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Alteração 47
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As florestas proporcionam uma vasta 
gama de benefícios ambientais, 
económicos e sociais, nomeadamente 
madeira e outros produtos florestais, bem 
como serviços ambientais.

(1) As florestas proporcionam uma vasta 
gama de benefícios ambientais, 
económicos e sociais, desempenhando um 
papel importante no ciclo da água, na 
medida em que evitam inundações e a 
erosão do solo, têm uma influência 
substancial no clima local e reduzem as 
emissões de CO2 para a atmosfera; 
proporcionam madeira e outros produtos 
florestais (por exemplo, carne, resina, 
etc.), vantagens recreativas e para a 
saúde, bem como serviços ambientais.

Or. pl

Justificação

A alteração visa enumerar as vantagens adicionais no plano ambiental, económico e social, 
sublinhando a sua importância.

Alteração 48
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As florestas proporcionam uma vasta 
gama de benefícios ambientais, 
económicos e sociais, nomeadamente 
madeira e outros produtos florestais, bem 
como serviços ambientais.

(1) As florestas proporcionam uma vasta 
gama de benefícios ambientais, 
económicos e sociais, nomeadamente 
madeira e outros produtos florestais, bem 
como serviços ambientais e um habitat às 
comunidades locais.
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Or. nl

Justificação

As pessoas também estão implicadas.

Alteração 49
Lena Ek

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A floresta é um recurso económico 
cuja utilização acarreta prosperidade e 
emprego. Este sector tem também efeitos 
positivos no clima, dado que os produtos 
florestais podem substituir produtos que 
consomem mais energia. 

Or. sv

Justificação

É importante ressaltar que a floresta também tem funções económicas e sociais positivas.

Alteração 50
Lena Ek

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) É extremamente importante, 
nomeadamente da perspectiva do clima, 
que os subcontratantes que operam no 
mercado interno apenas comercializem 
madeira legalmente extraída, uma vez que 
esses produtos são uma garantia de não 
perturbação da função essencial das 
florestas como poço de carbono. Além 
disso, a utilização de madeira abatida 
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legalmente como material de construção, 
em casas de madeira, por exemplo, 
contribui para uma captura permanente 
do dióxido de carbono.

Or. sv

Justificação

As florestas funcionam como poço de carbono e nunca será por demais salientar o potencial 
de captura de dióxido de carbono dos produtos florestais.

Alteração 51
Lena Ek

Proposta de regulamento
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) As florestas e a indústria florestal 
são, em grande parte, responsáveis pelo 
desenvolvimento social e económico dos 
países em desenvolvimento, constituindo a 
principal fonte de rendimento de muitas 
pessoas nesses países. Convém, pois, não 
prejudicar essa fonte de desenvolvimento
e de rendimentos, concentrando-nos, ao 
invés, na forma como poderemos 
contribuir para um desenvolvimento mais 
sustentável das florestas nessas regiões 

Or. sv

Justificação

Não devemos esquecer que uma grande parte da população mundial está directamente 
dependente da floresta como fonte de rendimentos. As consequências de uma atitude 
incorrecta relativamente à silvicultura nas regiões mais pobres do mundo seriam 
devastadoras para as pessoas que ali vivem. A tónica deve ser posta no desenvolvimento 
social e económico sustentável das florestas.
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Alteração 52
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Atendendo à procura crescente de 
madeira e produtos de madeira a nível 
mundial, associada às deficiências 
institucionais e administrativas inerentes ao 
sector florestal de vários países produtores 
de madeira, a exploração madeireira ilegal 
e o comércio relacionado com esta prática 
tornaram-se motivos de crescente 
preocupação.

(2) Atendendo à procura crescente de 
madeira e produtos de madeira a nível 
mundial, associada às deficiências 
institucionais e administrativas inerentes ao 
sector florestal de vários países produtores 
de madeira, a exploração madeireira ilegal 
e o comércio e a distribuição relacionados
com esta prática tornaram-se motivos de 
crescente preocupação.

Or. pl

Justificação

Além da exploração madeireira ilegal e do comércio relacionado, importa fazer igualmente 
referência à distribuição como elo importante de ligação entre a extracção e a venda ilegal 
de madeira.

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

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) É evidente que as pressões exercidas 
sobre os recursos florestais naturais e a 
procura de madeira e dos produtos de 
madeira são muitas vezes demasiado 
elevadas, e que a Comunidade precisa de 
reduzir o seu impacto sobre os 
ecossistemas florestais, 
independentemente do local em que os 
seus efeitos se fazem sentir.

Or. en
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Alteração 54
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A exploração madeireira ilegal constitui 
um problema insidioso de grande 
preocupação internacional. Representa uma 
considerável ameaça para as florestas, na 
medida em que contribui para o processo 
de deflorestação, responsável por cerca de 
20% das emissões de CO2, e compromete 
a biodiversidade, bem como a gestão e o 
desenvolvimento florestais sustentáveis. 
Possui, além disso, implicações sociais, 
políticas e económicas.

(3) A exploração madeireira ilegal constitui 
um problema insidioso de grande 
preocupação internacional. Representa uma
considerável ameaça para as florestas, na 
medida em que contribui para o processo 
de deflorestação, responsável por cerca de 
20% das emissões de CO2, compromete a 
biodiversidade e causa danos ao habitat 
dos povos indígenas, bem como lesa a 
gestão e o desenvolvimento florestais 
sustentáveis. Possui, além disso, 
implicações sociais, políticas e 
económicas, ao mesmo tempo que  
ameaça as comunidades locais 
dependentes da floresta e os direitos dos 
povos indígenas.

Or. nl

Justificação

Para além da protecção da floresta virgem, das zonas arborizadas, da biodiversidade, do 
ecossistema, do ambiente, do comércio equitativo, e da luta contra as alterações climáticas, a 
União Europeia comprometeu-se igualmente, nas suas várias directivas, a proteger os 
direitos do Homem, o património cultural, o desenvolvimento regional sustentável, o 
desenvolvimento rural sustentável e a combater a pobreza. Estes compromissos devem ser 
por conseguinte transpostos para a sua legislação e tornados explícitos.

Alteração 55
Fiona Hall, Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A exploração madeireira ilegal constitui (3) A exploração madeireira ilegal, 
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um problema insidioso de grande 
preocupação internacional. Representa
uma considerável ameaça para as florestas, 
na medida em que contribui para o 
processo de deflorestação, responsável por 
cerca de 20% das emissões de CO2, e 
compromete a biodiversidade, bem como a 
gestão e o desenvolvimento florestais 
sustentáveis. Possui, além disso, 
implicações sociais, políticas e 
económicas.

associada às deficiências institucionais e 
administrativas inerentes ao sector 
florestal de vários países produtores de 
madeira, constitui um problema insidioso 
de grande preocupação internacional. A 
exploração madeireira ilegal representa 
uma considerável ameaça para as florestas, 
na medida em que contribui para o 
processo de desflorestação e para a 
degradação das florestas, responsável por 
cerca de 20% das emissões de CO2, e 
compromete a biodiversidade, bem como a 
gestão e o desenvolvimento florestais 
sustentáveis. Possui, além disso, 
implicações sociais, políticas e 
económicas, que comprometem muitas 
vezes o progresso no sentido da realização 
dos objectivos da boa governação. 

Or. en

Justificação

A corrupção é responsável pelo aceleramento da destruição dos recursos naturais, 
nomeadamente das florestas primárias com as quais muitas comunidades contam para a sua 
subsistência. A título de exemplo e de acordo com as estimativas do governo da Indonésia, a 
perda de receitas das operações florestais representa um prejuízo para a nação de cerca de 4 
mil milhões de dólares por ano ou, aproximadamente, cinco vezes o orçamento anual do 
ministério da saúde. 

Alteração 56
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A exploração madeireira ilegal constitui 
um problema insidioso de grande 
preocupação internacional. Representa uma 
considerável ameaça para as florestas, na 
medida em que contribui para o processo 
de deflorestação, responsável por cerca de 
20% das emissões de CO2, e compromete 

(3) A exploração madeireira ilegal constitui 
um problema insidioso de grande 
preocupação internacional. Representa uma 
considerável ameaça para as florestas, na 
medida em que contribui para o processo 
de deflorestação, responsável por cerca de 
20% das emissões de CO2, influencia a 
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a biodiversidade, bem como a gestão e o 
desenvolvimento florestais sustentáveis. 
Possui, além disso, implicações sociais, 
políticas e económicas.

desertificação e o processo de formação 
de estepes, aumentando a erosão do solo e 
agravando fenómenos meteorológicos 
extremos e inundações que pode 
potenciar, e compromete a biodiversidade, 
bem como a gestão e o desenvolvimento 
florestais sustentáveis. Possui, além disso, 
implicações sociais, políticas e 
económicas.

Or. pl

Justificação

Esta alteração diz respeito a processos específicos e a ameaças à natureza resultantes da 
deflorestação.

Alteração 57
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A Comunidade e os 
Estados-Membros comprometeram-se 
jurídica e politicamente a conservar e 
utilizar de forma sustentável os recursos 
da Terra, a combater a extracção ilegal de 
madeira, o comércio e a corrupção que 
lhes estão associados e a gerir de forma 
sustentável a floresta, a reduzir a pobreza 
e a proteger os direitos dos povos 
indígenas e das comunidades locais e 
dependentes da floresta. O presente 
regulamento deve contribuir para a 
satisfação destas obrigações e 
compromissos, incluindo os que constam 
dos seguintes instrumentos:
a) Convenção sobre a Diversidade 
Biológica de 1992 (CDB);
b) Convenção sobre o Comércio 
Internacional das Espécies de Fauna e 
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Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção 
(CITES) de 1973;
c) Acordos Internacionais sobre Madeiras 
Tropicais (AIMT) de 1983, 1994 e 2006;
d) Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas de 2002 
(CQNUAC);
e) Convenção das Nações Unidas para o 
Combate à Desertificação de 1994;
f) Declaração do Rio sobre Ambiente e 
Desenvolvimento de 1992;
g) Declaração de Joanesburgo e Plano de 
Implementação da Cimeira Mundial 
sobre Desenvolvimento Sustentável de 4 
de Setembro de 2002;
h) Propostas de acção do Painel 
Intergovernamental sobre Florestas/ 
Fórum Internacional sobre Florestas;
i) Declaração de princípios categórica, 
embora não vinculativa juridicamente, da 
CNUAD sobre um consenso global 
quanto à gestão, conservação e 
desenvolvimento sustentável de todos os 
tipos de florestas de 1992;
j) Agenda 21, adoptada pela Conferência 
das Nações Unidas sobre Ambiente e 
Desenvolvimento de Junho de 1992;
k) Resolução da sessão especial da 
Assembleia-Geral das Nações Unidas 
(Ungass)"Programa para a continuação 
da implementação da Agenda 21", de 
1997;
l) Declaração do Milénio de 2000;
m) Carta Mundial da Natureza de 1982;
n) Declaração da Conferência das Nações 
Unidas sobre o Ambiente Humano de 
1972;
o) Plano de Acção de 1972 para o 
Ambiente Humano e propostas do Painel 
Intergovernamental sobre Florestas, 
subscritas pela Assembleia-Geral das 
Nações Unidas na sua Sessão Especial de 
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1997;
p) Fórum das Nações Unidas sobre as 
Florestas, Resolução 4/2;
r) Convenção sobre a Vida Selvagem e os 
Habitats Naturais da Europa de 1979;
s) Convenção das Nações Unidas contra a 
Corrupção, ratificada pela CE, em 2005, e 
pela maioria dos Estados-Membros. 

Or. en

Justificação

A corrupção é responsável pelo aceleramento da destruição dos recursos naturais, 
nomeadamente das florestas primárias com as quais muitas comunidades contam para a sua 
subsistência. A título de exemplo e de acordo com as estimativas do governo da Indonésia, a 
perda de receitas das operações florestais representa um prejuízo para a nação de cerca de 4 
mil milhões de dólares por ano ou, aproximadamente, cinco vezes o orçamento anual do 
ministério da saúde. 

Alteração 58
Riitta Myller, Åsa Westlund 

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A decisão do Parlamento Europeu e 
do Conselho que adopta o Sexto 
Programa Comunitário de Acção em 
matéria de Ambiente definiu como sendo 
uma actividade prioritária a avaliação da 
possibilidade de tomar medidas activas, 
com vista a prevenir e a combater o 
comércio de madeira extraída 
ilegalmente, e a perpetuação da 
participação activa da Comunidade e dos 
Estados-Membros na aplicação de 
resoluções e acordos globais e regionais 
em questões relativas às florestas. 

Or. en
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Alteração 59
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Conselho e o Parlamento Europeu, 
reconhecendo a necessidade de um 
contributo da Comunidade para os esforços 
globais destinados a superar o problema da 
exploração madeireira ilegal, 
congratularam-se com a referida 
comunicação.

(5) O Conselho e o Parlamento Europeu, 
reconhecendo a necessidade de um 
contributo da Comunidade para os esforços 
globais destinados a superar o problema da 
exploração madeireira ilegal, e do 
comércio e da distribuição relacionados,
congratularam-se com a referida 
comunicação.

Or. pl

Justificação

Esta alteração visa ter em conta todos os aspectos da exploração madeireira - da extracção 
ao transporte e venda. Não faz sentido focar meramente a extracção ilegal em si mesma. 
Convém focar igualmente o problema de quem adquire madeira ilegal a preços reduzidos e a 
envia para o lado oposto do mundo, desafiando as disposições da Convenção CITES.

