaniu środków wdrożenia systemu 
zasad należytej staranności. Na tyle na ile jest to możliwe i nie podejmując ryzyka 
podważania przedmiotu i celu rozporządzenia, Komisja powinna z tego powodu 
w szczególności uwzględnić wyjątkową sytuację tych przedsiębiorstw i zgodnie z tym 
zaproponować uproszczone, lecz równie odpowiednie alternatywne rozwiązania.
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Poprawka 78
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Sektor drewna ma istotne znaczenie 
dla gospodarki Wspólnoty. Ważnym 
elementem sektora są organizacje 
skupiające podmioty, gdyż reprezentują 
one jego interesy na szeroką skalę i 
współdziałają z różnymi zainteresowanymi 
stronami. Organizacje dysponują również 
wiedzą specjalistyczną i potencjałem, 
które umożliwiają analizowanie 
odnośnych przepisów i służą członkom 
pomocą w przestrzeganiu tych przepisów, 
pod warunkiem że nie wykorzystują oni 
tych umiejętności w celu objęcia 
dominacji na rynku. W celu ułatwienia 
wykonania niniejszego rozporządzenia 
oraz wniesienia wkładu w rozwój 
najlepszych praktyk stosowne jest uznawać 
organizacje, które opracowały wymogi 
służące wdrożeniu systemu zasad należytej 
staranności. Wykaz takich uznanych 
organizacji zostanie podany do publicznej 
wiadomości i umożliwi uznanie 
wymienionych w nim organizacji 
monitorujących przez właściwe organy 
wszystkich państw członkowskich.

(16) W celu ułatwienia wykonania 
niniejszego rozporządzenia oraz wniesienia 
wkładu w rozwój najlepszych praktyk 
stosowne jest uznawać organizacje, które 
opracowały odpowiednie i skuteczne 
wymogi służące wdrożeniu systemu zasad 
należytej staranności. Wykaz takich 
uznanych organizacji zostanie podany do 
publicznej wiadomości.

Or. en

Uzasadnienie

Uproszczenie (część pierwsza). Należy uznać wysiłki organizacji, które podjęły wszelkie 
środki w celu zapewnienia skuteczności i wiarygodności systemów zasad należytej 
staranności.
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Poprawka 79
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Sektor drewna ma istotne znaczenie 
dla gospodarki Wspólnoty. Ważnym 
elementem sektora są organizacje 
skupiające podmioty, gdyż reprezentują 
one jego interesy na szeroką skalę i 
współdziałają z różnymi zainteresowanymi 
stronami. Organizacje dysponują również 
wiedzą specjalistyczną i potencjałem, 
które umożliwiają analizowanie 
odnośnych przepisów i służą członkom 
pomocą w przestrzeganiu tych przepisów, 
pod warunkiem że nie wykorzystują oni 
tych umiejętności w celu objęcia 
dominacji na rynku. W celu ułatwienia 
wykonania niniejszego rozporządzenia 
oraz wniesienia wkładu w rozwój 
najlepszych praktyk stosowne jest uznawać 
organizacje, które opracowały wymogi 
służące wdrożeniu systemu zasad należytej 
staranności. Wykaz takich uznanych 
organizacji zostanie podany do publicznej 
wiadomości i umożliwi uznanie 
wymienionych w nim organizacji 
monitorujących przez właściwe organy 
wszystkich państw członkowskich.

(16) W celu ułatwienia wykonania 
niniejszego rozporządzenia oraz wniesienia 
wkładu w rozwój najlepszych praktyk 
stosowne jest uznawać organizacje, które 
opracowały wymogi służące wdrożeniu 
systemu zasad należytej staranności. 
Wykaz takich uznanych organizacji 
zostanie podany do publicznej wiadomości.

Or. nl

Uzasadnienie

Jeśli wymogi przedmiotowego rozporządzenia oraz te wynikające z dobrej praktyki mają być 
faktycznie spełnione, właściwe organizacje pozarządowe o charakterze niehandlowym 
(organizacje zajmujące się ochroną środowiska naturalnego oraz praw człowieka) muszą 
zostać włączone do grona organizacji monitorujących, o których mowa powyżej.
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Poprawka 80
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Sektor drewna ma istotne znaczenie 
dla gospodarki Wspólnoty. Ważnym 
elementem sektora są organizacje 
skupiające podmioty, gdyż reprezentują 
one jego interesy na szeroką skalę 
i współdziałają z różnymi 
zainteresowanymi stronami. Organizacje 
dysponują również wiedzą specjalistyczną 
i potencjałem, które umożliwiają 
analizowanie odnośnych przepisów i służą 
członkom pomocą w przestrzeganiu tych 
przepisów, pod warunkiem że nie 
wykorzystują oni tych umiejętności w celu 
objęcia dominacji na rynku. W celu 
ułatwienia wykonania niniejszego 
rozporządzenia oraz wniesienia wkładu 
w rozwój najlepszych praktyk stosowne 
jest uznawać organizacje, które opracowały 
wymogi służące wdrożeniu systemu zasad 
należytej staranności. Wykaz takich 
uznanych organizacji zostanie podany do 
publicznej wiadomości i umożliwi uznanie 
wymienionych w nim organizacji 
monitorujących przez właściwe organy 
wszystkich państw członkowskich.

(16) Sektor drewna ma istotne znaczenie 
dla gospodarki Wspólnoty. Ważnym 
elementem sektora są organizacje 
skupiające podmioty, gdyż reprezentują 
one jego interesy na szeroką skalę i 
współdziałają z różnymi zainteresowanymi 
stronami. Organizacje dysponują również 
wiedzą specjalistyczną i potencjałem, które 
umożliwiają analizowanie odnośnych 
przepisów i służą członkom pomocą 
w przestrzeganiu tych przepisów, pod 
warunkiem że nie wykorzystują oni tych 
umiejętności w celu objęcia dominacji na
rynku. W celu ułatwienia wykonania 
niniejszego rozporządzenia oraz wniesienia 
wkładu w rozwój najlepszych praktyk 
stosowne jest uznawać organizacje, które 
opracowały wymogi służące wdrożeniu 
systemu zasad należytej staranności. 
Takimi organizacjami mogą być 
organizacje zrzeszające podmioty 
gospodarcze, ponieważ dysponują wiedzą 
specjalistyczną i potencjałem, które 
umożliwiają analizowanie odnośnych 
przepisów i służą członkom pomocą 
w przestrzeganiu tych przepisów. Wykaz 
takich uznanych organizacji zostanie 
podany do publicznej wiadomości 
i umożliwi uznanie wymienionych w nim 
organizacji monitorujących przez właściwe 
organy wszystkich państw członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Organizacje zrzeszające podmioty gospodarcze dysponują uznanymi umiejętnościami 
i wiedzą specjalistyczną. Powinny one móc udostępniać swoim członkom systemy zasad 
należytej staranności.
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Poprawka 81
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Aby ułatwić wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia i wnieść wkład w rozwój 
dobrych praktyk, Unia Europejska 
powinna zachęcić wyżej wymienione 
organizacje do współpracy 
z organizacjami zajmującymi się ochroną 
środowiska naturalnego i praw człowieka 
w celu wsparcia systemów zasad należytej 
staranności i ich monitorowania.

Or. nl

Uzasadnienie

Jeśli wymogi niniejszego rozporządzenia oraz te wynikające z dobrej praktyki mają być 
wiarygodnie spełnione, właściwe organizacje pozarządowe o charakterze niehandlowym 
(organizacje zajmujące się ochroną środowiska naturalnego oraz praw człowieka) muszą 
zostać włączone do organizacji monitorujących, o których mowa powyżej.

Poprawka 82
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Właściwe organy powinny 
monitorować spełnianie przez podmioty 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu. W tym celu właściwe 
organy powinny przeprowadzać urzędowe 
kontrole i wymagać od podmiotów 
podjęcia – w razie konieczności – działań 
naprawczych. 

(17) Inspektorzy UE i właściwe organy 
państw członkowskich powinny 
monitorować spełnianie przez podmioty 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu. W tym celu inspektorzy 
UE i właściwe organy państw 
członkowskich powinny przeprowadzać 
urzędowe kontrole, w tym kontrole w 
terenie, i wymagać od podmiotów podjęcia 
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– w razie konieczności – działań 
naprawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Inspektorzy UE będą pomagać właściwym organom państw członkowskich w zapewnianiu 
dokładności i harmonizacji w zakresie wprowadzania w życie przepisów przedmiotowego
rozporządzenia.

Poprawka 83
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Właściwe organy powinny 
monitorować spełnianie przez podmioty 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu. W tym celu właściwe 
organy powinny przeprowadzać urzędowe 
kontrole i wymagać od podmiotów 
podjęcia – w razie konieczności – działań 
naprawczych.

(17) Właściwe organy powinny 
monitorować spełnianie przez podmioty 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu. W tym celu właściwe 
organy powinny przeprowadzać urzędowe 
kontrole, w tym kontrole celne i wymagać 
od podmiotów podjęcia – w razie 
konieczności – działań naprawczych.

Or. pl

Uzasadnienie

Podkreślono transgraniczny charakter problemu. Już na granicach UE można powodować, że 
nie będzie możliwy wwóz drewna z nielegalnego wyrębu na rynek wewnętrzny Unii.

Poprawka 84
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Właściwe organy powinny prowadzić (18) Inspektorzy UE i właściwe organy 
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zapisy z kontroli i udostępniać streszczenie 
tych zapisów do publicznej wiadomości 
zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
stycznia 2003 r. w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących 
środowiska.

powinny prowadzić zapisy z kontroli i 
udostępniać streszczenie tych zapisów do 
publicznej wiadomości zgodnie z 
dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 stycznia 
2003 r. w sprawie publicznego dostępu do 
informacji dotyczących środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Inspektorzy UE będą pomagać właściwym organom państw członkowskich w zapewnianiu 
dokładności i harmonizacji w zakresie wprowadzania w życie przepisów przedmiotowego
rozporządzenia. 

Poprawka 85
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 (19) Ze względu na międzynarodowy 
charakter nielegalnego pozyskiwania 
drewna i związanego z nim handlu 
właściwe organy powinny współpracować 
ze sobą oraz z organami administracyjnymi 
krajów trzecich i/lub Komisją.

(19) Ze względu na międzynarodowy 
charakter nielegalnego pozyskiwania 
drewna i związanego z nim handlu 
właściwe organy powinny współpracować 
ze sobą oraz z organizacjami zajmującymi 
się ochroną środowiska naturalnego 
i praw człowieka oraz organami 
administracyjnymi krajów trzecich i/lub 
Komisją.

Or. nl

Uzasadnienie

Jeśli wymogi przedmiotowego rozporządzenia oraz te wynikające z dobrej praktyki mają być 
faktycznie spełnione, właściwe organizacje pozarządowe o charakterze niehandlowym 
(organizacje zajmujące się ochroną środowiska naturalnego oraz praw człowieka) muszą 
zostać włączone do grona organizacji monitorujących, o których mowa powyżej. Poza tym, 
oprócz podmiotów gospodarczych, są też i inne zainteresowane strony.
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Poprawka 86
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ze względu na międzynarodowy 
charakter nielegalnego pozyskiwania 
drewna i związanego z nim handlu 
właściwe organy powinny współpracować 
ze sobą oraz z organami administracyjnymi 
krajów trzecich i/lub Komisją.

(19) Ze względu na międzynarodowy 
charakter nielegalnego pozyskiwania 
drewna i związanego z nim handlu i 
dystrybucji właściwe organy powinny 
współpracować ze sobą oraz z organami 
administracyjnymi krajów trzecich i/lub 
Komisją.

Or. pl

Uzasadnienie

Oprócz handlu i nielegalnego pozyskiwania drewna powinno się dołączyć dystrybucję jako 
ważne ogniwo pomiędzy wyrębem a nielegalną sprzedażą.

Poprawka 87
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu umożliwienia podmiotom i 
właściwym organom przygotowania się na 
spełnianie wymogów niniejszego 
rozporządzenia, niniejsze rozporządzenie 
powinno się stosować dwa lata po jego 
wejściu w życie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nad kwestią uregulowania nielegalnego pozyskiwania dyskutowano przez wiele lat. Istnieje 
pilna potrzeba, aby prawodawstwo weszło w życie tak szybko jak to możliwe, aby dalej nie 
opóźniać pilnie wymaganej ochrony zagrożonych lasów.
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Poprawka 88
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Rozwój w dziedzinie zrównoważonej 
gospodarki leśnej jest procesem toczącym 
się na bieżąco i dlatego niniejsze 
rozporządzenie powinno być regularnie 
poddawane ocenie, aktualizacjom
i zmianom, zgodnie z wynikami nowych 
badań. Komisja powinna w tym celu 
przeprowadzać systematyczną analizę 
najnowszych dostępnych badań i 
postępów oraz przedstawiać Parlamentowi 
Europejskiemu w sprawozdaniu wnioski 
z analiz oraz proponowane poprawki.

Or. sv

Uzasadnienie

Jeśli rozporządzenie to ma być skuteczne i zgodne z celem zrównoważonej gospodarki leśnej, 
musi na bieżąco być poddawane ocenie i uaktualniane. 

Poprawka 89
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) W celu zapewnienia sprawnego 
działania rynku wewnętrznego 
w odniesieniu do produktów leśnych 
Komisja powinna na bieżąco analizować 
wpływ niniejszego rozporządzenia. 
W szczególności należy uwzględnić 
konsekwencje rozporządzenia dla małych 
i średnich przedsiębiorstw działających na 
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wewnętrznym rynku wspólnotowym. 
Dlatego Komisja zgodnie z tym powinna 
regularnie przeprowadzać badania 
i analizy oddziaływania rozporządzenia na 
rynek wewnętrzny, ze szczególnym 
uwzględnieniem małych i średnich 
przedsiębiorstw. Komisja powinna 
następnie przedstawić Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdanie ze swoich 
analiz, wnioski i propozycje środków.

Or. sv

Uzasadnienie

Jeśli rozporządzenie to ma być skuteczne i zgodne z celem zrównoważonej gospodarki leśnej, 
musi być na bieżąco być poddawane ocenie i uaktualniane.

Poprawka 90
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie uzupełnienie i 
wzmocnienie istniejących ram 
politycznych oraz wspieranie zwalczania 
na szczeblu międzynarodowym 
nielegalnego pozyskiwania drewna i 
związanego z nim handlu, nie może być 
osiągnięty w wystarczającym stopniu przez 
państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na jego skalę może być lepiej 
osiągnięty na poziomie wspólnotowym, 
Wspólnota może podjąć działania zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym samym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza działania konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

(24) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie uzupełnienie i 
wzmocnienie istniejących ram 
politycznych oraz wspieranie zwalczania 
na szczeblu międzynarodowym 
nielegalnego pozyskiwania drewna i 
związanego z nim handlu i dystrybucji, nie 
może być osiągnięty w wystarczającym 
stopniu przez państwa członkowskie, 
natomiast ze względu na jego skalę może 
być lepiej osiągnięty na poziomie 
wspólnotowym, Wspólnota może podjąć 
działania zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w tym 
samym artykule niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza działania konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

Or. pl
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Uzasadnienie

Oprócz handlu i nielegalnego pozyskiwania drewna powinno się dołączyć dystrybucję jako 
ważne ogniwo pomiędzy wyrębem a nielegalną sprzedażą.