Alteração 60
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Em conformidade com o objectivo da 
comunicação, designadamente garantir que 
apenas entrem na Comunidade produtos de 
madeira conformes com a legislação 
nacional dos países de produção, a 
Comunidade tem negociado acordos de 
parceria voluntários (VPA) com países 
produtores de madeira (países parceiros), 

(6) Em conformidade com o objectivo da 
comunicação, designadamente garantir que 
apenas entrem na Comunidade produtos de 
madeira conformes com a legislação 
nacional dos países de produção, a 
Comunidade tem negociado acordos de 
parceria voluntários (VPA) com países 
produtores de madeira (países parceiros), 
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que estabelecem a obrigação vinculativa de 
as partes aplicarem um regime de 
concessão de licenças e regulamentarem o 
comércio da madeira e dos produtos de 
madeira definidos nos acordos.

que estabelecem a obrigação vinculativa de 
as partes aplicarem um regime de 
concessão de licenças e regulamentarem o 
comércio da madeira e dos produtos de 
madeira definidos nos acordos. Os VPA só 
podem ser concluídos com países 
produtores de madeira cuja legislação 
nacional em matéria de extracção de 
madeira, para além de acautelar a 
protecção do ambiente, da biodiversidade 
e do ecossistema, salvaguarde igualmente 
a protecção dos habitats das comunidades 
locais dependentes da floresta, bem como 
os direitos dos respectivos povos 
indígenas.

Or. nl

Justificação

Para além da protecção da floresta virgem, das zonas arborizadas, da biodiversidade, do 
ecossistema, do ambiente, do comércio equitativo, e da luta contra as alterações climáticas, a 
União Europeia comprometeu-se igualmente, nas suas várias directivas, a proteger os 
direitos do Homem, o património cultural, o desenvolvimento regional sustentável, o 
desenvolvimento rural sustentável e a combater a pobreza.   Estes compromissos devem ser 
por conseguinte transpostos para a sua legislação e tornados explícitos.

Alteração 61
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Atendendo à dimensão e à urgência do 
problema, é necessário apoiar activamente 
o combate à exploração madeireira ilegal e 
o comércio relacionado com esta prática, 
complementar e reforçar a iniciativa VPA e 
aperfeiçoar as sinergias entre as políticas 
destinadas à conservação das florestas e à 
realização de um nível elevado de 
protecção ambiental, incluindo o combate 
às alterações climáticas e à redução da 

(7) Atendendo à dimensão e à urgência do 
problema, é necessário apoiar activamente 
o combate à exploração madeireira ilegal e 
o comércio e a distribuição relacionados
com esta prática, complementar e reforçar 
a iniciativa VPA e aperfeiçoar as sinergias 
entre as políticas destinadas à conservação 
das florestas e à realização de um nível 
elevado de protecção ambiental, incluindo 
o combate às alterações climáticas, à 
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biodiversidade. Importa reconhecer os 
esforços efectuados pelos países que, no 
âmbito do FLEGT, celebraram VPA com a 
Comunidade, bem como os princípios que 
constam dos referidos acordos, 
nomeadamente no que respeita à definição 
de madeira extraída legalmente.

desertificação e à formação de estepes, à 
erosão do solo e à redução da 
biodiversidade. Importa reconhecer os 
esforços efectuados pelos países que, no 
âmbito do FLEGT, celebraram VPA com a 
Comunidade, bem como os princípios que 
constam dos referidos acordos, 
nomeadamente no que respeita à definição 
de madeira extraída legalmente.

Or. pl

Justificação

Além da exploração madeireira ilegal e do comércio relacionado, importa fazer igualmente 
referência à distribuição como elo importante de ligação entre a extracção e a venda ilegal 
de madeira.  A alteração refere processos e ameaças concretas à natureza, resultantes da 
deflorestação, que são aspectos da política comunitária de protecção do ambiente debatida 
pelo Parlamento no último mandato.

Alteração 62
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Atendendo à dimensão e à urgência do 
problema, é necessário apoiar activamente 
o combate à exploração madeireira ilegal e 
o comércio relacionado com esta prática, 
complementar e reforçar a iniciativa VPA e 
aperfeiçoar as sinergias entre as políticas 
destinadas à conservação das florestas e à 
realização de um nível elevado de 
protecção ambiental, incluindo o combate 
às alterações climáticas e à redução da 
biodiversidade. 

Atendendo à dimensão e à urgência do 
problema, é necessário apoiar activamente 
o combate à exploração madeireira ilegal e 
o comércio relacionado com esta prática, 
de forma a reduzir o impacto das acções 
comunitárias sobre os ecossistemas 
florestais, complementar e reforçar a 
iniciativa VPA e aperfeiçoar as sinergias 
entre as políticas destinadas à redução dos 
níveis de pobreza, à conservação das 
florestas e à realização de um nível elevado 
de protecção ambiental, incluindo o 
combate às alterações climáticas e à 
redução da biodiversidade.

Or. en
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Alteração 63
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Importa reconhecer os esforços 
efectuados pelos países que, no âmbito do 
FLEGT, celebraram VPA com a 
Comunidade, bem como os princípios que 
constam dos referidos acordos, 
nomeadamente no que respeita à definição 
de madeira extraída legalmente. Deve 
também atender se ao facto de, no âmbito 
do sistema de licenças FLEGT, apenas 
serem exportados para a Comunidade 
madeira e produtos de madeira extraídos 
em conformidade com as disposições 
legislativas nacionais pertinentes.  Para tal, 
os produtos de madeira constantes dos 
anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 
2173/2005 do Conselho, de 20 de 
Dezembro de 2005, relativo ao 
estabelecimento de um regime de 
licenciamento para a importação de 
madeira para a Comunidade Europeia1

(FLEGT) , com origem em países parceiros 
constantes do anexo I do Regulamento 
(CE) n.º 2173/2005 do Conselho, devem 
ser considerados extraídos legalmente, na 
condição de serem conformes com o 
referido regulamento e as disposições de 
aplicação pertinentes.

(8) Importa reconhecer os esforços 
efectuados pelos países que, no âmbito do 
FLEGT, celebraram VPA com a 
Comunidade, bem como os princípios que 
constam dos referidos acordos, 
nomeadamente no que respeita à definição 
de madeira extraída legalmente. Deve 
também atender se ao facto de, no âmbito 
do sistema de licenças FLEGT, apenas 
serem exportados para a Comunidade 
madeira e produtos de madeira extraídos 
em conformidade com as disposições 
legislativas nacionais pertinentes.  Para tal, 
os produtos de madeira constantes dos 
anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 
2173/2005 do Conselho, de 20 de 
Dezembro de 2005, relativo ao 
estabelecimento de um regime de 
licenciamento para a importação de 
madeira para a Comunidade Europeia1

(FLEGT) , com origem em países parceiros 
constantes do anexo I do Regulamento 
(CE) n.º 2173/2005 do Conselho, devem 
ser considerados extraídos legalmente, na 
condição de serem conformes com o 
referido regulamento e as disposições de 
aplicação pertinentes. Os princípios 
consagrados nos VPA, nomeadamente no 
que diz respeito à definição de "madeira 
obtida legalmente", devem incluir e 
garantir a gestão sustentável da floresta, a 
conservação da biodiversidade, a 
protecção e os direitos das comunidades 
locais dependentes da floresta, bem como 
a protecção dos povos indígenas e a 
salvaguarda dos seus direitos.
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Or. nl

Justificação

Para além da protecção da floresta virgem, das zonas arborizadas, da biodiversidade, do 
ecossistema, do ambiente, do comércio equitativo, e da luta contra as alterações climáticas, a 
União Europeia comprometeu-se igualmente, nas suas várias directivas, a proteger os 
direitos do Homem, o património cultural, o desenvolvimento regional sustentável, o 
desenvolvimento rural sustentável e a combater a pobreza.   Estes compromissos devem ser 
por conseguinte transpostos para a sua legislação e tornados explícitos.

Alteração 64
Caroline Lucas

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Na ausência de uma definição objecto 
de consenso internacional, a legislação do 
país de extracção da madeira deve 
constituir a base para definir o que 
constitui exploração madeireira ilegal.

Na ausência de uma definição objecto de 
consenso internacional, a legislação do país 
de extracção da madeira deve constituir a 
base primária para definir o que constitui 
exploração madeireira ilegal A aplicação 
de normas jurídicas deve implicar um 
exame atento das normas internacionais, 
nomeadamente da organização africana 
da madeira, da organização internacional 
para as madeiras tropicais, do processo de 
Montreal sobre os critérios e os 
indicadores para a conservação e a gestão 
sustentável das florestas das regiões 
temperadas e boreais e do processo pan-
europeu sobre os critérios e os 
indicadores para a gestão sustentável das 
florestas; deve, para além disso, 
contribuir para a observância dos 
compromissos, princípios e 
recomendações internacionais, incluindo 
no que diz respeito à mitigação das 
alterações climáticas, à redução da perda 
de biodiversidade, à atenuação da 
pobreza, à redução da desertificação e à 
protecção e promoção dos direitos dos 
povos indígenas e das comunidades locais 
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e dependentes da floresta.

Or. en

Justificação

Substituição da alteração 5 do projecto de relatório. 

Alteração 65
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Na ausência de uma definição objecto 
de consenso internacional, a legislação do 
país de extracção da madeira deve 
constituir a base para definir o que 
constitui exploração madeireira ilegal.

Na ausência de uma definição objecto de 
consenso internacional, a legislação do país 
de extracção da madeira deve constituir a 
base primária para definir o que constitui 
exploração madeireira ilegal A aplicação 
de normas jurídicas deve implicar um 
exame atento das normas internacionais e 
contribuir para a observância dos 
compromissos, princípios e 
recomendações internacionais, incluindo 
no que diz respeito à mitigação das 
alterações climáticas, à redução da perda 
de biodiversidade, à atenuação da 
pobreza, à promoção da boa governação, 
ao combate à corrupção relacionada com 
os recursos naturais, à redução da 
desertificação e à protecção e promoção 
dos direitos dos povos indígenas e das 
comunidades locais e dependentes da 
floresta.

Or. en

Justificação

O presente regulamento deve contribuir para o objectivo mais geral do desenvolvimento 
sustentável e da boa governação como formas de resolver o problema da exploração 
madeireira ilegal. Usar o regulamento para ajudar a aplicar as disposições internacionais e 
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os acordos regionais nos quais os países europeus e outros são partes é uma maneira de 
contribuir para atingir este objectivo.

Alteração 66
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Na ausência de uma definição objecto 
de consenso internacional, a legislação do 
país de extracção da madeira deve 
constituir a base para definir o que 
constitui exploração madeireira ilegal.

(11) Na ausência de uma definição objecto 
de consenso internacional, a legislação do 
país de extracção da madeira deve 
constituir a base para definir o que 
constitui exploração madeireira ilegal. O 
país de extracção da madeira deve 
facultar um inventário da totalidade da 
exploração madeireira legal, incluindo 
informação detalhada sobre as espécies de 
árvores e a produção máxima de madeira.

Or. en

Justificação

A apresentação dos números exactos relativos à extracção legal da madeira deveria 
constituir um requisito mínimo em todos os países.

Alteração 67
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Na ausência de uma definição objecto 
de consenso internacional, a legislação do 
país de extracção da madeira deve 
constituir a base para definir o que 
constitui exploração madeireira ilegal. 

(11) Na ausência de uma definição que 
reúna consenso internacional sobre 
exploração de madeira ilegal, não devem 
ser comercializados a madeira nem os 
produtos derivados provenientes destes 
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países produtores de madeira.

Or. nl

Justificação

As insuficiências da legislação sobre a desflorestação dos países produtores não devem 
permitir a comercialização de madeira e de produtos derivados, resultantes da exploração 
não responsável das florestas no mercado comunitário, nem permitir uma concorrência 
desleal destes países em relação aos países produtores de madeira que respeitam as normas 
ambientais e de protecção social.

Alteração 68
Caroline Lucas

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Muitos produtos de madeira são 
objecto de um processamento complexo 
antes e depois de serem colocados no 
mercados pela primeira vez. Para evitar 
encargos administrativos desnecessários, 
apenas devem ser abrangidos pelas 
exigências estabelecidas no presente 
regulamento os operadores que colocam 
madeira e produtos de madeira no mercado 
pela primeira vez, e não todos os 
operadores implicados na cadeia de 
distribuição.

(12) Muitos produtos de madeira são 
objecto de um processamento complexo 
antes e depois de serem colocados no 
mercado pela primeira vez. Para evitar 
encargos administrativos desnecessários, 
apenas devem ser abrangidos pela 
exigência de aplicação de um sistema 
completo de medidas e procedimentos 
(sistema de diligência), destinado a 
minimizar o risco de colocar no mercado 
madeira e produtos de madeira extraídos 
ilegalmente, os operadores que colocam 
madeira e produtos de madeira no mercado 
pela primeira vez, e não todos os 
operadores implicados na cadeia de 
distribuição. Todos os operadores da 
cadeia de abastecimento devem, contudo, 
sentir-se obrigados a acatar a proibição 
de colocar no mercado madeira e 
produtos de madeira extraídos 
ilegalmente e têm de ter o cuidado 
necessário para que tal não aconteça. 

Or. nl
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Justificação

Substituição da alteração 6 do projecto de relatório. Clarificação. 

Alteração 69
Samuli Pohjamo

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Muitos produtos de madeira são 
objecto de um processamento complexo 
antes e depois de serem colocados no 
mercados pela primeira vez. Para evitar 
encargos administrativos desnecessários, 
apenas devem ser abrangidos pelas 
exigências estabelecidas no presente 
regulamento os operadores que colocam
madeira e produtos de madeira no mercado 
pela primeira vez, e não todos os 
operadores implicados na cadeia de 
distribuição.

Muitos produtos de madeira são objecto de 
um processamento complexo antes e 
depois de serem comprados no mercado
pela primeira vez.  Para evitar encargos 
administrativos desnecessários, apenas 
devem ser abrangidos pelas exigências 
estabelecidas no presente regulamento os 
operadores que compram madeira e 
produtos de madeira no mercado pela 
primeira vez, e não todos os operadores 
implicados na cadeia de distribuição.

Or. en

Justificação

Para que o regulamento seja mais eficiente e eficaz em termos de custos sugere-se a 
imposição do dever de diligência ao operador que compra pela primeira vez madeira e 
produtos de madeira. Esta medida permitiria reduzir o número de operadores que deveriam 
estabelecer um sistema de diligência, de aproximadamente 16 milhões de proprietários de 
florestas para cerca de 50000 compradores. Os compradores operam nos mercados de forma 
regular e a maioria deles têm já sistemas estabelecidos que poderiam ser utilizados como 
sistemas de diligência. 
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Alteração 70
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Todos os operadores (comerciantes 
e produtores) da cadeia de abastecimento 
do mercado europeu da madeira e de 
produtos derivados devem indicar 
claramente nos produtos que 
comercializam a fonte legal ou o 
fornecedor de onde provém a madeira.

Or. nl

Justificação

Todos os operadores da cadeia de abastecimento estão vinculados à proibição da 
comercialização de madeira abatida de forma ilegal ou não responsável.  A bem da 
rastreabilidade, é necessário conhecer o fornecedor da madeira, de forma a poder sempre 
identificar a origem da madeira dos produtos comercializados.

Os operadores que introduzem os seus produtos no mercado devem porém respeitar normas 
mais pormenorizadas, que são determinantes da madeira comercializada no mercado 
europeu.

Alteração 71
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O objectivo global de alcançar a 
sustentabilidade através da promoção de 
critérios específicos permanece uma 
prioridade comunitária. Na esteira deste 
objectivo, e com vista a reduzir os 
encargos dos operadores que colocam no 
mercado madeira e produtos de madeira
abrangidos pelos critérios de 
sustentabilidade obrigatórios 

Suprimido
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estabelecidos pela Directiva XX/XX/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à promoção da utilização da 
energia proveniente de fontes renováveis, 
o presente regulamento não deve ser 
aplicável a tais produtos.

Or. fr

Justificação

Todas as madeiras e produtos da madeira, seja qual for a sua utilização final, devem ser 
sujeitos ao presente regulamento.

Alteração 72
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O objectivo global de alcançar a 
sustentabilidade através da promoção de 
critérios específicos permanece uma 
prioridade comunitária. Na esteira deste 
objectivo, e com vista a reduzir os 
encargos dos operadores que colocam no 
mercado madeira e produtos de madeira 
abrangidos pelos critérios de 
sustentabilidade obrigatórios estabelecidos 
pela Directiva XX/XX/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
promoção da utilização da energia 
proveniente de fontes renováveis1, o 
presente regulamento não deve ser 
aplicável a tais produtos.

Suprimido

1 Nota para JO: *referência da publicação a 
incluir quando o acto for adoptado.

Or. nl

Justificação

A exclusão de produtos que não precisam de respeitar as condições de legalidade ou de 
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sustentabilidade é injusta e prejudica o objectivo da presente directiva.

Alteração 73
Samuli Pohjamo

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O objectivo global de alcançar a 
sustentabilidade através da promoção de 
critérios específicos permanece uma 
prioridade comunitária. Na esteira deste 
objectivo, e com vista a reduzir os 
encargos dos operadores que colocam no 
mercado madeira e produtos de madeira 
abrangidos pelos critérios de 
sustentabilidade obrigatórios estabelecidos 
pela Directiva XX/XX/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
promoção da utilização da energia 
proveniente de fontes renováveis, o 
presente regulamento não deve ser 
aplicável a tais produtos.

(13) O objectivo global de alcançar a 
sustentabilidade através da promoção de 
critérios específicos permanece uma 
prioridade comunitária. Na esteira deste 
objectivo, e com vista a reduzir os 
encargos dos operadores que compram no 
mercado madeira e produtos de madeira 
abrangidos pelos critérios de 
sustentabilidade obrigatórios estabelecidos 
pela Directiva XX/XX/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
promoção da utilização da energia 
proveniente de fontes renováveis, o 
presente regulamento não deve ser 
aplicável a tais produtos.

Or. en

Justificação

Para que o regulamento seja mais eficiente e eficaz em termos de custos sugere-se a 
imposição do dever de diligência ao operador que compra pela primeira vez madeira e 
produtos de madeira. Esta medida permitiria reduzir o número de operadores que deveriam 
estabelecer um sistema de diligência, de aproximadamente 16 milhões de proprietários de 
florestas para cerca de 50000 compradores. Os compradores operam nos mercados de forma 
regular e a maioria deles têm já sistemas estabelecidos que poderiam ser utilizados como 
sistemas de diligência. 
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Alteração 74
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Os operadores que colocam pela 
primeira vez no mercado comunitário 
madeira e produtos de madeira devem 
diligenciar pela aplicação de um sistema de 
medidas e procedimentos (sistema de 
diligência) destinado a minimizar o risco 
de colocar no mercado madeira e produtos 
de madeira extraídos ilegalmente. 

(14) Os operadores que colocam pela 
primeira vez no mercado comunitário 
madeira e produtos de madeira devem 
diligenciar pela aplicação de um sistema de 
medidas e procedimentos (sistema de 
diligência) destinado a excluir o risco de 
colocar no mercado madeira e produtos de 
madeira extraídos ilegalmente.

Or. nl

Justificação

O objectivo da presente directiva não consiste apenas em reduzir ao mínimo o abate de 
madeira ilegal e não responsável, mas em excluí-lo do mercado.  O termo "minimizar" é 
demasiado flexível e ambíguo, podendo dar lugar a diversas interpretações.

Alteração 75
Samuli Pohjamo

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Os operadores que colocam pela 
primeira vez no mercado comunitário 
madeira e produtos de madeira devem 
diligenciar pela aplicação de um sistema de 
medidas e procedimentos (sistema de 
diligência) destinado a minimizar o risco 
de colocar no mercado madeira e produtos 
de madeira extraídos ilegalmente. 

(14) Os operadores que compram pela 
primeira vez no mercado comunitário 
madeira e produtos de madeira devem 
diligenciar pela aplicação de um sistema de 
medidas e procedimentos (sistema de 
diligência) destinado a minimizar o risco 
de colocar no mercado madeira e produtos 
de madeira extraídos ilegalmente. 

Or. en
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Justificação

Para que o regulamento seja mais eficiente e eficaz em termos de custos sugere-se a 
imposição do dever de diligência ao operador que compra pela primeira vez madeira e 
produtos de madeira. Esta medida permitiria reduzir o número de operadores que deveriam 
estabelecer um sistema de diligência, de aproximadamente 16 milhões de proprietários de 
florestas para cerca de 50000 compradores. Os compradores operam nos mercados de forma 
regular e a maioria deles têm já sistemas estabelecidos que poderiam ser utilizados como 
sistemas de diligência. 

Alteração 76
Samuli Pohjamo

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O sistema de diligência deve facultar 
acesso às fontes e aos fornecedores da 
madeira e dos produtos de madeira 
colocados no mercado comunitário, bem 
como informações quanto ao cumprimento 
da legislação aplicável.

(15) O sistema de diligência deve facultar 
acesso às fontes e aos fornecedores da 
madeira e dos produtos de madeira 
comprados no mercado comunitário, bem 
como informações quanto ao cumprimento 
da legislação aplicável. 

Or. en

Justificação

Para que o regulamento seja mais eficiente e eficaz em termos de custos sugere-se a 
imposição do dever de diligência ao operador que compra pela primeira vez madeira e 
produtos de madeira. Esta medida permitiria reduzir o número de operadores que deveriam 
estabelecer um sistema de diligência, de aproximadamente 16 milhões de proprietários de 
florestas para cerca de 50000 compradores. Os compradores operam nos mercados de forma 
regular e a maioria deles têm já sistemas estabelecidos que poderiam ser utilizados como 
sistemas de diligência. 
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Alteração 77
Lena Ek

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Aquando da execução do presente 
regulamento, a Comissão e os Estados 
Membros devem dedicar uma particular 
atenção à vulnerabilidade especial e à 
limitação dos recursos das PME. É 
fundamental que estas empresas não 
sejam sobrecarregadas com normas 
complexas que impeçam o seu 
desenvolvimento. A Comissão deve, pois, 
na medida do possível, partindo dos 
mecanismos e princípios consagrados na 
próxima lei das pequenas empresas, 
desenvolver regimes de obrigações 
simplificados para as PME ao abrigo do 
presente regulamento e sem comprometer 
o seu objectivo e finalidade, bem como 
propor alternativas viáveis para que estas 
empresas operem em conformidade com o 
direito comunitário.

Or. sv

Justificação

A limitação de recursos e oportunidades das PME que lhes permitam integrar sistemas de 
controlo globais e, muitas vezes, complicados, devem ser tidos em conta pela Comissão na 
elaboração e adopção de medidas de execução de um sistema de diligência. Na medida do 
possível, e sem pôr em risco os objectivos e a finalidade do regulamento, a Comissão deverá 
dar uma especial atenção à situação especial destas empresas e, nessa medida, propor 
alternativas simplificadas, mas não menos eficazes.



AM\764461PT.doc 27/112 PE418.388

PT

Alteração 78
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O sector da madeira possui uma 
importância primordial para a economia 
da Comunidade. As organizações de 
operadores constituem importantes 
elementos do sector, dado representarem 
os interesses deste numa larga escala e 
interagirem com uma vasta gama de 
interessados. As organizações possuem 
também a perícia e a capacidade 
necessárias para analisar a legislação 
pertinente e facilitar o seu cumprimento 
pelos respectivos membros, na condição 
de não utilizarem esta competência com o 
intuito de dominarem o mercado. Para 
facilitar a aplicação do presente 
regulamento e contribuir para a 
generalização das boas práticas, importa 
reconhecer as organizações que tenham 
criado requisitos para a adopção de 
sistemas de diligência. Será divulgada ao 
público uma lista dessas organizações, que 
permitirá às autoridades competentes dos 
Estados-Membros reconhecerem as 
organizações de vigilância dela 
constantes.

(16) Para facilitar a aplicação do presente 
regulamento e contribuir para a 
generalização das boas práticas, importa 
reconhecer as organizações que tenham 
criado requisitos adequados e eficazes para 
a adopção de sistemas de diligência. Será 
divulgada ao público uma lista dessas 
organizações.

Or. en

Justificação

Simplificação (primeira parte). Os esforços envidados pelas organizações que tomaram todas 
as medidas para garantir a eficácia e a credibilidade dos sistemas de diligência devem ser 
reconhecidos.
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Alteração 79
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O sector da madeira possui uma 
importância primordial para a economia 
da Comunidade. As organizações de 
operadores constituem importantes 
elementos do sector, dado representarem 
os interesses deste numa larga escala e 
interagirem com uma vasta gama de 
interessados. As organizações possuem 
também a perícia e a capacidade 
necessárias para analisar a legislação 
pertinente e facilitar o seu cumprimento 
pelos respectivos membros, na condição 
de não utilizarem esta competência com o 
intuito de dominarem o mercado. Para 
facilitar a aplicação do presente 
regulamento e contribuir para a 
generalização das boas práticas, importa 
reconhecer as organizações que tenham 
criado requisitos para a adopção de 
sistemas de diligência. Será divulgada ao 
público uma lista dessas organizações, que 
permitirá às autoridades competentes dos 
Estados-Membros reconhecerem as 
organizações de vigilância dela constantes.

(16) Para facilitar a aplicação do presente 
regulamento e contribuir para a 
generalização das boas práticas, importa 
reconhecer as organizações que tenham 
criado requisitos para a adopção de 
sistemas de diligência. Será divulgada ao 
público uma lista dessas organizações.

Or. nl

Justificação

A fim de respeitar de forma credível os requisitos estabelecidos pelo presente regulamento 
assim como pelas boas práticas, é necessário que as ONG sem fins lucrativos (organizações 
de defesa do ambiente e dos direitos do Homem) participem nas organizações de controlo 
acima referidas.
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Alteração 80
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O sector da madeira possui uma 
importância primordial para a economia da 
Comunidade. As organizações de 
operadores constituem importantes 
elementos do sector, dado representarem os 
interesses deste numa larga escala e 
interagirem com uma vasta gama de 
interessados. As organizações possuem 
também a perícia e a capacidade 
necessárias para analisar a legislação 
pertinente e facilitar o seu cumprimento 
pelos respectivos membros, na condição de 
não utilizarem esta competência com o 
intuito de dominarem o mercado. Para 
facilitar a aplicação do presente 
regulamento e contribuir para a 
generalização das boas práticas, importa 
reconhecer as organizações que tenham 
criado requisitos para a adopção de 
sistemas de diligência. Será divulgada ao 
público uma lista dessas organizações, que
permitirá às autoridades competentes dos 
Estados-Membros reconhecerem as 
organizações de vigilância dela constantes.

(16) O sector da madeira possui uma 
importância primordial para a economia da 
Comunidade. As organizações de 
operadores constituem importantes 
elementos do sector, dado representarem os 
interesses deste numa larga escala e 
interagirem com uma vasta gama de 
interessados. As organizações possuem 
também a perícia e a capacidade 
necessárias para analisar a legislação 
pertinente e facilitar o seu cumprimento 
pelos respectivos membros, na condição de 
não utilizarem esta competência com o 
intuito de dominarem o mercado.  Para 
facilitar a aplicação do presente 
regulamento e contribuir para a 
generalização das boas práticas, importa 
reconhecer as organizações que tenham 
criado requisitos para a adopção de 
sistemas de diligência. Estas organizações 
podem ser organizações de operadores 
económicos, pois estas possuem 
competência e capacidade de análise da 
legislação pertinente e podem facilitar o 
seu cumprimento pelos respectivos 
membros. Será divulgada ao público uma 
lista dessas organizações, que permitirá às 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros reconhecerem as 
organizações de vigilância dela constantes.

Or. fr

Justificação

As organizações de operadores económicos dispõem de capacidades e conhecimentos 
indiscutíveis, pelo que deveriam ser autorizadas a colocar à disposição dos seus membros 
sistemas de diligência.
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Alteração 81
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A fim de facilitar a aplicação do 
presente regulamento e contribuir para o 
desenvolvimento de boas práticas, a 
União Europeia incentiva a colaboração 
das organizações acima referidas com as 
organizações de defesa do ambiente e dos 
direitos do Homem, a fim de apoiar os 
sistemas de diligência e o respectivo 
controlo.

Or. nl

Justificação

A fim de respeitar de forma credível os requisitos estabelecidos pelo presente regulamento 
assim como pelas boas práticas, é necessário que as ONG sem fins lucrativos (organizações 
de defesa do ambiente e dos direitos do Homem) participem nas organizações de controlo 
acima referidas.

Alteração 82
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As autoridades competentes devem 
vigiar o cumprimento das obrigações 
estabelecidas no presente regulamento. 
Para tal, devem efectuar controlos oficiais 
e solicitar aos operadores que adoptem 
medidas correctivas sempre que necessário. 