Poprawka 91
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiot Przedmiot i cele

Or. nl

Uzasadnienie

Przedmiotowego rozporządzenia nie można rozpatrywać w oderwaniu od kontekstu. Jego 
celem jest również ochrona lasów pierwotnych, różnorodności biologicznej, środowiska 
naturalnego, zasad sprawiedliwego handlu oraz zwalczanie zmian klimatu. UE w swoich 
licznych dyrektywach również zobowiązała się do ochrony praw człowieka, dziedzictwa 
kulturowego, zrównoważonego rozwoju regionalnego, zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich oraz zwalczania ubóstwa i problemów trzeciego świata. Powinno to zatem znaleźć 
odzwierciedlenie w prawodawstwie i zostać wyraźnie zaznaczone.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiot Przedmiot i cele
Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
drewno i produkty z drewna na rynek.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
drewno i produkty z drewna na rynek lub 
udostępniających je na rynku.
Podmioty dbają o to, aby na rynku 
udostępniano wyłącznie legalnie 
pozyskane drewno i produkty z drewna.
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Podmioty wprowadzające na rynek 
drewno i produkty z drewna stosują 
system zasad należytej staranności.
W odniesieniu do wdrażania niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
powinny uważać za naruszenie 
wprowadzanie na rynek i udostępnianie 
na rynku drewna i produktów z drewna, 
które zostały pozyskane, zebrane, 
sprzedane, wymienione lub są posiadane 
z naruszeniem obowiązującego 
ustawodawstwa w przypadku, gdy czynów 
tych usiłowano dokonać lub ich dokonano 
umyślnie, przez nieostrożność lub 
w wyniku poważnego niedbalstwa.
Celami przepisów niniejszego 
rozporządzenia są:
a) wspieranie i pobudzanie wdrażania 
zrównoważonego zarządzania lasami 
i tworzenia solidnych środków 
zniechęcających do nielegalnego 
pozyskiwania drewna i produktów 
z drewna;
b) przyczynianie się do wdrażania 
obowiązującego ustawodawstwa, 
istniejących i planowanych standardów 
międzynarodowych oraz zobowiązań, 
zasad i zaleceń międzynarodowych 
dotyczących m.in. zminimalizowania 
zmian klimatycznych, ograniczenia utraty 
różnorodności biologicznej, likwidacji 
ubóstwa, ograniczenia pustynnienia, 
a także ochrony i wspierania praw 
ludności tubylczej oraz społeczności 
lokalnych i społeczności zależnych od 
lasów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka dodaje tekst zawarty w znowelizowanej amerykańskiej ustawie Lacey Act. Stanowi 
także, że celem przepisów przedmiotowego rozporządzenia powinno być wspieranie 
wdrażania zrównoważonego zarządzania lasami i przyczynianie się do wdrożenia 
obowiązującego prawodawstwa i zasad dotyczących zminimalizowania zmian klimatycznych, 
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różnorodności biologicznej, ubóstwa, pustynnienia i praw ludności tubylczej. 

Poprawka 93
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
drewno i produkty z drewna na rynek.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
drewno i produkty z drewna na rynek lub 
udostępniających je na rynku. 
Podmioty dbają o to, aby na rynku 
udostępniano wyłącznie legalnie
pozyskane drewno i produkty z drewna.
Podmioty wprowadzające na rynek 
drewno i produkty z drewna stosują 
system zasad należytej staranności.
2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
następujące zasady:
a) podejmuje się działania zapobiegawcze;
b) środki zawarte w niniejszym 
rozporządzeniu przyczyniają się do 
zrównoważonego rozwoju;
c) drewno jest pozyskiwane legalnie; 
d) wszystkie podmioty łańcucha dostaw 
ponoszą wspólną odpowiedzialność za 
wyeliminowanie ryzyka, że dany produkt 
jest wytworzony z nielegalnie pozyskanego 
drewna, zgodnie z przepisami art. 2;
3. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
powstrzymanie handlu nielegalnie 
pozyskanym drewnem i produktami 
wytworzonymi z takiego drewna w UE 
i przyczynianie się do powstrzymania 
pustynnienia i niszczenia lasów oraz 
związanych z tym emisji węgla i utraty 
różnorodności biologicznej na skalę 
światową, jednocześnie wspierając 
zrównoważony wzrost gospodarczy, 
zrównoważony rozwój ludzkości 
i poszanowanie dla ludności tubylczej 
i lokalnej.
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Or. en

Uzasadnienie

W art. 1 cel rozporządzenia należy zdefiniować szerzej, zgodnie z zobowiązaniami UE, aby 
rozwiązać problem nielegalnego pozyskiwania drewna i przyczynić się do osiągnięcia szerzej 
zakreślonego celu zapewnienia zrównoważonego zarządzania lasami.

Poprawka 94
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
drewno i produkty z drewna na rynek. 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
drewno i produkty z drewna na rynek
w celu ochrony i zachowania lasów 
pierwotnych, terenów zalesionych, czemu 
przyświeca ostateczny cel zachowania 
różnorodności biologicznej, ekosystemu, 
ochrony klimatu i ochrony ludności 
tubylczej i lokalnych społeczności 
zależnych od lasów oraz zagwarantowania 
ich praw.
Podmioty dbają o to, aby na rynku 
udostępniano wyłącznie legalnie 
pozyskane drewno i produkty z drewna. 
Podmioty wprowadzające na rynek 
drewno i produkty z drewna stosują 
system zasad należytej staranności. 
Dostawca i klient w obrocie drewnem 
i produktami z drewna powinni być obaj 
odpowiedzialni za zapewnienie, że 
oferowane lub zakupione przez nich 
produkty spełniają wymogi ustanowione 
na mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. nl

Uzasadnienie

Przedmiotowego rozporządzenia nie można rozpatrywać w oderwaniu od kontekstu. Jego 
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celem jest również ochrona lasów pierwotnych, różnorodności biologicznej, środowiska 
naturalnego, zasad sprawiedliwego handlu oraz zwalczanie zmian klimatu. UE w swoich 
licznych dyrektywach również zobowiązała się do ochrony praw człowieka, dziedzictwa 
kulturowego, zrównoważonego rozwoju regionalnego, zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich oraz zwalczania ubóstwa i problemów trzeciego świata. Powinno to zatem znaleźć 
odzwierciedlenie w prawodawstwie i zostać wyraźnie zaznaczone.

Poprawka 95
Riitta Myller, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
drewno i produkty z drewna na rynek.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
drewno i produkty z drewna na rynek lub 
udostępniających je na rynku.
2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
następujące zasady:
a) podejmuje się działania zapobiegawcze;
b) środki zawarte w niniejszym 
rozporządzeniu przyczyniają się do 
zrównoważonego rozwoju;
c) drewno jest pozyskiwane legalnie; 
d) wszystkie podmioty łańcucha dostaw 
ponoszą wspólną odpowiedzialność za 
wyeliminowanie ryzyka, że dany produkt 
jest wytworzony z nielegalnie pozyskanego 
drewna, zgodnie z przepisami art. 2.

Or. en

Poprawka 96
Samuli Pohjamo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
obowiązki podmiotów wprowadzających
drewno i produkty z drewna na rynek.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
obowiązki podmiotów nabywających
drewno i produkty z drewna na rynku. 
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Or. en

Uzasadnienie

Aby rozporządzenie było bardziej skuteczne i bardziej efektywne kosztowo, zaleca się 
nałożenie obowiązku zachowania należytej staranności na podmiot, który jest pierwszym 
nabywcą drewna i produktów z drewna. Zmiana tej definicji zmniejszyłaby liczbę podmiotów, 
które musiałyby wdrożyć system zasad należytej staranności, z około 16 milionów właścicieli 
lasów do około 50 000 nabywców. Nabywcy systematycznie prowadzą działalność na rynkach 
i większość z nich już wdrożyła systemy, które mogą zapewnić zachowanie należytej 
staranności.

Poprawka 97
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „drewno i produkty z drewna” oznaczają 
drewno i produkty z drewna określone 
w załączniku z wyjątkiem drewna 
i produktów z drewna, które podlegają 
obowiązkowym kryteriom 
zrównoważonego rozwoju ustanowionym 
dyrektywą (WE) nr XX/XX;

a) „drewno i produkty z drewna” oznaczają 
drewno i produkty z drewna określone 
w załączniku; 

Or. nl

Uzasadnienie

Wyłączenie produktów, które nie muszą spełniać warunków legalności lub zrównoważonego 
rozwoju jest niesprawiedliwe i podważa cel przedmiotowej dyrektywy.
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Poprawka 98
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „drewno i produkty z drewna” oznaczają 
drewno i produkty z drewna określone 
w załączniku z wyjątkiem drewna 
i produktów z drewna, które podlegają 
obowiązkowym kryteriom 
zrównoważonego rozwoju ustanowionym 
dyrektywą (WE) nr XX/XX;

a) „drewno i produkty z drewna” oznaczają 
drewno i produkty z drewna określone 
w załączniku;

Or. fr

Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie powinno obejmować wszelkie produkty z drewna i drewno, bez 
względu na ich ostateczne zastosowanie.

Poprawka 99
Samuli Pohjamo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „drewno i produkty z drewna” oznaczają 
drewno i produkty z drewna określone w 
załączniku z wyjątkiem drewna i 
produktów z drewna, które podlegają 
obowiązkowym kryteriom 
zrównoważonego rozwoju ustanowionym 
dyrektywą (WE) nr XX/XX;

a) „drewno i produkty z drewna” oznaczają 
drewno i produkty z drewna określone w 
załączniku; 

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinien istnieć żaden wyjątek dotyczący produktów wchodzących w zakres innych 
rozporządzeń, ponieważ stworzy to luki prawne i niepewność wśród podmiotów.
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Poprawka 100
Riitta Myller, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „drewno i produkty z drewna” oznaczają 
drewno i produkty z drewna określone w 
załączniku z wyjątkiem drewna i 
produktów z drewna, które podlegają 
obowiązkowym kryteriom 
zrównoważonego rozwoju ustanowionym 
dyrektywą (WE) nr XX/XX;

a) „drewno i produkty z drewna” oznaczają 
drewno i produkty z drewna określone w 
załączniku, bez wyjątków;

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie powinno obejmować wszelkie produkty, które mogą zawierać 
drewno nielegalnego pochodzenia.

Poprawka 101
Samuli Pohjamo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „wprowadzanie na rynek” oznacza 
każde dostarczenie drewna i produktów z 
drewna po raz pierwszy na rynek 
Wspólnoty do celów dystrybucji lub 
wykorzystania w ramach działalności 
handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;

b) „nabycie” oznacza każde nabycie
drewna i produktów z drewna po raz 
pierwszy w celu sprzedaży, przetworzenia 
lub wykorzystania na rynku Wspólnoty do 
celów działalności handlowej, odpłatnie 
lub nieodpłatnie;

Or. en

Uzasadnienie

Aby rozporządzenie było bardziej skuteczne i bardziej efektywne kosztowo, zaleca się 
nałożenie obowiązku zachowania należytej staranności na podmiot, który jest pierwszym 
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nabywcą drewna i produktów z drewna. Zmniejszyłoby to liczbę podmiotów, które musiałyby 
wdrożyć system zasad należytej staranności, z około 16 milionów właścicieli lasów do około 
50 000 nabywców.

Poprawka 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „wprowadzanie na rynek” oznacza 
każde dostarczenie drewna i produktów z 
drewna po raz pierwszy na rynek 
Wspólnoty do celów dystrybucji lub 
wykorzystania w ramach działalności 
handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;

b) „wprowadzanie na rynek” oznacza 
każde dostarczenie drewna i produktów z 
drewna po raz pierwszy na rynek 
Wspólnoty do celów dystrybucji lub 
wykorzystania w ramach działalności 
handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie; 
późniejsze przetworzenie lub dystrybucja 
drewna nie stanowią „wprowadzenia na 
rynek”;

Or. en

Uzasadnienie

Po wprowadzeniu drewna na rynek wraz z wystarczającymi gwarancjami, dzięki którym 
ryzyko nielegalnego wykorzystania zostało zminimalizowane w największym możliwym
zakresie, nie istnieje już konieczność żądania dalszych gwarancji na kolejnym etapie 
dystrybucji, następującym po wprowadzeniu na rynek.

Poprawka 103
Samuli Pohjamo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „podmiot” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która wprowadza
drewno lub produkty z drewna na rynek;

c) „podmiot” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która nabywa drewno 
lub produkty z drewna na rynku;

Or. en
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Uzasadnienie

Aby rozporządzenie było bardziej skuteczne i bardziej efektywne kosztowo, zaleca się 
nałożenie obowiązku zachowania należytej staranności na podmiot, który jest pierwszym 
nabywcą drewna i produktów z drewna. Zmniejszyłoby to liczbę podmiotów, które musiałyby 
wdrożyć system zasad należytej staranności, z około 16 milionów właścicieli lasów do około 
50 000 nabywców.

Poprawka 104
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d)„legalnie pozyskane” oznacza pozyskane 
zgodnie z obowiązującym 
ustawodawstwem kraju pozyskania; 

d)„legalnie pozyskane” oznacza pozyskane 
zgodnie z obowiązującym 
ustawodawstwem kraju pozyskania, o ile 
dany kraj w swoim ustawodawstwie 
dotyczącym wyrębu i handlu drewnem 
i produktami z drewna również w sposób 
zrównoważony reguluje ochronę lasów 
i zarządzanie nimi, chroni ludność 
tubylczą i społeczności zależne od lasów 
oraz ich miejsca zamieszkania 
i gwarantuje ich prawa; 

Or. nl

Uzasadnienie

Niewłaściwe prawodawstwo dotyczące wyrębu w krajach będących producentami nie może 
prowadzić do sytuacji, w której drewno i produkty z drewna pochodzące 
z nieodpowiedzialnego wyrębu trafiałyby na rynek UE lub nie może umożliwiać tym krajom 
nieuczciwej konkurencji z krajami będącymi producentami drewna zgodnie ze standardami 
dotyczącymi dobrostanu i środowiska naturalnego.
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Poprawka 105
Riitta Myller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) „ryzyko” oznacza 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
zdarzenia dotyczącego drewna lub 
produktów z drewna przywiezionych na 
terytorium Wspólnoty lub wywiezionych 
z tego terytorium, które uniemożliwia 
prawidłowe stosowanie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek w swojej obecnej formie nie definiuje pojęcia ryzyka, w przypadku którego 
wymagane byłoby przeprowadzenie oceny. Jeśli ryzyko nie zostanie wyraźnie zdefiniowane, 
prawidłowe wdrożenie przedmiotowego rozporządzenie zostanie utrudnione.