(17) Os inspectores da UE e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
vigiar o cumprimento das obrigações 
estabelecidas no presente regulamento.  
Para tal, devem efectuar controlos oficiais, 
nomeadamente auditorias no terreno, e 
solicitar aos operadores que adoptem 
medidas correctivas sempre que necessário.

Or. en
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Justificação

Os inspectores da UE prestarão assistência às autoridades competentes dos 
Estados-Membros de forma a garantir uma aplicação correcta e harmonizada do 
regulamento.

Alteração 83
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As autoridades competentes devem 
vigiar o cumprimento das obrigações 
estabelecidas no presente regulamento. 
Para tal, devem efectuar controlos oficiais 
e solicitar aos operadores que adoptem 
medidas correctivas sempre que necessário.

(17) As autoridades competentes devem 
vigiar o cumprimento das obrigações 
estabelecidas no presente regulamento. 
Para tal, devem efectuar controlos oficiais, 
incluindo controlos aduaneiros, e solicitar 
aos operadores que adoptem medidas 
correctivas sempre que necessário.

Or. pl

Justificação

Importa salientar o carácter transfronteiriço do problema. Devem ser tomadas medidas, a 
partir de agora, para garantir que a madeira ilegalmente extraída não possa ser colocada no 
mercado interno na União.

Alteração 84
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) As autoridades competentes devem 
manter registos dos controlos e divulgar ao 
público um resumo, em conformidade com 
a Directiva 2003/4/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro 
de 2003, relativa ao acesso do público às 
informações sobre ambiente.

(18) Os inspectores e as autoridades 
competentes da UE devem manter registos 
dos controlos e divulgar ao público um 
resumo, em conformidade com a Directiva 
2003/4/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 28 de Janeiro de 2003, 
relativa ao acesso do público às 
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informações sobre ambiente.

Or. en

Justificação

Os inspectores da UE prestarão assistência às autoridades competentes dos 
Estados-Membros de forma a garantir uma aplicação correcta e harmonizada do 
regulamento.

Alteração 85
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Atendendo à dimensão internacional 
da exploração madeireira ilegal e do 
comércio relacionado com esta prática, as 
autoridades competentes devem cooperar 
entre si, bem como com as autoridades 
administrativas dos países terceiros e/ou 
com a Comissão.

(19) Atendendo à dimensão internacional 
da exploração madeireira ilegal e do 
comércio relacionado com esta prática, as 
autoridades competentes devem cooperar 
entre si, bem como com as organizações 
de defesa do ambiente, as organizações de 
defesa dos direitos do Homem e com as 
autoridades administrativas dos países 
terceiros e/ou com a Comissão.

Or. nl

Justificação

A fim de respeitar de forma credível os requisitos estabelecidos pelo presente regulamento 
assim como pelas boas práticas, é necessário que as ONG sem fins lucrativos (organizações
de defesa do ambiente e dos direitos do Homem) participem nas organizações de controlo 
acima referidas. Além disso, os interessados são mais que apenas os operadores.
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Alteração 86
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Atendendo à dimensão internacional 
da exploração madeireira ilegal e do 
comércio relacionado com esta prática, as 
autoridades competentes devem cooperar 
entre si, bem como com as autoridades 
administrativas dos países terceiros e/ou 
com a Comissão.

(19) Atendendo à dimensão internacional 
da exploração madeireira ilegal e do 
comércio e da distribuição relacionados 
com esta prática, as autoridades 
competentes devem cooperar entre si, bem 
como com as autoridades administrativas 
dos países terceiros e/ou com a Comissão.

Or. pl

Justificação

Além da exploração madeireira ilegal e do comércio relacionado, importa fazer igualmente 
referência à distribuição como elo importante de ligação entre a extracção e a venda ilegal 
de madeira.

Alteração 87
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) De forma a permitir que os 
operadores e as autoridades competentes 
se preparem para o cumprimento das 
exigências do presente regulamento, este 
deve ser aplicável dois anos após a sua 
entrada em vigor.

Suprimido

Or. en

Justificação

A questão de regulamentar a exploração madeireira ilegal tem sido debatida durante largos 
anos. É indispensável que a legislação entre em vigor o mais rapidamente possível, para que 
não se adie ainda mais a aplicação urgente de medidas para proteger as florestas 
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ameaçadas.

Alteração 88
Lena Ek

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A gestão sustentável das florestas é 
um processo em constante evolução, pelo 
que o presente regulamento deverá ser 
regularmente avaliado, actualizado e 
alterado à luz dos resultados da 
investigação mais recente. A Comissão 
deve, pois, periodicamente, analisar a 
investigação e desenvolvimento mais 
recentes e apresentar as suas conclusões, 
bem assim propor alterações, num 
relatório dirigido ao Parlamento.

Or. sv

Justificação

Para garantir que o presente regulamento não perca em eficácia e continue a ser consonante 
com uma silvicultura sustentável no futuro, é necessário que seja continuamente avaliado e 
actualizado. 

Alteração 89
Lena Ek

Proposta de regulamento
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) A fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno de 
produtos florestais, a Comissão deve 
examinar em permanência os efeitos do 
presente regulamento.  Em particular, 
convém dar uma particular atenção às 
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consequências que o regulamento terá 
para as PME que operam no mercado 
interno. A Comissão deve, pois, com 
regularidade, proceder a uma análise do 
impacto do regulamento no mercado 
interno, em particular nas PME.
Seguidamente, a Comissão deverá 
apresentar ao Parlamento Europeu um 
relatório dessa análise, acompanhado das 
suas conclusões e propostas de medidas.

Or. sv

Justificação

Para garantir que o presente regulamento não perca em eficácia e continue a ser consonante 
com uma silvicultura sustentável no futuro, é necessário que seja continuamente avaliado e 
actualizado.

Alteração 90
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Dado que o objectivo do presente 
regulamento, nomeadamente 
complementar e secundar o quadro político 
existente e apoiar o combate à exploração 
madeireira ilegal e ao comércio 
relacionado com esta prática, não pode ser 
alcançado de forma suficiente pelos 
Estados-Membros, podendo, devido à sua 
dimensão, ser mais bem alcançado ao nível 
comunitário, a Comunidade pode adoptar 
medidas conformes com o princípio da 
subsidiariedade, de acordo com o disposto 
no artigo 5.º do Tratado. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade 
consagrado no mesmo artigo, o presente 
regulamento não excede o necessário para 
atingir aqueles objectivos,

(24) Dado que o objectivo do presente 
regulamento, nomeadamente 
complementar e secundar o quadro político 
existente e apoiar o combate à exploração 
madeireira ilegal e ao comércio e à 
distribuição relacionados com esta prática, 
não pode ser alcançado de forma suficiente 
pelos Estados-Membros, podendo, devido 
à sua dimensão, ser mais bem alcançado ao 
nível comunitário, a Comunidade pode 
adoptar medidas conformes com o 
princípio da subsidiariedade, de acordo 
com o disposto no artigo 5.º do Tratado. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles 
objectivos,
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Or. pl

Justificação

Além da exploração madeireira ilegal e do comércio relacionado, importa fazer igualmente 
referência à distribuição como elo importante de ligação entre a extracção e a venda ilegal 
de madeira.

Alteração 91
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Objecto Objecto e objectivos

Or. nl

Justificação

O presente regulamento não pode ser considerado isoladamente, mas tem como objectivo 
proteger a floresta virgem, a biodiversidade, o ambiente, o comércio equitativo e lutar contra 
as alterações climáticas.  Nas suas várias directivas, a UE comprometeu-se a proteger os 
direitos do Homem, o património cultural, o desenvolvimento regional sustentável, o 
desenvolvimento rural sustentável, e a combater a pobreza e os problemas do terceiro 
mundo. Estes compromissos devem ser por conseguinte transpostos para a sua legislação e 
tornados explícitos.

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

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

Objecto Objecto e objectivos
O presente regulamento estabelece as 
obrigações dos operadores que colocam no 
mercado madeira e produtos de madeira.

O presente regulamento estabelece as 
obrigações dos operadores que colocam ou 
disponibilizam no mercado madeira e 
produtos de madeira.
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Os operadores garantirão que só serão 
disponibilizados no mercado madeira e 
produtos de madeira extraídos legalmente.
Os operadores que colocam no mercado 
madeira e produtos de madeira aplicarão 
um sistema de diligência.
Ao aplicarem o presente regulamento, os 
Estados-Membros deverão considerar 
como sendo uma infracção a colocação e 
a disponibilização no mercado de madeira 
e produtos de madeira extraídos, 
retirados, vendidos, comercializados ou 
tidos em posse em violação da legislação 
aplicável, se estes actos, ou a tentativa de 
os cometer, forem intencionais, 
temerários ou resultado de uma grave 
negligência. 
As disposições do presente regulamento 
visam:
a) apoiar e fomentar o estabelecimento de 
uma gestão sustentável das florestas e 
criar um sistema fortemente dissuasor da 
extracção ilegal de madeira e de produtos 
de madeira;
b) contribuir para a implementação da 
legislação aplicável, de normas 
internacionais existentes e projectadas, e 
de compromissos, princípios e 
recomendações internacionais, 
nomeadamente no que respeita à 
mitigação das alterações climáticas, à 
diminuição da perda de biodiversidade, à 
redução da pobreza, ao recuo da 
desertificação e à protecção e promoção 
dos direitos dos povos indígenas e das
comunidades locais cuja subsistência 
depende das florestas.

Or. en

Justificação

A presente alteração acrescenta texto contido na versão revista da lei «Lacey» americana.
Refere, para além disso, que as disposições do regulamento devem visar o apoio ao 
estabelecimento de uma gestão sustentável das florestas e contribuir para a implementação 
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da legislação aplicável e dos princípios em matéria de mitigação das alterações climáticas, 
biodiversidade, pobreza, desertificação e direitos dos povos indígenas.

Alteração 93
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as 
obrigações dos operadores que colocam no 
mercado madeira e produtos de madeira.

1. O presente regulamento estabelece as 
obrigações dos operadores que colocam ou 
disponibilizam no mercado madeira e 
produtos de madeira. 
Os operadores garantirão que só serão 
disponibilizados no mercado madeira e 
produtos de madeira extraídos legalmente.
Os operadores que colocam no mercado 
madeira e produtos de madeira aplicarão 
um sistema de diligência.
2. O presente regulamento estabelece os 
seguintes princípios:
a) deverão ser realizadas acções 
preventivas;
b) as medidas previstas no presente 
regulamento deverão contribuir para o 
desenvolvimento sustentável;
c) a madeira deverá ser extraída 
legalmente; 
d) todos os intervenientes da cadeia de 
abastecimento deverão partilhar a 
responsabilidade de eliminar o risco de 
um produto em particular ser fabricado a 
partir de madeira ilegalmente extraída, 
nos termos do artigo 2.º;
3. O objectivo do presente regulamento 
consiste em pôr termo ao comércio de 
madeira extraída ilegalmente, e de 
produtos fabricados a partir dessa 
madeira, na UE, e contribuir para travar 
a desflorestação e a degradação das 
florestas, bem como as emissões de gases 
com efeito de estufa e a perda de 
biodiversidade que lhes estão associadas, 
a nível mundial, promovendo 
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simultaneamente o crescimento 
económico sustentável, o desenvolvimento 
humano sustentável e o respeito pelos 
povos indígenas e pelas populações locais.

Or. en

Justificação

É necessário definir o objectivo do regulamento de uma forma mais abrangente no artigo 1.º, 
em conformidade com os compromissos da UE de combater a extracção madeireira ilegal e 
de contribuir para o objectivo mais amplo da gestão sustentável das florestas.

Alteração 94
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as 
obrigações dos operadores que colocam no 
mercado madeira e produtos de madeira. 

O presente regulamento estabelece as 
obrigações dos operadores que colocam no 
mercado madeira e produtos de madeira, 
com o objectivo de proteger e preservar a 
floresta virgem e as zonas arborizadas, 
para, em última instância, preservar a 
biodiversidade e o ecossistema, proteger o 
clima, proteger os povos indígenas e as 
comunidades locais dependentes da 
floresta, e salvaguardar os seus direitos. 
Os operadores garantirão que só serão 
disponibilizados no mercado madeira e 
produtos de madeira extraídos legalmente. 
Os operadores que colocam no mercado 
madeira e produtos de madeira aplicarão 
um sistema de diligência. 
O operador que coloca à disposição  
madeira ou produtos derivados e o cliente 
são responsáveis por garantir que os 
produtos que  disponibilizam ou que 
compram respeitam as exigências 
estabelecidas pelo presente regulamento.

Or. nl
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Justificação

O presente regulamento não pode ser considerado isoladamente, mas tem como objectivo 
proteger a floresta virgem, a biodiversidade, o ambiente, o comércio equitativo e lutar contra 
as alterações climáticas.  Nas suas várias directivas, a UE comprometeu-se a proteger os 
direitos do Homem, o património cultural, o desenvolvimento regional sustentável, o 
desenvolvimento rural sustentável, e a combater a pobreza e os problemas do terceiro 
mundo. Estes compromissos devem ser por conseguinte transpostos para a sua legislação e 
tornados explícitos.

Alteração 95
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as 
obrigações dos operadores que colocam no 
mercado madeira e produtos de madeira.

O presente regulamento estabelece as 
obrigações dos operadores que colocam ou 
disponibilizam no mercado madeira e 
produtos de madeira.
2. O presente regulamento estabelece os 
seguintes princípios:
a) deverão ser realizadas acções 
preventivas;
b) as medidas previstas no presente 
regulamento deverão contribuir para o 
desenvolvimento sustentável;
c) a madeira deverá ser extraída 
legalmente;
d) todos os intervenientes da cadeia de 
abastecimento deverão partilhar a 
responsabilidade de eliminar o risco de 
um produto em particular ser fabricado a 
partir de madeira ilegalmente extraída, 
nos termos do artigo 2.º;

Or. en
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Alteração 96
Samuli Pohjamo

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as 
obrigações dos operadores que colocam no 
mercado madeira e produtos de madeira.

O presente regulamento estabelece as 
obrigações dos operadores que compram
madeira e produtos de madeira no 
mercado. 

Or. en

Justificação

Para que o regulamento seja mais eficiente e eficaz em termos de custos, sugere-se a 
imposição do dever de diligência ao operador que compra pela primeira vez madeira e 
produtos de madeira. Esta medida permitiria reduzir o número de operadores que deveriam 
estabelecer um sistema de diligência, de aproximadamente 16 milhões de proprietários de 
florestas para cerca de 50000 compradores. Os compradores operam nos mercados de forma 
regular e a maioria deles têm já sistemas estabelecidos que poderiam ser utilizados como 
sistemas de diligência. 

Alteração 97
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Madeira e produtos de madeira», a 
madeira e os produtos de madeira que 
constam do anexo, com excepção da 
madeira e dos produtos de madeira 
objecto de critérios de sustentabilidade 
obrigatórios estabelecidos pelo 
Regulamento (CE) n.º XX/XX;

a) «Madeira e produtos de madeira», a 
madeira e os produtos de madeira que 
constam do anexo; 

Or. nl
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Justificação

A exclusão de produtos que não têm de respeitar as condições de legalidade ou de 
sustentabilidade é injusta e prejudica o objectivo da presente directiva. 

Alteração 98
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Madeira e produtos de madeira», a 
madeira e os produtos de madeira que 
constam do anexo, com excepção da 
madeira e dos produtos de madeira 
objecto de critérios de sustentabilidade 
obrigatórios estabelecidos pelo 
Regulamento (CE) n.º XX/XX;

a) «Madeira e produtos de madeira», a 
madeira e os produtos de madeira que 
constam do anexo;

Or. fr

Justificação

Todas as madeiras e produtos da madeira, seja qual for a sua utilização final, devem ser 
sujeitos ao presente regulamento.

Alteração 99
Samuli Pohjamo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Madeira e produtos de madeira», a 
madeira e os produtos de madeira que 
constam do anexo, com excepção da 
madeira e dos produtos de madeira 
objecto de critérios de sustentabilidade 
obrigatórios estabelecidos pelo 
Regulamento (CE) n.º XX/XX;

a) «Madeira e produtos de madeira», a 
madeira e os produtos de madeira que 
constam do anexo; 

Or. en
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Justificação

Os produtos abrangidos por outros regulamentos não devem ser excluídos do âmbito de 
aplicação do presente regulamento, uma vez que, caso contrário, haveria o risco de criar 
lacunas e provocar insegurança entre os operadores.

Alteração 100
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Madeira e produtos de madeira», a 
madeira e os produtos de madeira que 
constam do anexo, com excepção da 
madeira e dos produtos de madeira 
objecto de critérios de sustentabilidade 
obrigatórios estabelecidos pelo 
Regulamento (CE) n.º XX/XX;

a) «Madeira e produtos de madeira», a 
madeira e os produtos de madeira que 
constam do anexo sem excepções;

Or. en

Justificação

O regulamento deve abranger todos os produtos que possam conter madeira extraída 
ilegalmente.

Alteração 101
Samuli Pohjamo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Colocação no mercado», qualquer 
fornecimento de madeira e produtos de 
madeira, pela primeira vez, no mercado 
comunitário, para distribuição ou 
utilização no âmbito de uma actividade 
comercial, onerosa ou gratuitamente;

b) «Compra», qualquer compra de madeira 
e produtos de madeira, pela primeira vez, 
para venda, transformação ou utilização 
no mercado comunitário no âmbito de uma 
actividade comercial, onerosa ou 
gratuitamente;

Or. en
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Justificação

Para que o regulamento seja mais eficiente e eficaz em termos de custos, sugere-se a 
imposição do dever de diligência ao operador que compra pela primeira vez madeira e 
produtos de madeira. Esta medida permitiria reduzir o número de operadores que deveriam 
estabelecer um sistema de diligência, de aproximadamente 16 milhões de proprietários de 
florestas para cerca de 50000 compradores.

Alteração 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Colocação no mercado», qualquer 
fornecimento de madeira e produtos de 
madeira, pela primeira vez, no mercado 
comunitário, para distribuição ou utilização
no âmbito de uma actividade comercial, 
onerosa ou gratuitamente;

b) «Colocação no mercado», qualquer 
fornecimento de madeira e produtos de 
madeira, pela primeira vez, no mercado 
comunitário, para distribuição ou utilização
no âmbito de uma actividade comercial, 
onerosa ou gratuitamente; a 
transformação e a distribuição ulteriores 
de madeira não constituem uma 
«colocação no mercado»;

Or. fr

Justificação

Para que o regulamento seja mais eficiente e eficaz em termos de custos, sugere-se a 
imposição do dever de diligência ao operador que compra pela primeira vez madeira e 
produtos de madeira. Esta medida permitiria reduzir o número de operadores que deveriam 
estabelecer um sistema de diligência, de aproximadamente 16 milhões de proprietários de 
florestas para cerca de 50 000 compradores.

Alteração 103
Samuli Pohjamo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Operador», qualquer pessoa singular ou 
colectiva que coloque no mercado madeira 

c) «Operador», qualquer pessoa singular ou 
colectiva que compre madeira ou produtos 
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ou produtos de madeira; de madeira no mercado;

Or. en

Justificação

Para que o regulamento seja mais eficiente e eficaz em termos de custos, sugere-se a 
imposição do dever de diligência ao operador que compra pela primeira vez madeira e 
produtos de madeira. Esta medida permitiria reduzir o número de operadores que deveriam 
estabelecer um sistema de diligência, de aproximadamente 16 milhões de proprietários de 
florestas para cerca de 50000 compradores.

Alteração 104
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Legalmente extraída», extraída em 
conformidade com a legislação aplicável 
no país de extracção; 

(d) «Legalmente extraída», extraída em 
conformidade com a legislação aplicável 
no país de extracção, na medida em que a 
legislação deste país, em matéria de 
extracção e de comércio da madeira e de 
produtos derivados, regulamente também 
a conservação e a gestão sustentáveis das 
florestas, proteja os povos indígenas e as 
comunidades locais dependentes da 
floresta, proteja o seu habitat e 
salvaguarde os seus direitos.  

Or. nl

Justificação

As insuficiências da legislação sobre a desflorestação dos países produtores não devem 
permitir a comercialização de madeira e de produtos derivados, resultantes de uma 
extracção não responsável, no mercado comunitário, nem permitir a concorrência desleal 
destes países com países produtores de madeira que respeitam as normas ambientais e de 
protecção social.
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Alteração 105
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) "risco", a probabilidade de 
ocorrência de uma situação relacionada 
com madeira, ou com madeira contida em 
produtos importados ou exportados pelo 
território da Comunidade, que impeça a 
aplicação correcta do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Na sua versão actual, a proposta não define aquilo que constitui um risco que exigiria uma 
avaliação dos riscos. Será difícil aplicar correctamente o presente regulamento, a menos que 
um risco possa ser claramente determinado.

Alteração 106
Riitta Myller, Anders Wijkman

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) "risco elevado", uma situação em 
que é necessário um dever de diligência 
suplementar devido aos seguintes factores 
de risco elevado:
1) o produto de madeira;
2) a origem da madeira: presume-se a 
existência de um risco elevado quando há 
informações coerentes e fiáveis quanto a 
lacunas importantes a nível da gestão 
florestal no respectivo país de origem que 
poderiam permitir a exportação de 
madeira ilegal;
3) a complexidade da cadeia de 
abastecimento de um produto:  presume-
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se a existência de um risco mais elevado 
de haver um produto com conteúdo ilícito 
nos casos em que a cadeia de 
abastecimento é mais complexa.

Or. en

Justificação

O presente regulamento deveria estabelecer uma distinção entre "risco elevado" e "risco 
reduzido" a fim de evitar uma carga administrativa desnecessária para os operadores que 
utilizam madeira, quando existe uma probabilidade reduzida de essa madeira ser de origem 
ilegal. A definição de "risco elevado" deve ajudar os operadores e as autoridades a 
identificar determinados países ou fornecedores que constituam um risco particularmente 
elevado em matéria de madeira de origem ilícita.

Alteração 107
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Gestão de riscos», o conjunto de 
medidas e procedimentos aplicados pelos 
operadores com o objectivo de minimizar 
o risco da colocar no mercado madeira e 
produtos de madeira extraídos 
ilegalmente;

e) «Gestão de riscos», a identificação 
sistemática do risco e a aplicação de todas 
as medidas necessárias para limitar a 
exposição ao risco. Tal inclui actividades 
como a recolha de dados e de 
informações, a análise e avaliação do 
risco, a recomendação e realização de 
acções e o controlo regular e a revisão do 
processo e dos seus resultados, com base 
em fontes e estratégias internacionais, 
comunitárias ou nacionais;

Or. en

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 1005/2008 do Conselho que estabelece um regime comunitário para 
prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, fixa um 
quadro mais claro em matéria de gestão de riscos, que fornece aos operadores orientações 
sobre as medidas que poderiam ser adoptadas para minimizar o risco de entrada ou de 
disponibilização de madeira ilegal na cadeia de abastecimento.
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Alteração 108
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea (e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Gestão de riscos», o conjunto de 
medidas e procedimentos aplicados pelos 
operadores com o objectivo de minimizar 
o risco da colocar no mercado madeira e 
produtos de madeira extraídos 
ilegalmente;

e) «Gestão de riscos», a identificação 
sistemática do risco e a aplicação de todas
as medidas necessárias para limitar a 
exposição ao risco. Tal inclui actividades 
como a recolha de dados e de 
informações, a análise e avaliação do 
risco, a recomendação e realização de 
acções, o controlo regular e a revisão do 
processo e dos seus resultados, com base 
em fontes e estratégias internacionais, 
comunitárias ou nacionais;

Or. en

Justificação

A definição da gestão de riscos que consta da presente proposta legislativa não fornece 
qualquer indicação quanto às actividades que um operador poderia empreender para 
minimizar o risco de existência de madeira ilegal na cadeia de abastecimento. Contudo, para 
garantir a um operador claridade sobre as suas actividades e para reduzir os encargos 
administrativos que enfrentaria no caso de desenvolver uma gestão de riscos, são necessárias 
orientações claras. A presente alteração retoma a formulação exacta da definição de "gestão 
de riscos" que consta do Regulamento (CE) n.º 1005/2008 sobre a pesca ilegal.

Alteração 109
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea (e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Gestão de riscos», o conjunto de 
medidas e procedimentos aplicados pelos 
operadores com o objectivo de minimizar
o risco da colocar no mercado madeira e 

e) «Gestão de riscos», o conjunto de 
medidas e procedimentos aplicados pelos 
operadores com o objectivo de excluir o 
risco da colocar no mercado madeira e 
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produtos de madeira extraídos ilegalmente; produtos de madeira extraídos ilegalmente; 

Or. nl

Justificação

O objectivo da presente directiva não consiste apenas em reduzir ao mínimo a extracção 
ilegal e não responsável da madeira, mas em excluí-la do mercado.  O termo "minimizar" é 
demasiado flexível e ambíguo, podendo dar lugar a diversas interpretações.

Alteração 110
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) «Legislação aplicável», a legislação do 
país de extracção que regulamenta a 
conservação e a gestão florestais e a 
extracção de madeira, bem como a 
legislação aplicável ao comércio de 
madeira e de produtos de madeira em 
matéria de conservação e gestão florestais 
e de extracção de madeira;

(f) «Legislação aplicável», a legislação 
nacional, regional ou internacional que 
regulamenta a conservação e a gestão 
florestais e a extracção de madeira, e que 
se refere à conservação da diversidade 
biológica, à gestão sustentável das 
florestas, aos direitos de utilização dos 
recursos e à minimização dos impactos 
ambientais negativos; neste quadro, é 
igualmente aplicável a legislação relativa 
ao comércio, aos direitos de propriedade, 
à protecção e aos direitos dos povos 
indígenas ou das comunidades locais 
dependentes da floresta, à protecção e ao 
reconhecimento do seu habitat, bem como 
a legislação do trabalho, a legislação em 
matéria de protecção social, a legislação 
fiscal, os direitos de importação e à 
exportação, e as taxas e direitos aplicáveis 
à extracção, ao transporte e à 
comercialização;

Or. nl

Justificação

Não devem ser apenas aplicáveis os requisitos impostos pelo país produtor de madeira, mas 
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também os requisitos impostos pelos países importadores.  Para além da protecção da 
floresta virgem, das zonas arborizadas, da biodiversidade, do ecossistema, do ambiente, do 
comércio equitativo, e da luta contra as alterações climáticas, a União Europeia 
comprometeu-se igualmente, nas suas várias directivas, a proteger os direitos do Homem, o 
património cultural, o desenvolvimento regional sustentável, o desenvolvimento rural 
sustentável e a combater a pobreza.  Estes compromissos devem ser por conseguinte 
transpostos para a sua legislação e tornados explícitos.

Alteração 111
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Legislação aplicável», a legislação do 
país de extracção que regulamenta a 
conservação e a gestão florestais e a 
extracção de madeira, bem como a 
legislação aplicável ao comércio de 
madeira e de produtos de madeira em 
matéria de conservação e gestão florestais 
e de extracção de madeira;

f) «Legislação aplicável», a legislação do 
país de extracção que regulamenta a 
protecção e a gestão florestais e a 
extracção de madeira, bem como a 
legislação aplicável ao comércio de 
madeira e de produtos de madeira em 
matéria de protecção e gestão florestais e 
de extracção de madeira;

Or. fr

Justificação

A tónica deve ser colocada na protecção e gestão florestais, mais do que na conservação, que 
confere uma importância desproporcionada à função de reserva de biodiversidade da 
floresta. O termo protecção é mais compatível com os compromissos assumidos pela 
Comissão no quadro das conferências ministeriais sobre a protecção das florestas na 
Europa.