Poprawka 106
Riitta Myller, Anders Wijkman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) „wysokie ryzyko” oznacza sytuację, 
w której konieczne jest nałożenie 
dodatkowych obowiązków w odniesieniu 
do zachowania należytej staranności, ze 
względu na następujące czynniki 
wysokiego ryzyka:
1) produkt z drewna;
2) źródło drewna: zakłada się istnienie 
wysokiego ryzyka w przypadku, gdy 
zgodnie ze spójnymi i wiarygodnymi 
informacjami istnieją znaczące 
nieprawidłowości w zakresie zarządzania 
lasami w danym kraju pochodzenia, które 
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zezwalałoby na wywóz nielegalnego 
drewna z kraju;
3) skomplikowany charakter łańcucha 
dostaw: zakłada się wyższe ryzyko 
nielegalnej zawartości w produkcie 
w przypadku, gdy łańcuch dostaw jest 
bardziej skomplikowany.

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy dokonać rozróżnienia pomiędzy wysokim ryzykiem i niskim ryzykiem 
w celu zapewnienia, że na operatorów, którzy wykorzystują drewno, co do którego istnieje 
niskie prawdopodobieństwo, że zostało pozyskane nielegalnie, nie zostanie nałożony żaden 
zbędny ciężar. Definicja „wysokiego ryzyka” powinna pomóc podmiotom i władzom 
w zidentyfikowaniu krajów i dostawców, z którymi wiąże się szczególnie wysokie ryzyko 
dostarczania nielegalnie pozyskiwanego drewna.

Poprawka 107
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „zarządzanie ryzykiem” oznacza zestaw 
środków i procedur stosowanych przez 
podmioty w celu zminimalizowania ryzyka 
wprowadzenia nielegalnie pozyskanego 
drewna i produktów z drewna na rynek; 

e) „zarządzanie ryzykiem” oznacza 
systematyczne określanie ryzyka oraz 
wdrażanie wszelkich środków niezbędnych 
do ograniczenia narażenia na takie 
ryzyko. Obejmuje ono takie działania, jak 
zbieranie danych i informacji, analizę 
i ocenę ryzyka, zalecanie i podejmowanie 
działań, a także regularne monitorowanie 
i przegląd tego procesu oraz jego wyników 
w oparciu o międzynarodowe, 
wspólnotowe lub krajowe źródła lub 
strategie;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania 
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nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania 
i eliminowania ustanawia wyraźne ramy zarządzania ryzykiem, dostarczając podmiotom 
porad w zakresie środków, jakie mogłyby być podjęte w celu zminimalizowania ryzyka 
wprowadzania lub udostępniania nielegalnie pozyskanego drewna w łańcuchu dostaw.

Poprawka 108
Riitta Myller, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „zarządzanie ryzykiem” oznacza zestaw 
środków i procedur stosowanych przez 
podmioty w celu zminimalizowania ryzyka 
wprowadzenia nielegalnie pozyskanego 
drewna i produktów z drewna na rynek;

e) „zarządzanie ryzykiem” oznacza 
systematyczne określanie ryzyka oraz 
wdrażanie wszelkich środków niezbędnych 
do ograniczenia narażenia na takie 
ryzyko. Obejmuje ono takie działania, jak 
zbieranie danych i informacji, analizę 
i ocenę ryzyka, zalecanie i podejmowanie 
działań, a także regularne monitorowanie 
i przegląd tego procesu oraz jego wyników 
w oparciu o międzynarodowe, 
wspólnotowe lub krajowe źródła lub 
strategie;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja zarządzania ryzykiem, która jest zawarta w tym wniosku legislacyjnym nie podaje 
żadnej wskazówki co do działań, jakie mógłby podjąć podmiot w celu zminimalizowania 
ryzyka pojawienia się pozyskanego drewna w łańcuchu dostaw. Jednakże w celu zapewnienia 
podmiotowi jasności w zakresie podejmowanych przez niego działań i zmniejszenia 
spoczywającego na nim ciężaru administracyjnego w odniesieniu do rozwoju zarządzania 
ryzykiem konieczne jest dostarczenie wyraźnych wskazówek. Przejęcie dokładnego 
sformułowania definicji zarządzania ryzykiem zawartej w rozporządzeniu WE nr 1005/2008 
w sprawie nielegalnych połowów.
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Poprawka 109
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „zarządzanie ryzykiem” oznacza zestaw 
środków i procedur stosowanych przez 
podmioty w celu zminimalizowania ryzyka 
wprowadzenia nielegalnie pozyskanego 
drewna i produktów z drewna na rynek; 

e)„zarządzanie ryzykiem” oznacza zestaw 
środków i procedur stosowanych przez 
podmioty w celu wykluczenia ryzyka 
wprowadzenia nielegalnie pozyskanego 
drewna i produktów z drewna na rynek; 

Or. nl

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej dyrektywy nie jest jedynie zminimalizowanie ilości nielegalnie lub 
nieodpowiedzialnie pozyskanego drewna, lecz wykluczenie ich z rynku. Słowo 
„zminimalizować” jest zbyt elastyczne i niejasne, może więc być interpretowane na różne 
sposoby.

Poprawka 110
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „obowiązujące ustawodawstwo” oznacza 
ustawodawstwo kraju pozyskania, 
regulujące ochronę lasów i zarządzanie 
nimi oraz pozyskiwanie drewna, jak 
również ustawodawstwo dotyczące handlu 
drewnem lub produktami z drewna 
związane z ochroną lasów i zarządzaniem 
nimi oraz z pozyskiwaniem drewna;

f) „obowiązujące ustawodawstwo” oznacza 
ustawodawstwo krajowe, regionalne lub 
międzynarodowe, regulujące ochronę 
lasów i zarządzanie nimi, które odnosi się 
do ochrony bioróżnorodności, gospodarki 
leśnej, praw do wykorzystania zasobów 
oraz minimalizacji szkodliwych skutków 
dla środowiska naturalnego; w tym 
kontekście ma również zastosowanie 
ustawodawstwo dotyczące tytułu 
prawnego posiadania nieruchomości, 
praw ludności tubylczej lub lokalnych 
społeczności zależnych od lasów, ochrony 
i uznania ich miejsca zamieszkania, 
ustawodawstwo dotyczące pracy i pomocy 
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społecznej, podatków, ceł wywozowych i 
przywozowych, a także należnych kwot lub 
opłat związanych z pozyskiwaniem, 
transportem i wprowadzaniem do obrotu;

Or. nl

Uzasadnienie

Zastosowanie powinny mieć nie tylko wymogi kraju będącego producentem drewna, lecz 
również kraju przywożącego. Oprócz ochrony lasów pierwotnych, terenów zalesionych, 
bioróżnorodności, ekosystemu, środowiska naturalnego, zasad sprawiedliwego handlu oraz 
zwalczania zmian klimatu, UE w swoich licznych dyrektywach również zobowiązała się do 
ochrony praw człowieka, dziedzictwa kulturowego, zrównoważonego rozwoju regionalnego, 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz zwalczania ubóstwa. Powinno to zatem 
znaleźć odzwierciedlenie w prawodawstwie i zostać wyraźnie zaznaczone.

Poprawka 111
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „obowiązujące ustawodawstwo” oznacza 
ustawodawstwo kraju pozyskania, 
regulujące ochronę lasów i zarządzanie 
nimi oraz pozyskiwanie drewna, jak 
również ustawodawstwo dotyczące handlu 
drewnem lub produktami z drewna 
związane z ochroną lasów i zarządzaniem 
nimi oraz z pozyskiwaniem drewna;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.
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Poprawka 112
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „organizacja monitorująca” oznacza 
podmiot prawny lub stowarzyszenie na 
zasadach członkostwa bądź federację, które 
posiadają zdolność prawną do 
monitorowania i zapewniania stosowania 
systemów zasad należytej staranności 
przez podmioty zatwierdzone jako 
stosujące takie systemy.

h) „organizacja monitorująca” oznacza 
podmiot prawny lub stowarzyszenie na 
zasadach członkostwa bądź federację, które 
posiadają zdolność prawną do 
monitorowania i zapewniania stosowania 
systemów zasad należytej staranności 
przez podmioty zatwierdzone jako 
stosujące takie systemy.
Organizacja monitorująca musi 
dysponować niezbędną wiedzą 
specjalistyczną i być niezależna.
Musi istnieć możliwość monitorowania 
administracji organizacji monitorującej 
i jej działań w tej dziedzinie. 

Or. nl

Uzasadnienie

Przejrzystość.

Poprawka 113
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „organizacja monitorująca” oznacza 
podmiot prawny lub stowarzyszenie na 
zasadach członkostwa bądź federację, 
które posiadają zdolność prawną do 
monitorowania i zapewniania stosowania 
systemów zasad należytej staranności 
przez podmioty zatwierdzone jako 
stosujące takie systemy.

h) „organizacja monitorująca” oznacza 
podmiot prawny lub stowarzyszenie na 
zasadach członkostwa, które posiadają 
odpowiednią wiedzę specjalistyczną, 
wykazały prawną i finansową 
niezależność od podmiotów, które 
zatwierdzają, i posiadają zdolność prawną 
do monitorowania i zapewniania 
stosowania systemów zasad należytej 
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staranności przez podmioty zatwierdzone 
jako stosujące takie systemy.

Or. en

Uzasadnienie

Organizacje monitorujące muszą być wiarygodne i niezależne w celu skutecznego wdrożenia 
systemów zasad należytej staranności.

Poprawka 114
Samuli Pohjamo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „organizacja monitorująca” oznacza 
podmiot prawny lub stowarzyszenie na 
zasadach członkostwa bądź federację, które 
posiadają zdolność prawną do 
monitorowania i zapewniania stosowania 
systemów zasad należytej staranności 
przez podmioty zatwierdzone jako 
stosujące takie systemy.

h) „organizacja monitorująca” oznacza 
podmiot prawny lub stowarzyszenie na 
zasadach członkostwa bądź federację, które 
posiadają zdolność prawną i odpowiednią 
wiedzę specjalistyczną do monitorowania i 
zapewniania stosowania systemów zasad 
należytej staranności przez podmioty 
zatwierdzone jako stosujące takie systemy.

Or. en

Uzasadnienie

Organizacje monitorujące muszą wykazać, że posiadają specjalistyczną wiedzę na 
wystarczającym poziomie.

Poprawka 115
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „organizacja monitorująca” oznacza h) „organizacja monitorująca” oznacza 
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podmiot prawny lub stowarzyszenie na 
zasadach członkostwa bądź federację, które 
posiadają zdolność prawną do 
monitorowania i zapewniania stosowania 
systemów zasad należytej staranności 
przez podmioty zatwierdzone jako 
stosujące takie systemy.

podmiot prawny lub stowarzyszenie na 
zasadach członkostwa bądź federację, które 
posiadają zdolność prawną oraz wiedzę 
specjalistyczną do monitorowania 
i zapewniania stosowania systemów zasad 
należytej staranności przez podmioty 
zatwierdzone jako stosujące takie systemy.

Or. fr

Uzasadnienie

Organizacje zrzeszające podmioty gospodarcze dysponują uznanymi umiejętnościami 
i wiedzą specjalistyczną. Powinny one móc udostępniać swoim członkom systemy zasad 
należytej staranności.

Poprawka 116
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera ia) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) „zrównoważona gospodarka leśna” 
oznacza zarządzanie i użytkowanie lasów 
i terenów zalesionych w taki sposób 
i w takim stopniu, aby zachować ich 
bioróżnorodność, produktywność, 
zdolności regeneracyjne, żywotność oraz 
potencjał w zakresie spełniania, teraz 
i w przyszłości, odpowiednich funkcji 
ekologicznych, gospodarczych 
i społecznych, na szczeblu lokalnym, 
krajowym i globalnym, bez wyrządzania 
jakiejkolwiek szkody innym ekosystemom.

Or. de

Uzasadnienie

Definicja zgodna z rezolucją H1 w ramach Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów 
w Europie. Jest to definicja, która spotkała się z najszerszym uznaniem i jest powszechnie 
przyjęta.
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Poprawka 117
Anders Wijkman, Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Opracowanie wymogów w zakresie 

zrównoważonego rozwoju
Parlament Europejski i Rada lub sama 
Rada, w zależności od przypadku, 
przyjmują standard wspólnotowy 
dotyczący wszystkich rodzajów drewna lub 
produktów z drewna pozyskanych z lasów 
naturalnych w celu spełnienia 
najwyższych wymogów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. Tego rodzaju 
środki są przyjmowane na wnioski 
Komisji w przedstawione w ciągu trzech 
lat od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia zgodnie z procedurami 
ustanowionymi w Traktacie.

Or. en

Uzasadnienie

W dłuższym okresie prawodawstwo powinno zapewnić nie tylko legalność, ale także 
zrównoważony rozwój drewna i produktów z drewna wprowadzanych na rynek 
i udostępnianych na rynku UE. Legalność powinna być traktowana jedynie jako pierwszy krok 
we właściwym kierunku. Polityka leśna UE musi ostatecznie być zgodna z najważniejszymi 
celami odnoszącymi się do zrównoważonego rozwoju i aktywnie wspierać te cele.
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Poprawka 118
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty postępują z należytą 
starannością w celu zminimalizowania 
ryzyka wprowadzenia nielegalnie 
pozyskanego drewna i produktów z 
drewna na rynek. W tym celu stosują one 
zestaw procedur i środków zwany dalej 
„systemem zasad należytej staranności”.

1. Podmioty dbają o to, aby na rynek 
wprowadzano i udostępniano na nim
wyłącznie legalnie pozyskane drewno 
i produkty z drewna. 

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie – poprawka zastępuje poprawkę 20 w pierwotnym sprawozdaniu, którą 
sprawozdawczyni wycofuje, aby uniknąć ewentualnej błędnej interpretacji, że wymóg 
zachowania należytej staranności (w przeciwieństwie do wdrażania systemu zasad należytej 
staranności) znajduje zastosowanie jedynie do podmiotów, którzy wprowadzają drewno lub 
produkty z drewna na rynek. Wszystkie podmioty muszą zachować ogólną należytą staranność 
(jeśli nie wprowadzają systemu), w celu wypełnienia ogólnych zobowiązań przewidzianych 
w art. 1 (akapit pierwszy), czyli w celu zapewnienia, że tylko legalnie pozyskane drewno 
i produkty z drewna są udostępniane na rynku. Artykuł 3 ust. 1 nie jest jednoznaczny, 
ponieważ art. 3 ust. 2 (po wprowadzeniu poprawek) wyraźnie ustanawia wymogi dla 
podmiotów, które wprowadzają drewno i produkty z drewna na rynek, a art. 3 ust. 2a (nowy) 
ustanawia wymogi dla operatorów, którzy udostępniają drewno i produkty z drewna.

Poprawka 119
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty postępują z należytą 
starannością w celu zminimalizowania 
ryzyka wprowadzenia nielegalnie 
pozyskanego drewna i produktów z 
drewna na rynek. W tym celu stosują one 
zestaw procedur i środków zwany dalej 
„systemem zasad należytej staranności”.

1. Podmioty postępują z należytą 
starannością, aby móc zapewnić, że na 
rynek nie zostało wprowadzone 
nielegalnie pozyskane drewno i produkty 
z drewna. W tym celu stosują one zestaw 
procedur i środków zwany dalej 
„systemem zasad należytej staranności”.
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Or. nl

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej dyrektywy nie jest jedynie zminimalizowanie ilości nielegalnie lub 
nieodpowiedzialnie pozyskanego drewna, lecz wykluczenie ich z rynku. Słowo 
„zminimalizować” jest zbyt elastyczne i niejasne, może więc być interpretowane na różne 
sposoby. Podmioty muszą być w stanie zapewnić i wykazać, że ich własne produkty zostały 
pozyskane legalnie i odpowiedzialnie.

Poprawka 120
Samuli Pohjamo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty postępują z należytą 
starannością w celu zminimalizowania 
ryzyka wprowadzenia nielegalnie 
pozyskanego drewna i produktów z drewna 
na rynek. W tym celu stosują one zestaw 
procedur i środków zwany dalej 
„systemem zasad należytej staranności”.

1. Podmioty postępują z należytą 
starannością w celu zminimalizowania 
ryzyka nabycia nielegalnie pozyskanego 
drewna i produktów z drewna na rynku. W 
tym celu stosują one zestaw procedur i 
środków zwany dalej „systemem zasad 
należytej staranności”.

Or. en

Uzasadnienie

Aby rozporządzenie było bardziej skuteczne i bardziej efektywne kosztowo, zaleca się 
nałożenie obowiązku zachowania należytej staranności na podmiot, który jest pierwszym 
nabywcą drewna i produktów z drewna. Zmiana tej definicji zmniejszyłaby liczbę podmiotów, 
które musiałyby wdrożyć system zasad należytej staranności, z około 16 milionów właścicieli
lasów do około 50 000 nabywców. Nabywcy systematycznie prowadzą działalność na rynkach 
i większość z nich już wdrożyła systemy, które mogą zapewnić zachowanie należytej 
staranności.
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Poprawka 121
Riitta Myller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty ustanawiają system zasad 
należytej staranności obejmujący elementy, 
o których mowa w art. 4 ust. 1, lub stosują 
system zasad należytej staranności uznanej 
organizacji monitorującej, o której mowa 
w art. 5 ust. 1.

2. Podmioty wprowadzające na rynek 
drewno i produkty z drewna ustanawiają 
system zasad należytej staranności 
obejmujący elementy, o których mowa w 
art. 4 ust. 1, lub stosują system zasad 
należytej staranności uznanej organizacji 
monitorującej, o której mowa w art. 5 ust. 
1.
Jako podstawę dla systemu zasad należytej 
staranności można wykorzystać istniejący 
krajowy nadzór ustawodawczy i wszelkie 
dobrowolne łańcuchy mechanizmu 
nadzoru ustanowionego przez 
przedsiębiorstwa przywożące drewno.

Or. en

Poprawka 122
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podmioty, które udostępniają na 
rynku drewno i produkty z drewna muszą 
w całym łańcuchu dostaw:
(i) dostarczać informacji na temat nazwy 
gatunków, kraju pozyskiwania i w miarę 
możliwości lasu pochodzenia;
(ii) być w stanie zidentyfikować podmiot, 
który dostarczył drewno lub produkty 
z drewna, a także podmiot, któremu 
dostarczono drewno lub produkty 
z drewna;

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka zastępuje poprawkę 22 w pierwotnym sprawozdaniu w celu zmniejszenia 
obciążenia administracyjnego nałożonego na podmioty, które udostępniają drewno lub 
produkty z drewna na rynku.

Poprawka 123
Riitta Myller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podmioty, które udostępniają na 
rynku drewno i produkty z drewna muszą 
w całym łańcuchu dostaw:
a) być w stanie zidentyfikować podmiot, 
który dostarczył drewno lub produkty 
z drewna, a także podmiot, któremu 
dostarczono drewno lub produkty 
z drewna;
b) na wniosek podmiotu, któremu 
dostarczane jest drewno lub produkty 
z drewna, dostarczyć informacje na temat 
kraju/krajów pozyskiwania, lasu 
pozyskiwania i gatunków drzew, z których 
wytworzone jest drewno lub produkty 
z drewna;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ustanawia użyteczną identyfikowalność poprzez łańcuch dostaw, pomagając 
przedsiębiorstwom zapewnić legalność.
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Poprawka 124
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podmioty, które udostępniają na 
rynku drewno i produkty z drewna muszą 
w całym łańcuchu dostaw: 
(i) oznaczać drewno i produkty z drewna, 
podając informacje na temat nazwy 
gatunku, kraju pochodzenia i lasu 
pochodzenia; 
(ii) być w stanie zidentyfikować podmiot, 
który dostarczył drewno lub produkty 
z drewna, a także podmiot, któremu 
dostarczono drewno lub produkty 
z drewna;

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw powinien obowiązywać nadrzędny zakaz 
wprowadzania na rynek drewna lub produktów z drewna pochodzących z nielegalnych źródeł 
i wszystkie podmioty muszą zachować należytą staranność w tym względzie. Aby wspomóc 
identyfikowalność, wszystkie podmioty muszą podać podstawowe informacje o produktach, 
ich źródle oraz odbiorcach.

Poprawka 125
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podmioty, które udostępniają na 
rynku drewno i produkty z drewna muszą 
w całym łańcuchu dostaw być w stanie:
(i) zidentyfikować podmiot, który 
dostarczył drewno lub produkty z drewna, 
a także podmiot, któremu dostarczono 
drewno lub produkty z drewna;
(ii) dostarczyć informacje na temat kraju 
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i obszaru pochodzenia drewna lub 
produktów z drewna;
(iii) sprawdzić, w razie konieczności, czy 
podmiot, który po raz pierwszy wprowadził 
drewno lub produkty z drewna na rynek 
wypełnił zobowiązania przewidziane 
w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby podmioty udostępniające drewno lub produkty z drewna na rynku dostarczały 
informacji w łańcuchu dostaw i, w razie konieczności, były także w stanie sprawdzić, czy 
informacje dostarczone przez podmiot, który po raz pierwszy wprowadził drewno na rynek, 
zostały uzyskane prawidłowo i zgodnie z zasadami należytej staranności.

Poprawka 126
Riitta Myller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) poprzez system identyfikowalności dba 
o to, aby na rynek wprowadzano 
wyłącznie legalnie pozyskane drewno 
i produkty z drewna;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia legalności należy ustanowić prosty system identyfikowalności poprzez 
łańcuch dostaw.

Poprawka 127
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Samuli Pohjamo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie i podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnia dostęp do następujących 
informacji dotyczących drewna i 
produktów z drewna wprowadzanych na 
rynek przez podmiot:

a) zapewnia dostęp do następujących 
informacji dotyczących drewna i 
produktów z drewna nabytych na rynku
przez podmiot:

(i) opis; (i) opis; nazwa gatunków;

Or. en

Uzasadnienie

1a) Nałożenie na nabywcę obowiązku zachowania należytej staranności uczyniłoby 
rozporządzenie bardziej skutecznym.
1ai) W celu podniesienia poziomu poinformowania należy włączyć nazwę gatunków 
zawartych w produkcie.
2) Kryteria oceny ryzyka legalności zostały już opracowane, a zatem należy odnieść się do 
nich w rozporządzeniu.
3) Rozporządzenie musi identyfikować istniejące systemy, które powinny być uznane za 
spełniające wymogi systemów zasad należytej staranności. Wszystkie systemy wymienione 
w rozporządzeniu gwarantowałyby legalność, a zatem nie istniałaby już potrzeba 
ustanawiania nowych systemów zasad należytej staranności.

Poprawka 128
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – punkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) objętość lub masa; skreślony

Or. fr
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Uzasadnienie

Wymaganie informacji co do objętości lub masy w proponowanym systemie zasad należytej 
staranności może prawdopodobnie stanowić obciążenia dla istniejącego systemu certyfikacji 
gospodarki leśnej. Poprzez włączenie procedury monitorowania systemy te pozwalają na 
zidentyfikowanie objętości lub masy partii opuszczającej, dla której właściciele uzyskali 
certyfikat.

Poprawka 129
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – punkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) objętość lub masa; skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Informacja dotycząca objętości lub masy drewna doprowadzi do nadmiernej biurokracji, 
która może zaszkodzić istniejącemu systemowi certyfikacji gospodarki leśnej. Systemy te 
umożliwiają identyfikowalność partii drewna i już obejmują szczegóły dotyczące objętości 
oraz masy. 

Poprawka 130
Riitta Myller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obejmuje procedurę zarządzania 
ryzykiem oraz

b) obejmuje procedurę zarządzania 
ryzykiem zgodnie z art. 5a;

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wprowadzenie na rynek lub 
udostępnienie na rynku drewna lub 
produktów z drewna pochodzących 
z obszarów objętych konfliktem powinno 
być uznane przez podmioty za obciążone 
wysokim ryzykiem na mocy niniejszego 
rozporządzenia. 

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku drewna lub produktów z drewna pochodzących z obszarów objętych konfliktem 
istnieje wyższe ryzyko, że zostały one pozyskane nielegalnie.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wprowadzanie na rynek lub 
udostępnianie na rynku drewna lub 
produktów z drewna pozyskanych z 
naruszeniem tytułu prawnego posiadania 
nieruchomości i praw do użytkowania 
zasobów przysługujących ludności 
tubylczej są zakazane. W przypadku gdy 
postępowania prawne są w toku, podmioty 
zawieszają pozyskiwanie drewna lub 
produktów z drewna z tych obszarów. 

Or. en
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Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest ochrona ludności tubylczej w krajach, w których jest oczywiste, że 
miały miejsce naruszenia tytułów prawnych posiadania nieruchomości lub praw 
użytkowników lasów.

Poprawka 133
Samuli Pohjamo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje środki dla celów 
wdrażania niniejszego artykułu. W 
szczególności Komisja ustala kryteria 
służące do oceny, czy istnieje ryzyko 
wprowadzenia na rynek nielegalnie 
pozyskanego drewna i produktów z 
drewna.

2. Kryteria, które podmiot powinien 
zastosować w celu dokonania oceny, czy 
istnieje ryzyko wprowadzenia na rynek 
nielegalnie pozyskanego drewna 
i produktów z drewna, są określone 
w załączniku XX.

Or. en

Uzasadnienie

1a) Nałożenie na nabywcę obowiązku zachowania należytej staranności uczyniłoby 
rozporządzenie bardziej skutecznym.
1ai) W celu podniesienia poziomu poinformowania należy włączyć nazwę gatunków 
zawartych w produkcie.
2) Kryteria oceny ryzyka legalności zostały już opracowane, a zatem należy odnieść się do 
nich w rozporządzeniu.
3) Rozporządzenie musi identyfikować istniejące systemy, które powinny być uznane za 
spełniające wymogi systemów zasad należytej staranności. Wszystkie systemy wymienione 
w rozporządzeniu gwarantowałyby legalność, a zatem nie istniałaby już potrzeba 
ustanawiania nowych systemów zasad należytej staranności.
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Poprawka 134
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje środki dla celów 
wdrażania niniejszego artykułu. W 
szczególności Komisja ustala kryteria 
służące do oceny, czy istnieje ryzyko 
wprowadzenia na rynek nielegalnie 
pozyskanego drewna i produktów z 
drewna.

2. Kryteria, które podmiot powinien 
zastosować w celu dokonania oceny, czy 
istnieje ryzyko wprowadzenia na rynek 
nielegalnie pozyskanego drewna 
i produktów z drewna, są określone 
w załączniku XX.

Or. en

Uzasadnienie

xxx

Poprawka 135
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje środki dla celów 
wdrażania niniejszego artykułu. W 
szczególności Komisja ustala kryteria 
służące do oceny, czy istnieje ryzyko 
wprowadzenia na rynek nielegalnie 
pozyskanego drewna i produktów z 
drewna.

2. Kryteria stosowane przez podmiot do 
oceny, czy istnieje ryzyko wprowadzenia 
na rynek drewna i produktów z drewna
z nielegalnego wyrębu zostały wytyczone 
w załączniku XX.

Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 11 ust. 2.

Or. fr
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Uzasadnienie

Sektor leśnictwa już wypracował i wdrożył mechanizmy/kryteria analizy ryzyka, które należy 
zastosować w tym kontekście.

Poprawka 136
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje środki dla celów 
wdrażania niniejszego artykułu. 
W szczególności Komisja ustala kryteria 
służące do oceny, czy istnieje ryzyko 
wprowadzenia na rynek nielegalnie 
pozyskanego drewna i produktów 
z drewna.

Komisja przyjmuje środki dla celów 
wdrażania niniejszego artykułu. 
W szczególności Komisja ustala kryteria 
służące do oceny, czy istnieje ryzyko 
wprowadzenia na rynek nielegalnie 
pozyskanego drewna i produktów 
z drewna. Przy tym Komisja 
w szczególności uwzględnia wyjątkową 
sytuację i potencjał małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz, o ile to możliwe, 
proponuje tym przedsiębiorstwom 
dostosowane i uproszczone alternatywne 
rozwiązania w stosunku do systemu 
sprawozdawczości i kontroli, aby systemy 
te nie stały się zbyt uciążliwe.

Or. sv

Uzasadnienie

Ograniczone zasoby małych i średnich przedsiębiorstw oraz zdolność uczestniczenia 
w szeroko zakrojonych i często złożonych mechanizmach monitorowania to czynniki, które 
Komisja musi uwzględnić przy przygotowywaniu i przyjmowaniu środków wdrożenia systemu 
zasad należytej staranności. Na tyle na ile jest to możliwe i nie podejmując ryzyka 
podważania przedmiotu i celu rozporządzenia, Komisja powinna w szczególności uwzględnić 
w związku z powyższym wyjątkową sytuację tych przedsiębiorstw i zgodnie z tym 
zaproponować uproszczone, lecz równie odpowiednie alternatywne rozwiązania. 
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Poprawka 137
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje środki dla celów 
wdrażania niniejszego artykułu. W 
szczególności Komisja ustala kryteria 
służące do oceny, czy istnieje ryzyko 
wprowadzenia na rynek nielegalnie 
pozyskanego drewna i produktów z 
drewna. 

2. Komisja przyjmuje środki dla celów 
wdrażania niniejszego artykułu. 
W szczególności Komisja ustala kryteria 
służące do oceny, czy istnieje ryzyko 
wprowadzenia na rynek nielegalnie 
pozyskanego drewna i produktów z drewna 
i udostępnia rejestr źródeł drewna 
i produktów z drewna wysokiego ryzyka.

Or. en

Poprawka 138
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja również wytycza kryteria służące 
do oceny, czy istnieje ryzyko, że drewno 
i produkty z drewna wprowadzone na 
rynek pochodzą z drewna pozyskanego 
w sposób nieuwzględniający w ogóle lub 
w niewystarczającym stopniu zasady 
dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego, zachowania różnorodności 
biologicznej i ekosystemu, ochrony miejsc 
zamieszkania społeczności lokalnych, 
ochrony społeczności zależnych od lasów 
oraz ochrony i praw ludności tubylczej.