Alteração 112
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Organização de vigilância», uma 
entidade jurídica ou uma associação ou 

h) «Organização de vigilância», uma 
entidade jurídica ou uma associação ou 
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federação de membros com capacidade 
jurídica para acompanhar e assegurar a 
aplicação dos sistemas de diligência pelos 
operadores certificados para a utilização de 
tais sistemas.

federação de membros com capacidade 
jurídica para acompanhar e assegurar a 
aplicação dos sistemas de diligência pelos 
operadores certificados para a utilização de 
tais sistemas.
A organização de vigilância tem de ter a 
competência necessária e ser 
independente.
Deve ser possível monitorizar a gestão da 
organização de vigilância e as suas 
actividades no terreno. 

Or. nl

Justificação

Transparência.

Alteração 113
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Organização de vigilância», uma 
entidade jurídica ou uma associação ou 
federação de membros com capacidade 
jurídica para acompanhar e assegurar a 
aplicação dos sistemas de diligência pelos 
operadores certificados para a utilização de 
tais sistemas.

h) «Organização de vigilância», uma 
entidade jurídica ou uma associação de 
membros com a competência necessária, 
independência jurídica e financeira face 
aos operadores que certifica, e capacidade 
jurídica para acompanhar e assegurar a 
aplicação dos sistemas de diligência pelos 
operadores certificados para a utilização de 
tais sistemas.

Or. en

Justificação

As organizações de vigilância devem ser credíveis e independentes para que a aplicação 
eficaz dos sistemas de diligência seja possível.
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Alteração 114
Samuli Pohjamo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Organização de vigilância», uma 
entidade jurídica ou uma associação ou 
federação de membros com capacidade 
jurídica para acompanhar e assegurar a 
aplicação dos sistemas de diligência pelos 
operadores certificados para a utilização de 
tais sistemas.

h) «Organização de vigilância», uma 
entidade jurídica ou uma associação ou 
federação de membros com capacidade 
jurídica e a competência necessária para 
acompanhar e assegurar a aplicação dos 
sistemas de diligência pelos operadores 
certificados para a utilização de tais 
sistemas.

Or. en

Justificação

A organização de vigilância deve demonstrar um nível suficiente de competência.

Alteração 115
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Organização de vigilância», uma 
entidade jurídica ou uma associação ou 
federação de membros com capacidade 
jurídica para acompanhar e assegurar a 
aplicação dos sistemas de diligência pelos 
operadores certificados para a utilização de 
tais sistemas.

h) «Organização de vigilância», uma 
entidade jurídica ou uma associação ou 
federação de membros com capacidade 
jurídica e competência para acompanhar e 
assegurar a aplicação dos sistemas de 
diligência pelos operadores certificados 
para a utilização de tais sistemas.

Or. fr

Justificação

As organizações de operadores económicos dispõem de capacidades e conhecimentos 
indiscutíveis, pelo que deveriam ser autorizadas a colocar à disposição dos seus membros 
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sistemas de diligência.

Alteração 116
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) “Gestão florestal sustentável”, o 
tratamento e a exploração de florestas e 
zonas arborizadas de um modo e  numa 
dimensão que garantam a sua diversidade 
biológica, produtividade, capacidade de 
regeneração, vitalidade, bem como a sua 
capacidade de satisfazer, no presente e no 
futuro, as funções ecológicas, económicas 
e sociais pertinentes, a nível local, 
nacional e mundial, sem causar prejuízo a 
outros ecossistemas.

Or. de

Justificação

Definição conforme com a Resolução H1 do procedimento estabelecido pela Conferência 
Ministerial para a Protecção das Florestas na Europa (CMPFE). Esta definição é objecto de 
amplo consenso e tem aceitação generalizada.

Alteração 117
Anders Wijkman, Péter Olajos

Proposta de regulamento
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2-A
Desenvolvimento de requisitos de 

sustentabilidade
O Parlamento Europeu e o Conselho, ou 
o Conselho, conforme o caso, devem 
adoptar uma norma comunitária aplicável 
a toda a madeira e a todos os produtos de 
madeira provenientes de florestas 



PE418.388 54/112 AM\764461PT.doc

PT

naturais, de forma a cumprir os mais 
elevados requisitos de sustentabilidade.
Estas medidas deverão ser adoptadas com 
base em propostas apresentadas pela 
Comissão num prazo de três anos após a 
data de entrada em vigor do presente 
Regulamento, em conformidade com os 
procedimentos previstos no Tratado.

Or. en

Justificação

A legislação deve, a longo prazo, garantir não só a legalidade, mas também a 
sustentabilidade da madeira e dos produtos de madeira colocados e disponibilizados no 
mercado da UE. A legalidade deve ser interpretada apenas como um primeiro passo na 
direcção acertada. Em última análise, a política florestal da UE deve estar coadunada com 
os objectivos globais do desenvolvimento sustentável e apoiá-los de forma proactiva.

Alteração 118
Caroline Lucas

Proposta de regulamento
Artigo 3 - nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores devem efectuar as 
devidas diligências para minimizarem o 
risco de colocar no mercado madeira e 
produtos de madeira extraídos 
ilegalmente. Para tal, devem recorrer a 
um conjunto de procedimentos e medidas, 
adiante designado por «sistema de 
diligência».

1. Os operadores devem garantir que só 
colocarão ou disponibilizarão no mercado 
madeira e produtos de madeira extraídos 
legalmente. 

Or. en

Justificação

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

Alteração 119
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores devem efectuar as 
devidas diligências para minimizarem o 
risco de colocar no mercado madeira e 
produtos de madeira extraídos 
ilegalmente. Para tal, devem recorrer a um 
conjunto de procedimentos e medidas, 
adiante designado por «sistema de 
diligência».

1. Os operadores devem efectuar as 
devidas diligências para poderem garantir 
que não sejam colocados no mercado 
madeira ou um produto derivado 
resultantes de uma extracção ilegal. Para 
tal, devem recorrer a um conjunto de 
procedimentos e medidas, adiante 
designado por «sistema de diligência».

Or. nl

Justificação

O objectivo da presente directiva não consiste apenas em reduzir ao mínimo a extracção 
ilegal e não responsável de madeira, mas em excluí-la do mercado.  O termo "minimizar" é 
demasiado flexível e ambíguo, podendo dar lugar a diversas interpretações. Os operadores 
têm de poder garantir e provar que os seus produtos são obtidos de forma legal e 
responsável.

Alteração 120
Samuli Pohjamo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores devem efectuar as 
devidas diligências para minimizarem o 
risco de colocar no mercado madeira e 
produtos de madeira extraídos ilegalmente. 
Para tal, devem recorrer a um conjunto de 

1. Os operadores devem efectuar as 
devidas diligências para minimizarem o 
risco de adquirir no mercado madeira e 
produtos de madeira extraídos ilegalmente. 
Para tal, devem recorrer a um conjunto de 
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procedimentos e medidas, adiante 
designado por «sistema de diligência».

procedimentos e medidas, adiante 
designado por «sistema de diligência».

Or. en

Justificação

Para tornar a regulamentação mais eficiente e eficaz do ponto de vista custo-eficácia, 
propõe-se que o dever de diligência recaia no primeiro operador que compra a madeira e os 
produtos de madeira.  A alteração desta definição reduziria o número de operadoras que 
teriam que instituir um sistema de diligência de, aproximadamente, 16 milhões de 
proprietários florestais para cerca de 50.000 compradores. Os compradores operam nos 
mercados com carácter regular e a maioria já instaurou sistemas que poderiam prestar o 
dever de diligência.

Alteração 121
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores devem estabelecer um 
sistema de diligência que inclua os 
elementos referidos no n.º 1 do artigo 4.º 
ou utilizar o sistema de diligência de uma 
organização de vigilância reconhecida a 
que se refere o n.º 1 do artigo 5.º.

2. 2. Os operadores que colocam no 
mercado madeira e produtos de madeira
devem estabelecer um sistema de 
diligência que inclua os elementos 
referidos no n.º 1 do artigo 4.º ou utilizar o 
sistema de diligência de uma organização 
de vigilância reconhecida a que se refere o 
n.º 1 do artigo 5.º.
A supervisão legislativa nacional existente 
e qualquer mecanismo voluntário de 
controlo instituído por empresas 
importadoras de madeira podem ser 
utilizados como base do sistema de 
diligência.

Or. en
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Alteração 122
Caroline Lucas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os operadores que disponibilizam no 
mercado madeira e produtos de madeira 
devem, em toda a cadeia de 
abastecimento, estar aptos a:
(i) Prestar informações sobre o nome da 
espécie, o país de extracção e, se possível, 
a floresta de origem;
(ii) identificar o operador que forneceu a 
madeira e os produtos de madeira e o 
operador ao qual a madeira e os produtos 
de madeira foram fornecidos;

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 22 no relatório original. Visa reduzir os encargos administrativos 
impostos aos operadores que disponibilizam madeira e produtos da madeira no mercado. 

Alteração 123
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os operadores que disponibilizam no 
mercado madeira e produtos de madeira 
devem, em toda a cadeia de 
abastecimento:
a) ser capazes de identificar o operador 
que forneceu a madeira e os produtos de 
madeira e o operador ao qual a madeira e 
os produtos de madeira foram fornecidos;
b) prestar informações, a pedido, ao 
operador a quem a madeira ou os 
produtos de madeira são fornecidos, 
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indicando o país ou os países de 
extracção, a floresta de extracção e as 
espécies de madeira contidas na madeira 
e nos produtos da madeira;

Or. en

Justificação

Tal estabeleceria uma rastreabilidade funcional em toda a cadeia de abastecimento, 
ajudando as empresas a garantir a legalidade.

Alteração 124
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os operadores que disponibilizam no 
mercado madeira e produtos de madeira 
devem, em toda a cadeia de 
abastecimento: 
(i) rotular a madeira e os produtos de 
madeira de maneira a fornecer 
informação sobre o nome da espécie, o 
país de origem, a floresta de origem e,
sempre que possível, a concessão de 
origem; 
(ii) ser capazes de identificar o operador 
que forneceu a madeira e os produtos de 
madeira e o operador ao qual a madeira e 
os produtos de madeira foram fornecidos;

Or. en

Justificação

Todos os operadores da cadeia de abastecimento devem sentir-se obrigados a acatar a 
proibição de colocar no mercado madeira e produtos de madeira extraídos ilegalmente e têm 
de ter o cuidado necessário para que tal não aconteça. Para ajudar a verificar a 
proveniência, todos os operadores devem fornecer informação básica sobre os produtos, a 
sua origem e o seu destino.
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Alteração 125
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os operadores que disponibilizam no 
mercado madeira e produtos de madeira 
devem, em toda a cadeia de 
abastecimento, estar aptos a:
i) Identificar o operador que forneceu a 
madeira e os produtos de madeira e o 
operador ao qual a madeira e os produtos 
de madeira foram fornecidos;
ii) Prestar informações sobre o país e a 
região de origem da madeira e dos 
produtos de madeira;
(iii) Verificar, sempre que necessário, se o 
operador que primeiro colocou a madeira 
e os produtos da madeira no mercado 
cumpriu as obrigações previstas no 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

É importante que os operadores que disponibilizam madeira e produtos da madeira no 
mercado alimentem a cadeia de informações sobre o fornecimento, e, sempre que necessário, 
também sejam capazes de verificar se a informação fornecida pelo operador que primeiro 
colocou a madeira no mercado foi correctamente obtida no âmbito do sistema de diligência.

Alteração 126
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) garantir que só sejam colocados no 
mercado madeira e produtos de madeira 
extraídos legalmente através de um 
sistema de rastreabilidade,
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Or. en

Justificação

A fim de garantir a legalidade, deve ser criado um sistema de rastreabilidade simples em 
toda a cadeia de fornecimento.

Alteração 127
Samuli Pohjamo

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória e subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(a) Proporcionar acesso às seguintes 
informações sobre a madeira e os produtos 
de madeira colocados no mercado pelo 
operador:

(a) Proporcionar acesso às seguintes 
informações sobre a madeira e os produtos 
de madeira adquiridos no mercado pelo 
operador:

(i) descrição; (i) descrição; nome da espécie

Or. en

Justificação

1-A) Impor o dever de diligência ao comprador tornaria a regulação mais eficiente
1ai) Para melhorar o nível de informação, deve ser incluído o nome das espécies presentes 
no produto.
2) Uma vez que já foram desenvolvidos critérios de avaliação dos riscos de ilegalidade, deve 
fazer-se uma referência aos mesmos no regulamento.
3) O regulamento deve identificar os sistemas em vigor que se considere serem conformes 
com o sistema de diligência Todos os sistemas enumerados no regulamento garantiriam a 
legalidade, pelo que não seria necessário criar novos sistemas de diligência.
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Alteração 128
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – ponto iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) volume e/ou peso; Suprimido

Or. fr

Justificação

Exigir, no âmbito do sistema de diligência previsto, informações relativas ao "volume e/ou 
peso" poderá conferir aos sistemas de certificação da gestão florestal existentes um peso 
excessivo. Estes sistemas, graças à integração dos procedimentos de cadeia de controlo, 
permitem ter um conhecimento permanente dos volumes ou dos pesos provenientes das 
parcelas para as quais os proprietários aderiram à certificação.

Alteração 129
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n. 1 – alínea a) – ponto iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) volume e/ou peso; Suprimido

Or. fr

Justificação

As informações relativas ao volume e/ou peso criarão uma burocracia excessiva em 
detrimento dos sistemas de certificação da gestão florestal existentes. Estes sistemas 
permitem uma rastreabilidade das parcelas de extracção de madeira que já contêm 
indicações sobre o volume e o peso.
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Alteração 130
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Incluir um procedimento de gestão de 
riscos  e

(b) Incluir um procedimento de gestão de 
riscos  em conformidade com o artigo 
5.º-A 

Or. en

Alteração 131
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A colocação e disponibilização no 
mercado de madeira e produtos de 
madeira provenientes de zonas de conflito 
devem ser consideradas pelos operadores 
como acções de alto risco no âmbito do 
presente regulamento. 

Or. en

Justificação

Corre-se um risco maior de a madeira e os produtos de madeira provenientes de zonas de 
conflito serem extraídos ilegalmente.

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

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. É proibida a colocação e 
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disponibilização no mercado de madeira e 
produtos de madeira extraída em violação 
dos direitos de propriedade da terra e de 
utilização dos recursos dos povos 
indígenas. Quando estejam pendentes 
acções judiciais, os operadores devem 
suspender a obtenção de madeira e de 
produtos de madeira provenientes das 
zonas em causa. 