Or. nl

Uzasadnienie

Oprócz ochrony lasów pierwotnych, terenów zalesionych, bioróżnorodności, ekosystemu, 
środowiska naturalnego, promowania zasad sprawiedliwego handlu oraz walki ze zmianami 
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klimatu, UE w swoich licznych dyrektywach również zobowiązała się do ochrony praw 
człowieka, dziedzictwa kulturowego, zrównoważonego rozwoju regionalnego, 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz zwalczania ubóstwa. Powinno więc to 
znaleźć swoje odzwierciedlenie w prawodawstwie i zostać wyraźnie zaznaczone.

Poprawka 139
Riitta Myller, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed przyjęciem dodatkowych środków 
wykonawczych przeprowadza się 
konsultacje z właściwymi 
zainteresowanymi stronami. 

Or. en

Uzasadnienie

Dodaje się ten ustęp w celu zapewnienia, że w ramach każdego procesu podejmowania 
decyzji będą przeprowadzane konsultacje z zainteresowanymi stronami.

Poprawka 140
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Poszczególne państwa członkowskie 
mogą być zmuszone do określenia 
wyższych wymagań w odniesieniu do 
dostępu do rynku drewna i produktów z 
drewna, dotyczących pozyskiwania i 
pochodzenia drewna, niż te ustanowione 
na mocy ich własnego ustawodawstwa z 
uwagi na zrównoważony rozwój, ochronę 
środowiska naturalnego, zachowanie 
bioróżnorodności i ekosystemu, ochronę 
miejsc zamieszkania lokalnych 
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społeczności, ochronę społeczności 
zależnych od lasów, ochronę i prawa 
ludności tubylczej i prawa człowieka.

Or. nl

Uzasadnienie

Oprócz ochrony lasów pierwotnych, terenów zalesionych, bioróżnorodności, ekosystemu, 
środowiska naturalnego, zasad sprawiedliwego handlu oraz walki ze zmianami klimatu, UE w 
swoich licznych dyrektywach również zobowiązała się do ochrony praw człowieka, 
dziedzictwa kulturowego, zrównoważonego rozwoju regionalnego, zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz zwalczania ubóstwa. Powinno więc to znaleźć swoje 
odzwierciedlenie w prawodawstwie i zostać wyraźnie zaznaczone.

Poprawka 141
Samuli Pohjamo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Za zgodne w praktyce z wymogami 
ustanowionymi w art. 4 ust. 1 uznaje się 
następujące systemy:
- system udzielania pozwoleń na wyrąb 
lub podobne systemy ustanowione przez 
władze;
- zatwierdzone plany zarządzania lasami;
- certyfikaty wydane w ramach uznanych 
systemów certyfikacyjnych;
- pozwolenia prawne wydane w ramach 
dobrowolnej umowy o partnerstwie, jak 
przewidziano w rozporządzeniu (WE) 
nr 2173/2005;
- certyfikaty zgodne z EMS (ISO, EMAS 
i równoważne);
- zezwolenia CITES;
- zatwierdzone lub certyfikowane systemy 
identyfikowalności.
W przypadku gdy drewno lub produkty 
z drewna pochodzą z obszarów wysokiego 
ryzyka, określonych w art. 4 ust. 2, 
systemy zidentyfikowane w niniejszym 
ustępie nie są wystarczające i należy 
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zachować należytą staranność, jak 
określono w art. 4 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

1a) Nałożenie na nabywcę obowiązku zachowania należytej staranności uczyniłoby 
rozporządzenie bardziej skutecznym.
1ai) W celu podniesienia poziomu poinformowania należy włączyć nazwę gatunków 
zawartych w produkcie.
2) Kryteria oceny ryzyka legalności zostały już opracowane, a zatem należy odnieść się do 
nich w rozporządzeniu.
3) Rozporządzenie musi identyfikować istniejące systemy, które powinny być uznane za 
spełniające wymogi systemów zasad należytej staranności. Wszystkie systemy wymienione 
w rozporządzeniu gwarantowałyby legalność, a zatem nie istniałaby już potrzeba 
ustanawiania nowych systemów zasad należytej staranności.

Poprawka 142
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Następujące ustanowione systemy 
uznaje się za spełniające warunki 
w zakresie należytej staranności zawarte 
w ust. 1 i niewymagające żadnej 
dodatkowej należytej staranności:
a) certyfikaty wydawane przez uznane 
systemy certyfikacji lasów;
b) zezwolenia FLEGT wydawane 
w ramach dobrowolnej umowy 
o partnerstwie, o których mowa 
w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń 
na przywóz drewna do Wspólnoty 
Europejskiej FLEGT 1;
c) zezwolenia na wyrąb lub równoważne 
dokumenty wydane przez właściwy organ 



AM\764461PL.doc 71/113 PE418.388v01-00

PL

krajowy lub regionalny;
d) plany gospodarki leśnej zatwierdzone 
przez właściwy organ krajowy lub 
regionalny;
e) certyfikaty wydane zgodnie ze 
standardami w zakresie zarządzania 
środowiskiem naturalnym (ISO, EMAS 
i równoważne);
f) zezwolenia CITES;
g) zatwierdzone lub certyfikowane systemy 
identyfikowalności.
W przypadku drewna lub produktów 
z drewna z terenów o wysokim ryzyku 
określonych w ust. 2 systemy wskazane 
w niniejszym ustępie są niewystarczające 
i należy przeprowadzić pełną kontrolę 
należytej staranności, zgodnie z ust. 1.
Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

W sektorze leśnictwa ustanowiono już szeroki wachlarz środków, które z powodzeniem 
przyczyniły się do ograniczenia przywozu i handlu drewnem z nielegalnego wyrębu. Takie 
systemy powinny zostać przyjęte i uznane za de facto równoważne z systemem zasad należytej 
staranności.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Oznakowanie

Państwa członkowskie zapewniają, że 
w ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia drewno 
i produkty z drewna wprowadzone na 
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rynek lub udostępnione na rynku będą 
oznakowane zgodnie z przepisami art. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty działające jako kolejne ogniwa w łańcuchu dostaw, a także społeczeństwo powinni 
mieć prawo wiedzieć, czy produkt został legalnie pozyskany. 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4b
Opracowanie wymogów w zakresie 

zrównoważonego rozwoju
W ciągu roku od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wniosek legislacyjny dotyczący 
wspólnotowego standardu dotyczącego 
drewna i produktów z drewna 
pozyskiwanych z lasów naturalnych, aby 
osiągnąć najwyższe wymogi z zakresu 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Plan działań FLEGT stanowi, że celem UE jest: „wspieranie międzynarodowych wysiłków 
w celu zajęcia się światowym problemem nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego 
z nim handlu oraz przyczynić się do osiągnięcia szerzej zakreślonego celu zrównoważonego 
zarządzania lasami”. Ponadto: „Nielegalne pozyskiwanie drewna narusza zatem wiele 
zasadniczych celów WE z zakresu rozwoju, takich jak: finansowanie rozwoju przez sektor 
publiczny ukierunkowane na ludzi biednych, pokój, bezpieczeństwo, dobre sprawowanie 
rządów, zwalczanie korupcji i zrównoważone zarządzanie środowiskiem naturalnym”. 
A zatem prawodawstwo powinno zapewniać zatrzymanie nielegalnego handlu drewnem 
i produktami z drewna na rynku UE i wsparcie szerszej perspektywy zrównoważonego 



AM\764461PL.doc 73/113 PE418.388v01-00

PL

rozwoju.

Poprawka 145
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy uznają organizacje 
monitorujące, które występują z wnioskiem 
o uznanie, jeśli organizacja monitorująca 
spełnia następujące wymogi:

1. Komisja, zgodnie z procedurą określoną 
w ust. 3b, uznaje organizacje
monitorujące, które występują z wnioskiem 
o uznanie, jeśli organizacja monitorująca 
spełnia następujące wymogi:

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest utrzymanie rozróżnienia pomiędzy kompetencjami (prywatnej) organizacji 
monitorującej a właściwym organem, który jest odpowiedzialny za kontrolowanie zarówno 
organizacji monitorujących, jak i systemu zasad należytej staranności.

Poprawka 146
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy uznają organizacje 
monitorujące, które występują z 
wnioskiem o uznanie, jeśli organizacja
monitorująca spełnia następujące 
wymogi:

1. Komisja, zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 11 
ust. 2a, uznaje jako organizację 
monitorującą podmiot prywatny lub 
publiczny, który wdrożył system zasad 
należytej staranności obejmujący 
elementy określone w art. 4 ust. 1.
1a. Podmiot publiczny występujący 
z wnioskiem o uznanie, o którym mowa 
w ust. 1, spełnia następujące wymogi: 

a) posiada osobowość prawną; a) posiada osobowość prawną;
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aa) podlega prawu publicznemu;
b) ustanowiła system zasad należytej 
staranności, który zawiera elementy 
określone w art. 4 ust. 1;

b) został utworzony w celu wykonywania 
określonych funkcji w odniesieniu do 
sektora leśnego, ale nie w celu 
zarządzania krajowymi wymogami 
dotyczącymi działań pozyskiwania lub ich 
wprowadzania w życie;
ba) w przeważającej części jest 
finansowany przez władze państwowe, 
regionalne lub lokalne lub inne instytucje 
podlegające prawu publicznemu;

c) zobowiązuje zatwierdzane przez siebie 
podmioty do stosowania ustanowionych 
przez nią systemów zasad należytej 
staranności;

c) zobowiązuje zatwierdzane przez siebie 
podmioty do stosowania ustanowionych 
przez nią systemów zasad należytej 
staranności;

d) posiada mechanizm monitorowania w 
celu zapewnienia stosowania systemów 
zasad należytej staranności przez 
operatorów, których zatwierdziła jako 
stosujących ustanowiony przez nią system 
zasad należytej staranności;

d) posiada mechanizm monitorowania w 
celu zapewnienia stosowania systemów 
zasad należytej staranności przez 
operatorów, których zatwierdziła jako 
stosujących ustanowiony przez nią system 
zasad należytej staranności;

e) podejmuje stosowne środki 
dyscyplinarne wobec każdego 
zatwierdzonego podmiotu, który nie 
postępuje zgodnie z systemem zasad 
należytej staranności ustanowionym przez 
organizację monitorującą.

e) podejmuje stosowne środki 
dyscyplinarne wobec każdego 
zatwierdzonego podmiotu, który nie 
postępuje zgodnie z jego systemem zasad 
należytej staranności; środki dyscyplinarne 
mogą obejmować poinformowanie 
o sprawie właściwego organu krajowego;
ea) nie posiada interesów sprzecznych 
z interesami właściwych organów.

Or. en

Uzasadnienie

Wraz z nową poprawką X (wprowadzającą art. 5 ust. 1b (nowy)) poprawka ta zastępuje 
poprawkę 28 do projektu sprawozdania – w celu wyjaśnienia, że podmioty publiczne mogą 
być uznane za organizacje monitorujące i w celu ustanowienia właściwych kryteriów 
wybieralności dla podmiotów publicznych i prywatnych.
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Poprawka 147
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy uznają organizacje 
monitorujące, które występują z wnioskiem 
o uznanie, jeśli organizacja monitorująca 
spełnia następujące wymogi:

1. Zgodnie z procedurą regulacyjną, 
o której mowa w art. 11 ust. 2a, Komisja 
uznaje organizacje monitorujące, które 
występują z wnioskiem o uznanie, jeśli 
organizacja monitorująca spełnia 
następujące wymogi:

Or. en

Uzasadnienie

Unijny poziom akredytacji organizacji monitorujących pomoże uniknąć tworzenia różnych 
standardów i zakłóceń na rynku. Aby organizacje monitorujące były wiarygodne, konieczne 
jest ustanowienie jasnych kryteriów akredytacji i minimalnych wymogów dotyczących działań 
tych organizacji.

Poprawka 148
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) posiada odpowiednią wiedzę 
specjalistyczną;

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest utrzymanie rozróżnienia pomiędzy kompetencjami (prywatnej) organizacji 
monitorującej a właściwym organem, który jest odpowiedzialny za kontrolowanie zarówno 
organizacji monitorujących, jak i systemu zasad należytej staranności.
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Poprawka 149
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) posiada odpowiednią wiedzę 
specjalistyczną;

Or. en

Uzasadnienie

Unijny poziom akredytacji organizacji monitorujących pomoże uniknąć tworzenia różnych 
standardów i zakłóceń na rynku. Aby organizacje monitorujące były wiarygodne, konieczne 
jest ustanowienie jasnych kryteriów akredytacji i minimalnych wymogów dotyczących działań 
tych organizacji.

Poprawka 150
Samuli Pohjamo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) posiada odpowiednią wiedzę 
specjalistyczną;

Or. en

Uzasadnienie

Organizacja monitorująca musi wykazać, że posiada odpowiednia wiedzę specjalistyczną do 
monitorowania systemu zasad należytej staranności.
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Poprawka 151
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) posiada odpowiednią wiedzę 
specjalistyczną;

Or. en

Poprawka 152
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera ab) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) jest finansowo niezależna od 
podmiotów, które zatwierdza;

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest utrzymanie rozróżnienia pomiędzy kompetencjami (prywatnej) organizacji 
monitorującej a właściwym organem, który jest odpowiedzialny za kontrolowanie zarówno 
organizacji monitorujących, jak i systemu zasad należytej staranności.

Poprawka 153
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera ab) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) jest prawnie i finansowo niezależna od 
podmiotów, które zatwierdza;

Or. en
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Uzasadnienie

Unijny poziom akredytacji organizacji monitorujących pomoże uniknąć tworzenia różnych 
standardów i zakłóceń na rynku. Aby organizacje monitorujące były wiarygodne, konieczne 
jest ustanowienie jasnych kryteriów akredytacji i minimalnych wymogów dotyczących działań 
tych organizacji.

Poprawka 154
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) podejmuje stosowne środki 
dyscyplinarne wobec każdego 
zatwierdzonego podmiotu, który nie 
postępuje zgodnie z systemem zasad 
należytej staranności ustanowionym przez 
organizację monitorującą.

e) podejmuje stosowne środki 
dyscyplinarne wobec każdego 
zatwierdzonego podmiotu, który nie 
postępuje zgodnie z systemem zasad 
należytej staranności ustanowionym przez 
organizację monitorującą. Środki te 
obejmują jako główne sankcje 
poinformowanie o sprawie właściwych 
krajowych organów egzekwowania prawa 
i Komitetu, o którym mowa w art. 11.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest utrzymanie rozróżnienia pomiędzy kompetencjami (prywatnej) organizacji 
monitorującej a właściwym organem, który jest odpowiedzialny za kontrolowanie zarówno 
organizacji monitorujących, jak i systemu zasad należytej staranności.

Poprawka 155
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) podejmuje stosowne środki 
dyscyplinarne wobec każdego 
zatwierdzonego podmiotu, który nie 

e) podejmuje stosowne środki 
dyscyplinarne wobec każdego 
zatwierdzonego podmiotu, który nie 
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postępuje zgodnie z systemem zasad 
należytej staranności ustanowionym przez 
organizację monitorującą.

postępuje zgodnie z systemem zasad 
należytej staranności ustanowionym przez 
organizację monitorującą; środki 
dyscyplinarne obejmują poinformowanie 
o sprawie właściwego organu krajowego.

Or. en

Uzasadnienie

Unijny poziom akredytacji organizacji monitorujących pomoże uniknąć tworzenia różnych 
standardów i zakłóceń na rynku. Aby organizacje monitorujące były wiarygodne, konieczne 
jest ustanowienie jasnych kryteriów akredytacji i minimalnych wymogów dotyczących działań
tych organizacji.

Poprawka 156
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) podejmuje stosowne środki 
dyscyplinarne wobec każdego 
zatwierdzonego podmiotu, który nie 
postępuje zgodnie z systemem zasad 
należytej staranności ustanowionym przez 
organizację monitorującą. 

e) podejmuje stosowne środki 
dyscyplinarne wobec każdego 
zatwierdzonego podmiotu, który nie 
postępuje zgodnie z systemem zasad 
należytej staranności ustanowionym przez 
organizację monitorującą. Wachlarz 
środków obejmuje wycofanie certyfikatu 
i wykluczenie z rynku.

Or. nl

Poprawka 157
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) posiada przepisy przewidujące:
(i) obowiązek korzystania z systemów 
zasad należytej staranności przez 
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członków lub podmioty uznane przez 
organizację monitorującą;
(ii) kontrolę organizacji monitorującej 
przez jej członków lub podmioty 
wykorzystujące jej system.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest utrzymanie rozróżnienia pomiędzy kompetencjami (prywatnej) organizacji 
monitorującej a właściwym organem, który jest odpowiedzialny za kontrolowanie zarówno 
organizacji monitorujących, jak i systemu zasad należytej staranności.

Poprawka 158
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) posiada przepisy przewidujące:
(i) obowiązek korzystania z systemów 
zasad należytej staranności przez 
członków lub podmioty uznane przez 
organizację monitorującą;
(ii) kontrolę organizacji monitorującej 
przez jej członków lub podmioty 
wykorzystujące jej system.

Or. en

Uzasadnienie

Unijny poziom akredytacji organizacji monitorujących pomoże uniknąć tworzenia różnych 
standardów i zakłóceń na rynku. Aby organizacje monitorujące były wiarygodne, konieczne 
jest ustanowienie jasnych kryteriów akredytacji i minimalnych wymogów dotyczących działań 
tych organizacji. 
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Poprawka 159
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Podmiot prywatny występujący 
z wnioskiem o uznanie, o którym mowa 
w ust. 1, spełnia następujące wymogi: 
a) podlega prawu prywatnemu;
b) posiada osobowość prawną;
c) posiada odpowiednią wiedzę 
specjalistyczną;
d) jest finansowo niezależny od 
podmiotów, które zatwierdza; 
e) podmioty, które zatwierdza, są 
zobowiązane przez statut podmiotu do 
stosowania systemów zasad należytej 
staranności; 
f) posiada mechanizm monitorowania 
w celu zapewnienia stosowania systemów 
zasad należytej staranności przez 
operatorów, których zatwierdził jako 
stosujących ustanowiony przez nią system 
zasad należytej staranności;
g) podejmuje odpowiednie środki 
dyscyplinarne wobec każdego 
zatwierdzonego podmiotu, który nie 
przestrzega systemu zasad należytej 
staranności; środki dyscyplinarne mogą 
obejmować poinformowanie o sprawie 
właściwego organu krajowego. 

Or. en

Uzasadnienie

Wraz z nową poprawką X (zmieniającą art. 5 ust. 1), poprawka ta zastępuje poprawkę 28 
projektu sprawozdania – w celu wyjaśnienia, że podmioty publiczne mogą być uznane za 
organizacje monitorujące i w celu ustanowienia właściwych kryteriów wybieralności dla 
podmiotów publicznych i prywatnych.
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Poprawka 160
Riitta Myller, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dokumentację poświadczającą jej 
wiedzę specjalistyczną;

Or. en

Poprawka 161
Samuli Pohjamo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dokumentację poświadczającą jej 
wiedzę specjalistyczną;

Or. en

Uzasadnienie

Organizacja monitorująca musi wykazać, że posiada specjalistyczną wiedzę do 
monitorowania systemu zasad należytej staranności.

Poprawka 162
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dokumentację poświadczającą jej 
zdolność do przyjęcia systemu, który jest 
zgodny z kryteriami ustanowionymi 
w art. 4 i art. 5 ust. 1;

Or. en
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Poprawka 163
Riitta Myller, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dokumentację poświadczającą jej 
zdolność do przyjęcia systemu, który jest 
zgodny z kryteriami ustanowionymi 
w art. 4 i art. 5.

Or. en

Poprawka 164
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy decydują o uznaniu 
danej organizacji monitorującej w terminie 
trzech miesięcy od złożenia wniosku przez 
tę organizację.

3. Decyzja o uznaniu danej organizacji 
monitorującej jest podejmowana 
w terminie trzech miesięcy od złożenia 
wniosku przez tę organizację.
W terminie 15 dni od daty wydania decyzji 
decyzja, wraz z kopią wniosku o uznaniu 
organizacji monitorującej jest 
przekazywana przez Komisję właściwemu 
organowi państwa członkowskiego, które 
posiada jurysdykcję nad tą organizacją,.

W regularnych odstępach czasu
przeprowadzają one kontrole celem 
upewnienia się, że organizacje 
monitorujące spełniają wymogi 
ustanowione w ust. 1.

Właściwe organy państw członkowskich
przeprowadzają kontrole, w tym kontrole 
w terenie, w regularnych odstępach czasu 
lub na podstawie uzasadnionych 
zastrzeżeń stron trzecich, celem 
upewnienia się, że organizacje 
monitorujące spełniają wymogi 
ustanowione w ust. 1.
Jeśli po przeprowadzeniu tych kontroli 
właściwe organy upewnią się, że 
organizacje monitorujące nie spełniają 
wymogów ustanowionych w ust. 1, 
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bezzwłocznie informują Komisję 
i przekazują jej wszelkie dowody w tym 
względzie.

Or. en

Poprawka 165
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy decydują o uznaniu 
danej organizacji monitorującej w terminie 
trzech miesięcy od złożenia wniosku przez 
tę organizację. 

3. Zgodnie z procedurą ustanowioną 
w art. 11 ust. 2 Komisja decyduje 
o zaleceniu uznania w terminie trzech 
miesięcy od otrzymania informacji od 
właściwego organu państwa 
członkowskiego, które rekomenduje 
organizację w celu jej uznania.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest utrzymanie rozróżnienia pomiędzy kompetencjami (prywatnej) organizacji 
monitorującej a właściwym organem, który jest odpowiedzialny za kontrolowanie zarówno 
organizacji monitorujących, jak i systemu zasad należytej staranności.

Poprawka 166
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W regularnych odstępach czasu 
przeprowadzają one kontrole celem 
upewnienia się, że organizacje 
monitorujące spełniają wymogi 
ustanowione w ust. 1.

W regularnych odstępach czasu lub na 
podstawie uzasadnionych zastrzeżeń 
przekazanych przez strony trzecie 
inspektorzy UE i właściwe organy państw 
członkowskich przeprowadzają kontrole, 
w tym kontrole w terenie, celem 
upewnienia się, że organizacje 
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monitorujące spełniają wymogi 
ustanowione w ust. 1. Wszystkie 
sprawozdania z kontroli są publicznie 
dostępne.

Or. en

Uzasadnienie

Inspektorzy UE będą pomagać właściwym organom państw członkowskich w zapewnianiu 
dokładności i harmonizacji w zakresie wprowadzania w życie przepisów przedmiotowego 
rozporządzenia. 

Poprawka 167
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ cofa uznanie danej 
organizacji monitorującej, jeśli 
stwierdzono, że organizacja ta nie spełnia 
już wymogów określonych w ust. 1.

4. Zgodnie z procedurą ustanowioną 
w art. 11 ust. 2 Komisja podejmuje 
decyzję, czy wycofać uznanie danej 
organizacji monitorującej, jeśli 
stwierdzono, że organizacja ta nie spełnia 
już wymogów określonych w ust. 1.

Or. en

Poprawka 168
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwe organy informują Komisję w 
terminie dwóch miesięcy o każdej decyzji 
dotyczącej uznania organizacji 
monitorującej, odmowy jej uznania lub 
cofnięcia uznania.

5. Właściwe organy informują Komisję 
w terminie dwóch miesięcy o każdej 
decyzji dotyczącej zalecenia uznania, 
odmowy uznania lub cofnięcia uznania 
organizacji monitorującej.

Or. en
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Poprawka 169
Riitta Myller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwe organy informują Komisję w 
terminie dwóch miesięcy o każdej decyzji 
dotyczącej uznania organizacji
monitorującej, odmowy jej uznania lub 
cofnięcia uznania.

5. Właściwe organy informują Komisję 
w terminie dwóch miesięcy o każdej 
decyzji dotyczącej zalecenia uznania, 
odmowy uznania lub cofnięcia uznania 
organizacji monitorującej.

Or. en

Poprawka 170
Riitta Myller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Procedura zarządzania ryzykiem

1. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
procedury zarządzania ryzykiem były 
wdrażane w sposób niezależny, 
obiektywny i przejrzysty.
2. Aby pomóc w określeniu poziomu 
ryzyka Komisja, zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 11 ust. 2:
a) tworzy jedną lub więcej publicznych
baz danych i zarządza nimi; w bazach tych
znajdują się zapisy dotyczące nazw 
przedsiębiorstw i podmiotów 
pozyskujących drewno, które zostały 
skazane za prowadzenie nielegalnych 
działań oraz informacje dotyczące 
charakteru naruszenia i kraju oraz 
obszaru, gdzie dokonano naruszenia;
b) sporządza wykaz istniejących źródeł 
informacji, które podmioty mogą 
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wykorzystać, aby ocenić poziom ryzyka;
c) opracowuje porady dotyczące 
wykorzystywania narzędzi zarządzania 
ryzykiem; dostarcza wykaz 
najpowszechniejszych i najczęściej 
popełnianych nieprawidłowości oraz 
rodzajów naruszeń.
3. W oparciu o ocenę ryzyka podmioty 
podejmują dodatkowe działania 
w sytuacjach wiążących się z większym 
ryzykiem. Środki te mogą polegać, między 
innymi, na:
a) wcześniejszym zgłaszaniu organom 
kontrolnym informacji dotyczących daty 
i szczegółów nabycia;
b) wymaganiu dostarczenia dowodu 
istnienia odpowiednich systemów 
zarządzania, w ramach których 
uzgadniane są warunki nabycia;
c) wymaganiu dostarczenia dodatkowych 
dokumentów, danych lub informacji.
4. Wykaz zamieszczony w ust. 4 akapit 
pierwszy jest poddawany przeglądowi i w 
razie konieczności rozszerzany przez 
Komisję zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa 
w art. 11 ust. 2.

Or. en

Poprawka 171
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – tytuł i ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki monitorowania Środki monitorowania i kontroli
1. Właściwe organy przeprowadzają 
kontrole w celu zweryfikowania, czy 
podmioty spełniają wymogi określone w 
art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ust. 1.

1. Właściwe organy przeprowadzają 
kontrole w celu zweryfikowania, czy 
podmioty spełniają wymogi określone 
w art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 4.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą posiadać jasne kryteria opracowane na szczeblu UE dotyczące 
kontroli w zakresie systemów monitorowania w celu zapewnienia wszystkim równych szans 
w całej UE. W szczególności kontrole przeprowadza się w przypadku, gdy właściwe organy 
posiadają informacje, które podważają efektywne funkcjonowanie systemu monitorującego.

Poprawka 172
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy przeprowadzają 
kontrole w celu zweryfikowania, czy 
podmioty spełniają wymogi określone w 
art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ust. 1.

1. Właściwe organy przeprowadzają 
kontrole, w tym kontrole celne w celu 
zweryfikowania, czy podmioty spełniają 
wymogi określone w art. 3 ust. 1 i 2 oraz 
art. 4 ust. 1.

Or. pl

Uzasadnienie

Podkreślono transgraniczny charakter problemu. Już na granicach UE można powodować, że 
nie będzie możliwy wwóz drewna z nielegalnego wyrębu na rynek wewnętrzny Unii.

Poprawka 173
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kontrole należy przeprowadzać 
zgodnie z planem rocznym lub na 
podstawie uzasadnionych zastrzeżeń 
przekazanych przez strony trzecie. 

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą posiadać jasne kryteria opracowane na szczeblu UE dotyczące 
kontroli w zakresie systemów monitorowania w celu zapewnienia wszystkim równych szans 
w całej UE. W szczególności kontrole przeprowadza się w przypadku, gdy właściwe organy 
posiadają informacje, które podważają efektywne funkcjonowanie systemu monitorującego.

Poprawka 174
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Kontrole mogą obejmować między 
innymi:
a) analizę stosowanych przez podmioty 
systemów technicznych i zarządczych oraz 
procedur zachowania należytej 
staranności i oceny ryzyka,
b) analizę dokumentacji i zapisów, 
wykazujących właściwe funkcjonowanie 
systemów i procedur,
c) kontrole wyrywkowe, w tym kontrole 
w terenie. 

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą posiadać jasne kryteria opracowane na szczeblu UE dotyczące 
kontroli w zakresie systemów monitorowania w celu zapewnienia wszystkim równych szans 
w całej UE. W szczególności kontrole przeprowadza się w przypadku, gdy właściwe organy 
posiadają informacje, które podważają efektywne funkcjonowanie systemu monitorującego.

Poprawka 175
Riitta Myller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty udzielają wszelkiej pomocy 2. Podmioty muszą udzielić właściwemu 
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koniecznej do ułatwienia przeprowadzenia 
kontroli, o których mowa w ust. 1.

organowi wszelkiej pomocy koniecznej do 
ułatwienia wykonania spoczywających na 
nich obowiązków, zwłaszcza w odniesieniu 
do dostępu do lokali i przedstawienia 
dokumentacji lub zapisów.

Or. en

Poprawka 176
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty udzielają wszelkiej pomocy 
koniecznej do ułatwienia przeprowadzenia 
kontroli, o których mowa w ust. 1.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 177
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po przeprowadzeniu kontroli, o których 
mowa w ust. 1, właściwe organy mogą
zwrócić się do podmiotu o podjęcie 
środków naprawczych.

3. Po przeprowadzeniu kontroli, o których 
mowa w ust. 1, właściwe organy mogą 
podjąć natychmiastowe środki naprawcze.

Takie środki mogą między innymi 
obejmować:
a) natychmiastowe wstrzymanie 
działalności handlowej;
b) konfiskatę drewna i produktów 
z drewna.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą posiadać jasne kryteria opracowane na szczeblu UE dotyczące 
kontroli w zakresie systemów monitorowania w celu zapewnienia wszystkim równych szans 
w całej UE. W szczególności kontrole przeprowadza się w przypadku, gdy właściwe organy 
posiadają informacje, które podważają efektywne funkcjonowanie systemu monitorującego.