Or. en

Justificação

Esta alteração visa proteger os povos indígenas de países onde, nitidamente, tenham 
ocorrido infracções contra os direitos de propriedade da terra e de utilização dos recursos.

Alteração 133
Samuli Pohjamo

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adoptará medidas para a 
aplicação do presente artigo. A Comissão 
fixará, nomeadamente, critérios para 
avaliar o risco de colocar no mercado 
madeira e produtos de madeira extraídos 
ilegalmente.

2. Os critérios que o operador deve 
utilizar para avaliar o risco de colocar no 
mercado madeira e produtos de madeira 
extraídos ilegalmente encontram-se 
definidos no anexo XX.

Or. en

Justificação

1-A) Impor o dever de diligência ao comprador tornaria a regulação mais eficiente.
1ai) Para melhorar o nível de informação, deve ser incluído o nome das espécies presentes 
no produto.
2) Uma vez que já foram desenvolvidos critérios de avaliação dos riscos de ilegalidade, deve 
fazer-se uma referência aos mesmos no regulamento.
3) O regulamento deve identificar os sistemas em vigor que se considere serem conformes 
com o sistema de diligência Todos os sistemas enumerados no regulamento garantiriam a 
legalidade, pelo que não seria necessário criar novos sistemas de diligência.
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Alteração 134
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adoptará medidas para a 
aplicação do presente artigo. A Comissão 
fixará, nomeadamente, critérios para 
avaliar o risco de colocar no mercado 
madeira e produtos de madeira extraídos 
ilegalmente.

2. Os critérios que o operador deve 
utilizar para avaliar o risco de colocar no 
mercado madeira e produtos de madeira 
extraídos ilegalmente encontram-se 
definidos no anexo XX.

Or. en

Justificação

xxx

Alteração 135
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adoptará medidas para a 
aplicação do presente artigo. A Comissão 
fixará, nomeadamente, critérios para 
avaliar o risco de colocar no mercado 
madeira e produtos de madeira extraídos 
ilegalmente.

2. No Anexo XX são definidos os critérios 
que o operador utiliza para avaliar o risco 
de colocar no mercado madeira e produtos 
de madeira extraídos ilegalmente.

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 11.º.

Or. fr
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Justificação

O sector florestal já desenvolveu e aplicou mecanismos/critérios que permitem uma análise 
do risco e que deveriam ser utilizados neste contexto.

Alteração 136
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adoptará medidas para a 
aplicação do presente artigo. A Comissão 
fixará, nomeadamente, critérios para 
avaliar o risco de colocar no mercado 
madeira e produtos de madeira extraídos 
ilegalmente.

A Comissão adoptará medidas para a 
aplicação do presente artigo. A Comissão 
fixará, nomeadamente, critérios para 
avaliar o risco de colocar no mercado 
madeira e produtos de madeira extraídos 
ilegalmente. Neste contexto, a Comissão 
dará especial atenção às capacidades e 
situação específicas das PME e, na 
medida do possível, proporá alternativas 
adaptadas e simplificadas de sistemas de 
notificação e controlo que não se tornem 
uma sobrecarga exagerada para estas 
empresas.

Or. sv

Justificação

A limitação de recursos e oportunidades das PME que lhes permitam integrar sistemas de 
controlo globais e, muitas vezes, complicados, devem ser tidos em conta pela Comissão na 
elaboração e adopção de medidas de execução de um sistema de diligência. Na medida do 
possível, e sem pôr em risco os objectivos e a finalidade do regulamento, a Comissão deverá 
dar uma especial atenção à situação especial destas empresas e, nessa medida, propor 
alternativas simplificadas, mas não menos eficazes. 
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Alteração 137
Caroline Lucas

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adoptará medidas para a 
aplicação do presente artigo. A Comissão 
fixará, nomeadamente, critérios para 
avaliar o risco de colocar no mercado 
madeira e produtos de madeira extraídos 
ilegalmente. 

2. A Comissão adoptará medidas para a 
aplicação do presente artigo. A Comissão 
fixará, nomeadamente, critérios para 
avaliar o risco de colocar no mercado 
madeira e produtos de madeira extraídos 
ilegalmente e disponibilizará um registo 
das fontes de alto risco de madeira e 
produtos da madeira.

Or. en

Alteração 138
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão estabelece igualmente 
critérios para avaliar da existência do 
risco de que a madeira ou os produtos 
derivados colocados no mercado provêm  
de uma extracção/colheita que não teve 
em conta, ou teve em conta de forma  
insuficiente, a protecção do ambiente, a 
conservação da biodiversidade e do 
ecossistema, a protecção dos habitats das 
comunidades locais, a protecção das 
comunidades dependentes da floresta, 
bem como a protecção e os direitos dos 
povos indígenas.

Or. nl

Justificação

Para além da protecção da floresta virgem, das zonas arborizadas, da biodiversidade, do 
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ecossistema, do ambiente, do comércio equitativo, e da luta contra as alterações climáticas, a 
União Europeia comprometeu-se igualmente, nas suas várias directivas, a proteger os 
direitos do Homem, o património cultural, o desenvolvimento regional sustentável, o 
desenvolvimento rural sustentável e a combater a pobreza.  Estes compromissos devem ser 
por conseguinte transpostos para a sua legislação e tornados explícitos.

Alteração 139
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As partes interessadas devem ser 
consultadas antes da adopção de medidas 
de execução suplementares. 

Or. en

Justificação

O presente número é aditado para garantir que as partes interessadas sejam consultados em 
qualquer processo de tomada de decisão.

Alteração 140
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Na autorização do acesso ao 
mercado da madeira e dos produtos 
derivados, um Estado-Membro não pode 
ser impedido de aplicar requisitos mais 
rigorosos em matéria de extracção e de 
origem da madeira do que os requisitos 
definidos no presente regulamento, no 
que diz respeito à sustentabilidade, à 
protecção do ambiente, à conservação da  
biodiversidade e do ecossistema, à 
protecção dos habitats das comunidades 
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locais, à protecção das comunidades 
dependentes da floresta, à protecção e aos 
direitos dos povos indígenas e dos direitos 
do Homem.

Or. nl

Justificação

Para além da protecção da floresta virgem, das zonas arborizadas, da biodiversidade, do 
ecossistema, do ambiente, do comércio equitativo, e da luta contra as alterações climáticas, a 
União Europeia comprometeu-se igualmente, nas suas várias directivas, a proteger os 
direitos do Homem, o património cultural, o desenvolvimento regional sustentável, o 
desenvolvimento rural sustentável e a combater a pobreza.  Estes compromissos devem ser 
por conseguinte transpostos para a sua legislação e tornados explícitos.

Alteração 141
Samuli Pohjamo

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os seguintes sistemas são 
considerados conformes, na prática, com 
os requisitos previstos no n.º 1 do artigo 
4.º:
- autorização de abate ou regimes 
análogos concedidos pelas autoridades
- planos de gestão florestal autorizados 
- certificados emitidos por sistemas de 
certificação reconhecidos
- licenças legais estabelecidas no âmbito 
de um acordo de parceria voluntário, 
como previsto no Regulamento (CE) N.º 
2173/2005
- certificados conformes com o sistema de 
gestão ambiental (ISO, EMAS e 
equivalente)
- autorização CITES
- sistemas de rastreamento comprovados 
ou certificados
Sempre que a madeira ou os produtos de 
madeira sejam provenientes de zonas de 
alto risco, como definido no n.º 2 do 
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artigo 4.º, os sistemas identificados no 
presente número não são suficientes, 
devendo aplicar-se o sistema de diligência 
descrito no n.º 1 do artigo 4.º.

Or. en

Justificação

1-A) Impor o dever de diligência ao comprador tornaria a regulação mais eficiente.
1ai) Para melhorar o nível de informação, deve ser incluído o nome das espécies presentes 
no produto.
2) Uma vez que já foram desenvolvidos critérios de avaliação dos riscos de ilegalidade, deve 
fazer-se uma referência aos mesmos no regulamento.
3) O regulamento deve identificar os sistemas em vigor que se considere serem conformes 
com o sistema de diligência Todos os sistemas enumerados no regulamento garantiriam a 
legalidade, pelo que não seria necessário criar novos sistemas de diligência.

Alteração 142
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Considera-se que os sistemas 
seguidamente referidos cumprem as 
condições de diligência previstas no n.º 1, 
pelo que não exigem diligências 
suplementares:
a) os certificados emitidos por sistemas de 
certificação florestal reconhecidos;
b) as licenças FLEGT emitidas no âmbito 
dos acordos de parceria voluntários 
previstos no Regulamento (CE) n.º 
2173/2005 do Conselho, de 20 de 
Dezembro de 2005, relativo ao 
estabelecimento de um regime voluntário 
de concessão de licenças para a 
importação de madeira na Comunidade 
Europeia (FLEGT)1;
c) as licenças de extracção ou sistemas 
equivalentes emitidos pelas autoridades
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nacionais ou regionais competentes;
d ) os planos de gestão florestal validados 
pelas autoridades nacionais ou regionais 
competentes ;
e) os certificados emitidos em 
conformidade com as normas de gestão 
ambiental (ISO, EMAS e equivalentes);
f) as licenças de exploração CITES;
g) os sistemas de rastreabilidade 
verificados ou certificados;
Se a madeira ou os produtos da madeira 
provierem de zonas de alto risco, tal como 
definidas no n.º 2, os sistemas 
identificados no presente número não são 
suficientes, pelo que deve ser efectuada 
uma diligência completa, tal como 
referido o n.º 1.
1 JO L 347 de 30.12.2005, p. 1.

Or. fr

Justificação

O sector florestal já adoptou uma vasta gama de medidas que contribuíram eficazmente para 
reduzir as importações/comercialização de madeira proveniente de explorações ilegais. Estes 
sistemas deveriam ser reconhecidos e considerados como equivalentes à diligência de facto. 

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

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Rotulagem

Os Estados-Membros devem garantir que, 
no prazo de dois anos a contar da entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
madeira e os produtos de madeira 
colocados e disponibilizados no mercado 
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sejam rotulados em conformidade com o 
disposto no artigo 3.º.

Or. en

Justificação

Os operadores que se encontram a jusante na cadeia de abastecimento, bem como o público, 
devem ter o direito de saber se o produto foi extraído legalmente ou não.

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

Proposta de regulamento
Artigo 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-B
Desenvolvimento de requisitos de 

sustentabilidade 
No prazo de um ano após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma proposta 
legislativa referente a uma norma para 
todas as madeiras e produtos de madeira 
provenientes de florestas naturais, tendo 
em vista atingir os mais altos requisitos de 
sustentabilidade.

Or. en

Justificação

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

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes 
reconhecerão as organizações de 
vigilância que solicitarem tal 
reconhecimento, na condição de essas 
organizações cumprirem os seguintes 
requisitos:

1. A Comissão, em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 3-B, 
reconhecerá as organizações de vigilância 
que solicitarem tal reconhecimento, na 
condição de essas organizações cumprirem 
os seguintes requisitos:

Or. en

Justificação

É importante manter a distinção entre a competência de uma organização de vigilância 
(privada) e de uma autoridade competente que é responsável pelo controlo tanto das 
organizações de vigilância como do sistema de diligência.

Alteração 146
Caroline Lucas

Proposta de regulamento
Artigo 5 

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes 
reconhecerão as organizações de vigilância 
que solicitarem tal reconhecimento, na 
condição de essas organizações cumprirem 
os seguintes requisitos:

1. A Comissão, em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2, alínea a) 
do artigo 11.º, reconhecerá como
organização de vigilância uma entidade 
pública ou privada que tenha estabelecido 
um sistema de diligência contendo os 
elementos referidos no artigo 4.º.  
1-A. Uma entidade pública que solicite o 
reconhecimento previsto no n.º 1 deverá 
cumprir os seguintes requisitos: 

(a) Terem personalidade jurídica; (a) Ter personalidade jurídica;

(a-A) Ser um organismo de direito 
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público;
(b) Terem adoptado um sistema de 
diligência que inclua os elementos 
estabelecidos no n.º 1 do artigo 4.º;

(b) Ter sido criado para realizar funções 
específicas no domínio florestal, mas não 
com a finalidade de administrar ou fazer 
cumprir os requisitos nacionais 
respeitantes às actividades de extracção;
(b-A) Ser financiado maioritariamente 
pelo Estado, pelas autarquias locais ou 
regionais ou por outros organismos de 
direito público;

(c) Vincularem os operadores por elas 
certificados à aplicação dos seus sistemas 
de diligência;

(c) Vincularem os operadores por elas 
certificados à aplicação dos seus sistemas 
de diligência;

(d) Aplicarem um mecanismo de vigilância 
destinado a garantir a aplicação dos 
sistemas de diligência pelos operadores que 
tenham certificado para tal;

(d) Aplicarem um mecanismo de vigilância 
destinado a garantir a aplicação dos 
sistemas de diligência pelos operadores que 
tenham certificado para tal;

(e) Tomarem medidas disciplinares contra 
quaisquer membros que não adoptem os 
requisitos da organização em matéria de 
diligências.

(e) tomar medidas disciplinares contra 
quaisquer operadores certificados que não 
cumpram os requisitos do seu sistema de 
diligência; as medidas disciplinares podem 
incluir a notificação do assunto às 
autoridades nacionais competentes.
(e-A) Não ter qualquer conflito de 
interesses com as autoridades 
competentes. 

Or. en

Justificação

Juntamente com a nova alteração X (que altera o n.º 1-B (novo) do artigo 5.º), esta alteração 
substitui a alteração 28 do projecto de relatório, destinando-se a clarificar que as entidades 
públicas podem ser reconhecidas como organizações de vigilância e a estabelecer critérios 
de elegibilidade adequados para entidades públicas e privadas.
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Alteração 147
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes 
reconhecerão as organizações de 
vigilância que solicitarem tal 
reconhecimento, na condição de essas 
organizações cumprirem os seguintes 
requisitos:

1. 1. A Comissão, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação referido 
no n.º 2-A do artigo 11.º, reconhecerá as 
organizações de vigilância que solicitarem 
tal reconhecimento, na condição de essas 
organizações cumprirem os seguintes 
requisitos:

Or. en

Justificação

A acreditação de organizações de vigilância a nível comunitário evitará a criação de normas 
diferentes e distorções do mercado. Em prol da credibilidade das organizações de vigilância, 
é necessário adoptar critérios de acreditação claros e requisitos mínimos para as suas 
actividades.