Poprawka 178
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po przeprowadzeniu kontroli, o których 
mowa w ust. 1, właściwe organy mogą 
zwrócić się do podmiotu o podjęcie 
środków naprawczych.

3. Po przeprowadzeniu kontroli, o których 
mowa w ust. 1, właściwe organy mogą 
podjąć natychmiastowe środki naprawcze. 
W przypadku gdy zażądano podjęcia 
takich środków, lecz nie zostały one 
podjęte przez podmiot w wyznaczonym 
terminie, właściwe organy mogą 
zastosować kary zgodnie z art. 13.

Or. en

Uzasadnienie

Wraz z nową poprawką X do art. 7 ust. 4 (nowy), poprawka ta zastępuje poprawkę 40 
projektu sprawozdania (którą sprawozdawczyni wycofuje). Celem tej poprawki jest 
wyjaśnienie, że środki naprawcze odwołują się do konieczności poprawy systemów zasad 
należytej staranności i związanych z tym procesów, podczas gdy środki natychmiastowe 
odnoszą się do natychmiastowych działań mających na celu egzekwowanie prawa, 
podejmowanych w przypadku istnienia podejrzenia naruszenia wymogów ustanowionych 
w art. 3 (po wprowadzeniu poprawek).

Poprawka 179
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po przeprowadzeniu kontroli, o których 3. Po przeprowadzeniu kontroli, o których 
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mowa w ust. 1, właściwe organy mogą 
zwrócić się do podmiotu o podjęcie 
środków naprawczych. 

mowa w ust. 1, właściwe organy mogą 
zwrócić się do podmiotu o podjęcie 
proporcjonalnych środków naprawczych. 

Or. fr

Poprawka 180
Riitta Myller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po przeprowadzeniu kontroli, o których 
mowa w ust. 1, właściwe organy mogą 
zwrócić się do podmiotu o podjęcie
środków naprawczych.

3. Po przeprowadzeniu kontroli, o których 
mowa w ust. 1, właściwe organy mogą 
zażądać od podmiotu podjęcia środków 
naprawczych.

Or. en

Poprawka 181
Riitta Myller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Kontrole przeprowadza się zawsze 
w przypadku, gdy:
a) właściwe organy państwa 
członkowskiego posiadają podstawy do 
zakwestionowania przestrzegania 
wymogów niniejszego rozporządzenia 
w odniesieniu do wprowadzania na rynek 
przez podmiot drewna lub produktów 
z drewna; lub
b) właściwy organ państwa 
członkowskiego posiada informacje, które 
podważają przestrzeganie przez podmiot 
wymogów w zakresie systemów zasad 
należytej staranności ustanowionych 
w niniejszym rozporządzeniu.
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Or. en

Poprawka 182
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W przypadku istnienia podejrzenia 
popełnienia poważnych naruszeń państwa 
członkowskie wszczynają pełne 
dochodzenie i stosują natychmiastowe 
środki egzekwowania prawa.

Or. en

Poprawka 183
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli po przeprowadzeniu kontroli, 
o których mowa w ust. 1, istnieje 
podejrzenie, że podmiot umyślnie naruszył 
wymogi ustanowione w art. 3, właściwe 
organy mogą zgodnie z krajowym 
ustawodawstwem podjąć natychmiastowe 
środki, które mogą obejmować między 
innymi:
a) natychmiastowe wstrzymanie 
działalności handlowej; 
b) konfiskatę drewna i produktów 
z drewna.

Or. en

Uzasadnienie

Wraz z nową poprawką X do art. 7 ust. 4 (nowy), poprawka ta zastępuje poprawkę 40 
projektu sprawozdania (którą sprawozdawczyni wycofuje). Celem tej poprawki jest 
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wyjaśnienie, że środki naprawcze odwołują się do konieczności poprawy systemów zasad 
należytej staranności i związanych z tym procesów, podczas gdy środki natychmiastowe 
odnoszą się do natychmiastowych działań mających na celu egzekwowanie prawa, 
podejmowanych w przypadku istnienia podejrzenia naruszenia wymogów ustanowionych 
w art. 3 (po wprowadzeniu poprawek).

Poprawka 184
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Kontrole przeprowadza się zawsze 
w przypadku, gdy:
a) właściwe organy państwa 
członkowskiego posiadają podstawy do 
zakwestionowania przestrzegania 
wymogów niniejszego rozporządzenia 
w odniesieniu do wprowadzania na rynek 
przez podmiot drewna lub produktów 
z drewna; lub
b) właściwy organ państwa 
członkowskiego posiada informacje, które 
podważają przestrzeganie przez podmiot 
wymogów w zakresie systemów zasad 
należytej staranności ustanowionych 
w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą posiadać jasne kryteria opracowane na szczeblu UE dotyczące 
kontroli w zakresie systemów monitorowania w celu zapewnienia wszystkim równych szans 
w całej UE. W szczególności kontrole przeprowadza się w przypadku, gdy właściwe organy 
posiadają informacje, które podważają efektywne funkcjonowanie systemu monitorującego.
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Poprawka 185
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Kontrole przeprowadza się zawsze 
w przypadku, gdy:
a) właściwe organy państwa 
członkowskiego posiadają podstawy do 
zakwestionowania przestrzegania 
wymogów niniejszego rozporządzenia 
w odniesieniu do wprowadzania na rynek 
przez podmiot drewna lub produktów 
z drewna; lub
b) właściwy organ państwa 
członkowskiego posiada informacje, które 
podważają przestrzeganie przez podmiot 
wymogów w zakresie systemów zasad 
należytej staranności ustanowionych 
w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić jednolity system kontroli, państwom członkowskim należy udostępnić ścisłe 
kryteria dotyczące monitorowania i kontrolowania podmiotów i organizacji monitorujących.

Poprawka 186
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Środki natychmiastowego egzekwowania 

prawa
1. W przypadku gdy osoba fizyczna jest 
podejrzana o dopuszczenie się naruszenia 
lub została ujęta na gorącym uczynku, lub 
gdy osobę prawną podejrzewa się o to, że 
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jest odpowiedzialna za takie naruszenie, 
państwa członkowskie wszczynają pełne 
dochodzenie w sprawie tego naruszenia 
oraz, zgodnie ze swoim prawem krajowym 
i w zależności od powagi naruszenia, 
podejmują natychmiastowe środki 
egzekwowania prawa, w szczególności:
a) doprowadzenie do natychmiastowego 
zaprzestania działalności handlowej;
b) skierowanie do portu załadowania lub 
czasowe unieruchomienie lub skierowanie 
środka transportu w inne miejsce w celu 
przeprowadzenia inspekcji;
c) czasowe unieruchomienie lub 
konfiskatę wszelkich środków transportu 
lub pojazdów dostawczych lub maszyn
wykorzystywanych do przeprowadzania 
danych operacji;
d) konfiskata drewna i produktów 
z drewna;
e) zawieszenie zezwolenia na 
wprowadzania na rynek drewna lub 
produktów z drewna.
2. Środki egzekwowania prawa mają taki 
charakter, aby zapobiec kontynuowaniu 
danego naruszenia i umożliwić właściwym 
organom zakończenie prowadzonego 
przez nie dochodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst po zmianie został zaczerpnięty z tekstu przyjętego rozporządzenia WE nr 1005/2008 
w sprawie nielegalnych połowów.

Poprawka 187
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Przedsiębiorstwa przywożące, dzięki 
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którym drewno dostępne jest na 
europejskim rynku, muszą również 
uwzględnić w swoich rocznych 
sprawozdaniach oddziaływanie na 
środowisko naturalne i konsekwencje 
społeczne swoich (międzynarodowych) 
działań oraz pozyskiwania i transportu 
drewna.
Odnosi się to w szczególności do 
oddziaływania na środowisko naturalne i 
konsekwencji społecznych na terenach, 
skąd pozyskiwane jest drewno i w krajach 
będących producentami drewna.

Or. nl

Uzasadnienie

Przejrzystości i możliwość przeprowadzania kontroli.

Poprawka 188
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Streszczenie zapisów, o których mowa 
w ust. 1, jest udostępniane do publicznej 
wiadomości zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2003/4/WE.

2. Streszczenie zapisów, o których mowa 
w ust. 1, jest udostępniane do publicznej 
wiadomości w Internecie zgodnie z 
przepisami dyrektywy 2003/4/WE.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka uściślona, o jaką formę udostępniania chodzi. 
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Poprawka 189
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja udostępnia wykaz właściwych 
organów do publicznej wiadomości.

2. Komisja udostępnia wykaz właściwych 
organów do publicznej wiadomości w 
Internecie. Wykaz ten jest aktualizowany.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka uściślona, o jaką formę udostępniania chodzi.

Poprawka 190
Samuli Pohjamo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Grupa Doradcza

1. Ustanawia się Grupę Doradczą, w skład 
której wchodzą przedstawiciele 
zainteresowanych stron, w tym między 
innymi przedstawiciele sektora leśnego 
i sektorów powiązanych, właścicieli lasów, 
organizacji pozarządowych i grup 
konsumenckich. Grupie Doradczej 
przewodniczy przedstawiciel Komisji.
2. Przedstawiciele państw członkowskich 
mogą uczestniczyć w posiedzeniach 
zarówno z własnej inicjatywy, jak i na 
wniosek Grupy Doradczej.
3. Grupa Doradcza ustanawia własny 
regulamin, który jest udostępniany na 
stronie internetowej Komisji.
4. Komisja zapewnia Grupie Doradczej 
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konieczne techniczne i logistyczne 
wsparcie i udostępnia sekretariat w celu 
organizowania posiedzeń.
5. Grupa Doradcza bada i wydaje opinie 
w kwestiach odnoszących się do 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
podniesionych przez przewodniczącego, 
zarówno z własnej inicjatywy, jak i na 
wniosek członków Grupy Doradczej lub 
Komitetu.
6. Komisja przekazuje Komitetowi opinie 
Grupy Doradczej.

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić skuteczne wdrożenie rozporządzenia i zapewnić prawidłową komunikację 
pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, należy ustanowić Grupę Doradczą, z którą 
Komitet ds. handlu drewnem może przeprowadzać konsultacje.

Poprawka 191
Riitta Myller, Anders Wijkman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może wprowadzać zmiany do 
ustanowionego w załączniku wykazu 
drewna i produktów z drewna, 
uwzględniając charakterystykę 
techniczną, zastosowania końcowe i 
procesy produkcyjne. 

skreślony

Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 11 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 192
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Naruszenia

Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie środki w celu zapewnienia 
nakładania sankcji co najmniej 
w przypadku następujących naruszeń 
niniejszego rozporządzenia:
a) nieustanowienie przez podmiot systemu 
zasad należytej staranności;
b) nieustanowienie i/lub niewdrożenie 
przez podmiot systemu zasad należytej 
staranności, który spełnia wszystkie 
wymogi przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, a w szczególności 
w art. 4;
c) wprowadzenie przez podmiot na rynek 
drewna lub produktów z drewna 
w przypadku, gdy podmiot bądź wie, że 
drewno zostało pozyskane, zbyte lub 
przetworzone z naruszeniem prawa 
państwa pochodzenia, bądź nie dołożył 
należytej staranności, aby wyeliminować
ryzyko takiego pozyskania, zbycia lub 
przetworzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować pewność prawną, naruszenia podlegające sankcjom powinny być 
wymienione w tekście rozporządzenia. Naruszenia te stanowią dla podmiotów wystarczającą 
zachętę, aby podjąć środki konieczne do zapewnienia, że w UE będzie prowadzony handel 
tylko legalnie pozyskanym drewnem lub produktami z drewna.
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Poprawka 193
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar stosowanych w 
przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do ich 
wdrożenia. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach do dnia 31 
grudnia 20XX r. i przekazują niezwłocznie 
informacje o wszelkich późniejszych 
zmianach dotyczących tych przepisów.

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar stosowanych w 
przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do ich 
wdrożenia. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
i mogą obejmować między innymi:

(i) kary finansowe odzwierciedlające:
- stopień szkodliwości dla środowiska;
- wartość produktów z drewna;
- stratę w zakresie podatków oraz szkodę 
gospodarczą spowodowane naruszeniem; 
(ii) konfiskatę drewna i produktów 
z drewna;
(iii) czasowy zakaz wprowadzania do 
obrotu drewna i produktów z drewna;
(iv) państwa członkowskie mogą także, lub 
ewentualnie, stosować skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające sankcje 
karne.
Kary finansowe wynoszą co najmniej 
pięciokrotność wartości produktów 
z drewna uzyskanych w wyniku 
popełnienia poważnego naruszenia. 
W przypadku ponownego popełnienia 
poważnego naruszenia w okresie pięciu 
lat, kary pieniężne są stopniowo 
zwiększane aż do dziesięciokrotności 
wartości produktów z drewna uzyskanych 
w wyniku popełnienia poważnego 
naruszenia.
Bez uszczerbku dla innych przepisów 
prawa wspólnotowego odnoszących się do 
środków publicznych państwa 
członkowskie nie przyznają w ramach 
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krajowych systemów pomocy lub środków 
wspólnotowych pomocy publicznej 
podmiotom skazanym za poważne 
naruszenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia, zanim nie zostaną podjęte 
środki naprawcze i nałożone skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie na szczeblu UE minimalnych sankcji i kar umożliwi uniknięcie zakłóceń 
konkurencji lub koncentracji rynku drewna w krajach, które stosują najniższe poziomy kar. 
Podobne przepisy zostały już ustanowione na szczeblu UE w rozporządzeniu (WE) 
nr 1005/2008 ustanawiającym wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, 
nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania.

Poprawka 194
Riitta Myller, Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar stosowanych w 
przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do ich 
wdrożenia. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach do dnia 31 
grudnia 20XX r. i przekazują niezwłocznie 
informacje o wszelkich późniejszych 
zmianach dotyczących tych przepisów. 

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar stosowanych w 
przypadku naruszenia w rozumieniu art. 1
i podejmują wszelkie środki niezbędne do 
ich wdrożenia. Przewidziane kary muszą 
być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające i mogą obejmować sankcje 
karne lub administracyjne, takie jak 
czasowy zakaz sprzedaży drewna lub 
produktów z drewna. 

Kary powinny być proporcjonalne 
i określane z uwzględnieniem strat 
w zakresie podatków i środowiska 
naturalnego, a także szkody gospodarczej 
spowodowanej popełnieniem naruszenia, 
zgodnie z art. 1, i powinny wynosić co 
najmniej dziesięciokrotność wartości 
drewna lub produktów z drewna 
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uzyskanych w wyniku popełnienia 
naruszenia.
Bez uszczerbku dla innych przepisów 
prawa wspólnotowego odnoszących się do 
środków publicznych państwa 
członkowskie nie przyznają w ramach 
krajowych systemów pomocy lub środków 
wspólnotowych pomocy publicznej 
podmiotom skazanym za naruszenie, 
zgodnie z art. 1.

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach do dnia 31 
grudnia 20XX r. i przekazują niezwłocznie 
informacje o wszelkich późniejszych 
zmianach dotyczących tych przepisów.

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach do dnia 31 
grudnia 20XX r. i przekazują niezwłocznie 
informacje o wszelkich późniejszych 
zmianach dotyczących tych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst po zmianie został zaczerpnięty z tekstu przyjętego rozporządzenia WE nr 1005/2008 
w sprawie nielegalnych połowów.

Poprawka 195
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar stosowanych w 
przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do ich 
wdrożenia. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach do dnia 31 
grudnia 20XX r. i przekazują niezwłocznie 
informacje o wszelkich późniejszych 
zmianach dotyczących tych przepisów.

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji stosowanych w 
przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do ich 
wdrożenia. Przewidziane sankcje mogą 
polegać na sankcjach karnych lub 
administracyjnych i muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające, i mogą 
obejmować między innymi:

i) kary finansowe odzwierciedlające 
stopień szkodliwości dla środowiska;
ii) konfiskatę drewna i produktów 
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z drewna;
iii) czasowy zakaz wprowadzania do 
obrotu drewna i produktów z drewna.

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach do dnia 31 
grudnia 20XX r. i przekazują niezwłocznie 
informacje o wszelkich późniejszych 
zmianach dotyczących tych przepisów.

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach do dnia 31 
grudnia 20XX r. i przekazują niezwłocznie 
informacje o wszelkich późniejszych 
zmianach dotyczących tych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno także przewidywać możliwość zastosowania sankcji karnych. 
Poprawka wyjaśnia i zastępuje poprawkę 46 złożoną przez sprawozdawczynię. Określenie kar 
na szczeblu państw członkowskich mogłoby doprowadzić do niespójności w ramach UE jeżeli 
chodzi o wnoszenie oskarżeń na mocy przedmiotowego rozporządzenia. Mogłoby to 
spowodować zakłócenia konkurencji i koncentracji rynku drewna w krajach, w których 
obowiązują najniższe kary.

Poprawka 196
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar stosowanych w 
przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do ich 
wdrożenia. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach do dnia 31 
grudnia 20XX r. i przekazują niezwłocznie 
informacje o wszelkich późniejszych 
zmianach dotyczących tych przepisów.

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar stosowanych w 
przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do ich 
wdrożenia. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach do dnia 31 
grudnia 20XX r. i przekazują niezwłocznie 
informacje o wszelkich późniejszych 
zmianach dotyczących tych przepisów. 
Nielegalne pozyskiwanie w państwach 
członkowskich musi podlegać co najmniej 
takim samym karom.

Or. en
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Uzasadnienie

Działania w zakresie nielegalnego pozyskiwania są tak poważne jak handel, a zatem muszą 
podlegać takim samym karom.

Poprawka 197
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
stosowne środki w celu zapewnienia 
nakładania sankcji za co najmniej 
następujące naruszenia niniejszego 
rozporządzenia:
a) nieustanowienie przez podmiot systemu 
zasad należytej staranności;
b) nieustanowienie i/lub niewdrożenie 
przez podmiot systemu zasad należytej 
staranności, który spełnia wszystkie 
wymogi przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, a w szczególności 
w art. 4;
c) wprowadzenie przez podmiot na rynek 
drewna lub produktów z drewna w 
przypadku, gdy podmiot bądź wie, że 
drewno zostało pozyskane, zbyte lub 
przetworzone z naruszeniem prawa 
państwa pochodzenia, bądź nie dołożył 
należytej staranności, aby wyeliminować 
ryzyko takiego pozyskania, zbycia lub 
przetworzenia.
2. Państwa członkowskie nakładają 
maksymalną sankcję w wysokości 
pięciokrotności wartości produktów 
z drewna uzyskanych w wyniku 
popełnienia poważnego naruszenia.
W przypadku ponownego popełnienia 
poważnego naruszenia w okresie pięciu 
lat, państwo członkowskie nakłada 
maksymalną sankcję wynoszącą co 
najmniej ośmiokrotność wartości 
produktów z drewna uzyskanych 
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w wyniku popełnienia poważnego 
naruszenia.
Stosując te sankcje państwa członkowskie 
uwzględniają także wartość szkody 
wyrządzonej dla zasobów drewna i danego 
środowiska leśnego.
3. Państwa członkowskie mogą także, lub 
ewentualnie, stosować skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające sankcje 
karne.
4. Państwa członkowskie przewidują 
zgodnie z prawem krajowym konfiskatę 
drewna lub produktów z drewna, które 
zostały wprowadzone na rynek 
z naruszeniem wymogów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wyszczególnienie naruszeń i sankcji stanowi prawny środek odstraszający w celu 
zmotywowania podmiotów do wdrożenia systemów, aby zapewnić wykluczenie nielegalnego 
drewna lub produktów drewnianych z łańcuchu dostaw UE. Podmiotom zapewnia się także 
jasność co do obowiązującego prawa. Podejście to jest podobne do podejścia już 
stosowanego w kontekście rozporządzenia w sprawie nielegalnych, nieraportowanych 
i nieuregulowanych połowów.

Poprawka 198
Riitta Myller, Anders Wijkman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Opracowując sprawozdanie, o którym 
mowa w ust. 2, Komisja uwzględnia 
postęp uczyniony w zakresie zawierania 
i funkcjonowania dwustronnych 
dobrowolnych umów o partnerstwie 
w ramach FLEGT przyjmowanych 
zgodnie z rozporządzeniem nr 2173/2005. 
Komisja rozważa, czy wymagana jest 
jakakolwiek rewizja niniejszego 
rozporządzenia w świetle doświadczenia 
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dotyczącego funkcjonowania 
dwustronnych dobrowolnych umów o 
partnerstwie i ich skuteczności w 
rozwiązywaniu problemu nielegalnie 
pozyskiwanego drewna.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie musi zapewniać wyraźne zdefiniowanie zgodności z przepisami 
wykonawczymi. Nawet jeśli dwustronne dobrowolne umowy o partnerstwie są istotnym 
narzędziem rozwiązywania najważniejszych kwestii nielegalnego pozyskiwania drewna 
i związanych z tym problemów, rozporządzenie to musi uwzględniać, że dotychczas w ramach 
WE nie opracowano żadnych środków mających na celu rozwiązanie problemu niezgodności 
z rozporządzeniem Rady UE w sprawie systemu zezwoleń. 

Poprawka 199
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Opracowując sprawozdanie, o którym 
mowa w ust. 2, Komisja uwzględnia 
postęp uczyniony w zakresie zawierania 
i funkcjonowania dwustronnych 
dobrowolnych umów o partnerstwie 
w ramach FLEGT przyjmowanych 
zgodnie z rozporządzeniem nr 2173/2005. 
Komisja rozważa, czy wymagana jest 
jakakolwiek rewizja niniejszego 
rozporządzenia w świetle doświadczenia 
dotyczącego funkcjonowania 
dwustronnych dobrowolnych umów o 
partnerstwie i ich skuteczności w 
rozwiązywaniu problemu nielegalnie 
pozyskiwanego drewna.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie ustanowiono żadnego przepisu mającego na celu rozwiązanie problemu niezgodności 
systemu zezwoleń FLEGT z przepisami przedmiotowego rozporządzenia. Należy wyraźnie 
stwierdzić, że należy podjąć wszelkie konieczne środki w celu zapewnienia zgodności 
ze środkami wykonawczymi rozporządzenia.

Poprawka 200
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Poprawka do dyrektywy 2008/99/WE

1. W art. 3 dyrektywy 2008/99/WE dodaje 
się następujący punkt, który będzie 
obowiązywać od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia: 
„ia) udostępnianie na rynku nielegalnie 
pozyskanego drewna lub produktów 
z drewna”.
2. W załączniku A do dyrektywy 
2008/99/WE dodaje się następujące tiret, 
które będzie obowiązywać od dnia wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia:
- „Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia [...]
ustanawiające obowiązki podmiotów 
wprowadzających drewno i produkty 
z drewna na rynek”.

Or. en
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Poprawka 201
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Przegląd

Po trzech latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, oraz 
następnie co pięć lat Komisja 
przeprowadza przegląd funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 
do jego przedmiotu i celu oraz składa 
Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie zawierające wnioski 
z przeglądu i propozycje poprawek.
Przegląd powinien skupić się na 
następujących kwestiach:
- szczegółowej i dogłębnej analizie badań 
i postępów w dziedzinie zrównoważonego 
leśnictwa;
- wpływie niniejszego rozporządzenia na 
wspólny rynek ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji odnośnie do 
konkurencyjności oraz zdolności nowych 
podmiotów w zakresie ustalania swojej 
pozycji na rynku;
- sytuacji małych i średnich 
przedsiębiorstw na rynku oraz sposobu, 
w jaki rozporządzenie wpłynęło na ich 
działalność.

Or. sv

Uzasadnienie

Jeśli rozporządzenie to ma być skuteczne i zgodne z celem zrównoważonej gospodarki leśnej, 
musi na bieżąco być poddawane ocenie i uaktualniane.
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Poprawka 202
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia […] r..

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia […] r..

1 Uwaga do Dz.U.: dwa lata po terminie wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia

1 Uwaga do Dz.U.: rok po terminie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia

Or. en

Uzasadnienie

O koncepcji prawodawstwa mającego na celu rozwiązanie problemu legalności 
i zrównoważonego rozwoju drewna i produktów z drewna dyskutuje się od wielu lat, 
a przedmiotowe rozporządzenie jest wynikiem procesu, który rozpoczął się w 2003 r. Znaczna 
część sektora już wprowadziła systemy, które spełniają wymogi ustanowione w 
przedmiotowym rozporządzeniu, dostarczając materiału i doświadczenia, z którego mogą 
skorzystać inni. Opóźnianie wejścia w życie prawodawstwa o kolejne dwa lata kłóci się 
z pilnym charakterem problemów dotyczących zmian klimatycznych i utraty 
bioróżnorodności, w rozwiązaniu których rozporządzenie wyraźnie stara się pomóc.

Poprawka 203
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Masa papiernicza i papier określone 
w rozdziałach 47 i 48 Nomenklatury 
Scalonej, z wyjątkiem produktów 
z bambusa i produktów z odzysku (odpady 
i ścinki); 

2. Masa papiernicza i papier określone 
w rozdziałach 47, 48 i 49 Nomenklatury 
Scalonej, z wyjątkiem produktów 
z bambusa i produktów z odzysku (odpady 
i ścinki);

Or. fr

Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie powinno obejmować wszelkie produkty z drewna i drewno, bez 
względu na ich ostateczne zastosowanie.
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Poprawka 204
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 12a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a. Inne produkty z drewna 
uwzględnione w rozdziałach 94 i 95 
Nomenklatury Scalonej, w tym zabawki 
drewniane, akcesoria sportowe itp.

Or. fr

Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie powinno obejmować wszelkie produkty z drewna i drewno, bez 
względu na ich ostateczne zastosowanie.

Poprawka 205
Samuli Pohjamo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I a (nowy)
Organizacja klasyfikuje ryzyko nielegalnego pozyskiwania drewna lub produktów z drewna 
na szczeblu krajowym/regionalnym jako „wysokie” w przypadku wszystkich dostaw, do 
których ma zastosowanie jakikolwiek z następujących wskaźników przedstawionych 
w tabeli 1.

Tabela 1: Wykaz wskaźników dla „wysokiego” ryzyka na szczeblu krajowym/regionalnym

Wskaźniki (Przykłady zewnętrznych źródeł odniesienia)

Kraj/region objęty jest 
zakazem eksportu drewna 
wydanym przez Radę 
Bezpieczeństwa ONZ.

Obecnie stosowany wobec Liberii od lipca 2003 r. (rezolucja 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1521 (2003)) 

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

Kraj/region jest znany 
jako kraj 
charakteryzujący się 

Definiując ten wskaźnik, organizacja może wykorzystać 
wewnętrzne badania lub wyniki badań zewnętrznych 
organizacji rządowych lub pozarządowych działających 
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niskim poziomem 
egzekwowania prawa 
leśnego i wysokim 
poziomem korupcji.

w zakresie monitorowania egzekwowania prawa leśnego 
i korupcji, takich jak Bank Światowy.
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp)
, brytyjski Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych, 
(www.illegal-logging.info), Environmental Investigation 
Agency (www.eia-international.org, Global Witness 
(www.globalwitness.org), Transparency International 
(www.transparency.org) itp.

Kraj jest jednym 
z krajów, w przypadku 
których oficjalne 
statystyki FAO wykazują 
zmniejszanie się 
obszarów leśnych

Ocena Zasobów Leśnych Świata FAO 2005
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf) 

Organizacja otrzymała od 
ich klientów lub innych 
zewnętrznych podmiotów 
zarzuty poparte 
wiarygodnymi dowodami, 
odnoszące się do ich 
dostaw w odniesieniu do 
kontrowersyjnych źródeł, 
które nie zostały odparte 
w ramach dochodzenia 
przeprowadzonego przez 
organizację.

Or. en

Poprawka 206
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik Ia (nowy)

Tabela 1: Wykaz wskaźników „wysokiego prawdopodobieństwa” na szczeblu 
krajowym/regionalnym
Wskaźniki (Przykłady źródeł odniesień zewnętrznych)

Rada Bezpieczeństwa NZ wydała zakaz 
przywożenia drewna z kraju/regionu. 

Obecnie stosowany wobec Liberii od lipca 
2003 r. (rezolucja Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 1521 (2003)) 

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

Kraj/region jest znany z niewdrożenia 
regulacji i wysokiego poziomu korupcji.

Definiując ten wskaźnik, organizacja 
może wykorzystać wewnętrzne badania 
lub wyniki badań zewnętrznych 
organizacji rządowych lub pozarządowych 
działających w zakresie monitorowania 
egzekwowania prawa leśnego i korupcji, 
takich jak Bank Światowy. 
(http://info.worldbank.org/governance/kk
z2004/sc_country.asp), brytyjski 
Królewski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, (www.illegal-
logging.info), Environmental 
Investigation Agency (www.eia-
international.org, Global Witness 
(www.globalwitness.org), Transparency 
International (www.transparency.org) itp.

W odniesieniu do danego kraju 
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa w oficjalnych 
statystykach wskazuje na spadek stopnia 
zalesienia.

Ocena Zasobów Leśnych Świata FAO 
2005
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/
A0400E14.pdf) 

Organizacja otrzymała zgłoszenia 
potwierdzone wiarygodnymi dowodami od 
klientów lub innych stron trzecich 
dotyczące kontrowersyjnych źródeł, 
których na podstawie własnych informacji 
organizacji na temat dostaw nie udało się 
obalić.

Or. fr

Uzasadnienie

Organizacja uzna, że istnieje wysokie ryzyko nielegalnego pochodzenia drewna lub 
produktów z drewna na szczeblu krajowym/regionalnym, zawsze gdy jeden z powyższych 
wskaźników będzie miał zastosowanie.


	764461pl.doc