Alteração 148
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) ter a competência necessária;

Or. en

Justificação

É importante manter a distinção entre a competência de uma organização de vigilância 
(privada) e de uma autoridade competente que é responsável pelo controlo tanto das 
organizações de vigilância como do sistema de diligência.
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Alteração 149
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) ter a competência necessária;

Or. en

Justificação

A acreditação de organizações de vigilância a nível comunitário evitará a criação de normas 
diferentes e distorções do mercado. Em prol da credibilidade das organizações de vigilância, 
é necessário adoptar critérios de acreditação claros e requisitos mínimos para as suas 
actividades.

Alteração 150
Samuli Pohjamo

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) ter a competência necessária;

Or. en

Justificação

A organização de vigilância deve comprovar que dispõe da competência necessária para 
exercer a vigilância do sistema de diligência.



PE418.388 76/112 AM\764461PT.doc

PT

Alteração 151
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) ter a competência necessária;

Or. en

Alteração 152
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Serem financeiramente 
independentes dos operadores que 
certificam;

Or. en

Justificação

É importante manter a distinção entre a competência de uma organização de vigilância 
(privada) e de uma autoridade competente que é responsável pelo controlo tanto das 
organizações de vigilância como do sistema de diligência.

Alteração 153
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Serem jurídica e financeiramente 
independentes dos operadores que 
certificam;

Or. en
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Justificação

A acreditação de organizações de vigilância a nível comunitário evitará a criação de normas 
diferentes e distorções do mercado. Em prol da credibilidade das organizações de vigilância, 
é necessário adoptar critérios de acreditação claros e requisitos mínimos para as suas 
actividades.

Alteração 154
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Tomarem medidas disciplinares contra 
quaisquer membros que não adoptem os 
requisitos da organização em matéria de 
diligências.

e) Tomarem medidas disciplinares contra 
quaisquer membros que não adoptem os 
requisitos da organização em matéria de 
diligências. Estas medidas devem incluir, 
a título principal, a notificação do assunto 
às autoridades nacionais competentes e ao 
Comité referido no artigo 11.º.

Or. en

Justificação

É importante manter a distinção entre a competência de uma organização de vigilância 
(privada) e de uma autoridade competente que é responsável pelo controlo tanto das 
organizações de vigilância como do sistema de diligência.

Alteração 155
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Tomarem medidas disciplinares contra 
quaisquer membros que não adoptem os 
requisitos da organização em matéria de 
diligências.

e) Tomarem medidas disciplinares contra 
quaisquer membros que não adoptem os 
requisitos da organização em matéria de 
diligências; as medidas disciplinares 
devem incluir a notificação do assunto às 
autoridades nacionais competentes.
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Or. en

Justificação

A acreditação de organizações de vigilância a nível comunitário evitará a criação de normas 
diferentes e distorções do mercado. Em prol da credibilidade das organizações de vigilância, 
é necessário adoptar critérios de acreditação claros e requisitos mínimos para as suas 
actividades.

Alteração 156
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Tomarem medidas disciplinares contra 
quaisquer membros que não adoptem os 
requisitos da organização em matéria de 
diligências. 

(e) Tomarem medidas disciplinares contra 
quaisquer membros que não adoptem os 
requisitos da organização em matéria de 
diligências. Estas medidas podem 
comportar a retirada do certificado e a 
exclusão do mercado.

Or. nl

Alteração 157
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Regerem-se por normas segundo as 
quais:
i) os seus membros ou operadores 
certificados pela organização de 
vigilância sejam obrigados a aplicar os 
sistemas de diligência;
ii) a organização de vigilância seja 
controlada pelos seus membros ou 
operadores que utilizem o seu sistema.

Or. en
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Justificação

É importante manter a distinção entre a competência de uma organização de vigilância 
(privada) e de uma autoridade competente que é responsável pelo controlo tanto das 
organizações de vigilância como do sistema de diligência.

Alteração 158
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Regerem-se por normas segundo as 
quais:
i) os seus membros ou operadores 
certificados pela organização de 
vigilância sejam obrigados a aplicar os 
sistemas de diligência;
ii) a organização de vigilância seja 
controlada pelos seus membros ou 
operadores que utilizem o seu sistema.

Or. en

Justificação

A acreditação de organizações de vigilância a nível comunitário evitará a criação de normas 
diferentes e distorções do mercado. Em prol da credibilidade das organizações de vigilância, 
é necessário adoptar critérios de acreditação claros e requisitos mínimos para as suas 
actividades. 

Alteração 159
Caroline Lucas

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Uma entidade privada que solicite o 
reconhecimento previsto no n.º 1 deverá 
cumprir os seguintes requisitos: 
a) ser regida pelo direito privado;
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b) ter personalidade jurídica;
c) ter a competência necessária;
d) ser financeiramente independente dos 
operadores que certifica; 
e) os operadores que certifica serem 
obrigados pelo estatuto da entidade a 
utilizar os seus sistemas de diligência; 
f) aplicar um mecanismo de vigilância 
destinado a garantir a aplicação dos 
sistemas de diligência pelos operadores 
que tenha certificado para tal;
g) tomar medidas disciplinares contra 
quaisquer operadores certificados que 
não cumpram os requisitos do seu sistema 
de diligência; as medidas disciplinares 
podem incluir a notificação do assunto às 
autoridades nacionais competentes. 

Or. en

Justificação

Juntamente com a nova alteração X (que altera o n.º 1 do artigo 5.º), esta alteração substitui 
a alteração 28 do projecto de relatório, destinando-se a clarificar que as entidades públicas 
podem ser reconhecidas como organizações de vigilância e a estabelecer critérios de 
elegibilidade adequados para entidades públicas e privadas.

Alteração 160
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Documentação que comprove a 
competência necessária;

Or. en
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Alteração 161
Samuli Pohjamo

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Documentação que comprove a 
competência necessária;

Or. en

Justificação

A organização de vigilância deve comprovar que dispõe da competência necessária para 
exercer a vigilância do sistema de diligência.

Alteração 162
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Documentação que comprove a sua 
capacidade para adoptar um sistema que 
satisfaça os critérios estabelecidos no 
artigo 4.º e no n.º 1 do artigo 5.º;

Or. en

Alteração 163
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Documentação que comprove a sua 
capacidade para adoptar um sistema que 
satisfaça os critérios estabelecidos nos 
artigos 4.º e 5.º;
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Or. en

Alteração 164
Caroline Lucas

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes decidirão
quanto ao reconhecimento de uma 
organização de vigilância no prazo de três 
meses após a apresentação do pedido desta.

3. A decisão quanto ao reconhecimento de 
uma organização de vigilância será tomada
no prazo de três meses após a apresentação 
do pedido desta.
A decisão de reconhecimento de uma 
organização de vigilância será 
comunicada pela Comissão à autoridade 
competente do Estado-Membro por cuja 
legislação essa organização é regida, 
juntamente com uma cópia do pedido, no 
prazo de 15 dias a contar da data da 
decisão.

As autoridades competentes efectuarão 
controlos regulares destinados a verificar o 
cumprimento, pelos operadores, das 
exigências estabelecidas no n.º 1.

As autoridades competentes dos 
Estados-Membros efectuarão controlos 
regulares, incluindo auditorias no terreno, 
ou na sequência de receios justificados 
manifestados por terceiros, destinados a 
verificar o cumprimento, pelos operadores, 
das exigências estabelecidas no n.º 1.
Se, na sequência desses controlos, as 
autoridades competentes constatarem que 
as organizações de vigilância não 
cumprem os requisitos estabelecidos no 
n.º 1, informam imediatamente a 
Comissão do facto e comunicam-lhe todos 
os elementos de comprovação relevantes.

Or. en
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Alteração 165
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes decidirão
quanto ao reconhecimento de uma 
organização de vigilância no prazo de três 
meses após a apresentação do pedido 
desta. 

3. Nos termos do procedimento previsto 
no n.º 2 do artigo 11.º, a Comissão 
decidirá quanto à recomendação do
reconhecimento de uma organização de 
vigilância no prazo de três meses após a 
recepção da notificação da autoridade 
competente do Estado-Membro que 
recomenda o reconhecimento da 
organização.

Or. en

Justificação

É importante manter a distinção entre a competência de uma organização de vigilância 
(privada) e de uma autoridade competente que é responsável pelo controlo tanto das 
organizações de vigilância como do sistema de diligência.

Alteração 166
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes efectuarão 
controlos regulares destinados a verificar o 
cumprimento, pelos operadores, das 
exigências estabelecidas no n.º 1.

Os inspectores da UE e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros
efectuarão controlos regulares, incluindo 
auditorias no terreno, ou na sequência de 
receios justificados manifestados por 
terceiros, destinados a verificar o 
cumprimento, pelos operadores, das 
exigências estabelecidas no n.º 1. Todos os 
relatórios de inspecção serão 
disponibilizados ao público.

Or. en



PE418.388 84/112 AM\764461PT.doc

PT

Justificação

Os inspectores da UE ajudarão as autoridades competentes dos Estados-Membros garantir 
rigor e harmonização na aplicação do regulamento.

Alteração 167
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente retirará o
reconhecimento de uma organização de 
vigilância caso se apure que deixaram de 
ser cumpridas as exigências constantes do 
n.º 1.

4. Em conformidade com o procedimento 
estabelecido no n.º 2 do Artigo 11.º, a 
Comissão decidirá quanto à retirada do
reconhecimento de uma organização de 
vigilância caso se apure que deixaram de 
ser cumpridas as exigências constantes do 
n.º 1.

Or. en

Alteração 168
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As autoridades competentes notificarão 
a Comissão, no prazo de dois meses, de 
qualquer decisão de conceder, indeferir ou 
retirar o reconhecimento de uma 
organização de vigilância.

5. As autoridades competentes notificarão 
a Comissão, no prazo de dois meses, de 
qualquer decisão de recomendar a 
concessão, o indeferimento ou a retirada 
do reconhecimento de uma organização de 
vigilância.

Or. en
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Alteração 169
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As autoridades competentes notificarão 
a Comissão, no prazo de dois meses, de 
qualquer decisão de conceder, indeferir ou 
retirar o reconhecimento de uma 
organização de vigilância.

5. As autoridades competentes notificarão 
a Comissão, no prazo de dois meses, de 
qualquer decisão de recomendar a 
concessão, o indeferimento ou a retirada 
do reconhecimento de uma organização de 
vigilância.

Or. en

Alteração 170
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Procedimento de gestão de riscos

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
procedimentos de gestão de riscos sejam 
aplicados com isenção, objectividade e 
transparência.
2. A fim de contribuir para a 
determinação do nível de risco, a 
Comissão, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 2 do artigo 11.º: 
a) procederá à criação e gestão de uma ou 
várias bases de dados públicas que 
contenham o registo dos nomes das 
explorações madeireiras e dos operadores 
que tenham sido condenados por 
actividades ilícitas, da natureza da 
infracção e do país e zona em que a 
mesma foi cometida;
b) constituirá uma lista das fontes de 
informação existentes, que os operadores 
poderão utilizar para avaliar os níveis de 
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risco;
c) elaborará orientações para a utilização 
dos instrumentos de gestão de riscos; 
fornecerá uma lista das irregularidades 
mais comuns e frequentes e dos tipos de 
infracções.
3. Os operadores, com base numa 
avaliação dos riscos, tomarão medidas 
suplementares em situações que 
apresentem um risco mais elevado. Essas 
medidas poderão incluir, inter alia:
a) notificação prévia às autoridades de 
controlo da data e dos elementos da 
compra;
b) exigência da comprovação dos sistemas 
de gestão no âmbito dos quais a compra 
foi acordada;
c) exigência de documentos, dados ou 
informações complementares.
4. A lista mencionada no n.º 1 do artigo 
4.º será revista e, se necessário, alargada 
pela Comissão, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 11.º.

Or. en

Alteração 171
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 7 – título e n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

Medidas de vigilância Medidas de vigilância e de controlo
1. As autoridades competentes efectuarão 
controlos destinados a verificar o 
cumprimento, pelos operadores, das 
exigências estabelecidas nos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 3.º e no n.º 1 do artigo 4.º.

1. As autoridades competentes efectuarão 
controlos destinados a verificar o 
cumprimento, pelos operadores, das 
exigências estabelecidas nos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 3.º e no artigo 4.º.

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros devem dispor de critérios claros a nível comunitário para os sistemas 
de controlo, para que seja assegurada a igualdade de condições em toda a UE. Em 
particular, serão efectuados controlos sempre que as autoridades competentes dispuserem de 
informações que ponham em causa o funcionamento eficaz do sistema de controlo.

Alteração 172
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes efectuarão 
controlos destinados a verificar o 
cumprimento, pelos operadores, das 
exigências estabelecidas nos n.os 1 e 2 do 
artigo 3.º e no n.º 1 do artigo 4.º.

1. As autoridades competentes efectuarão 
controlos, incluindo controlos aduaneiros,
destinados a verificar o cumprimento, 
pelos operadores, das exigências 
estabelecidas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º e 
no e no n.º 1 do artigo 4.º.

Or. pl

Justificação

Importa salientar o carácter transfronteiriço do problema. Devem ser tomadas medidas, a 
partir de agora, para garantir que a madeira ilegalmente extraída não possa ser colocada no 
mercado interno na União.

Alteração 173
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os controlos serão realizados 
segundo um plano anual e/ou com base 
em receios justificados manifestados por 
terceiros. 

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros devem dispor de critérios claros a nível comunitário para os sistemas 
de controlo, para que seja assegurada a igualdade de condições em toda a UE. Em 
particular, serão efectuados controlos sempre que as autoridades competentes dispuserem de 
informações que ponham em causa o funcionamento eficaz do sistema de controlo.

Alteração 174
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os controlos podem incluir, inter 
alia:
a) 
b) exame da documentação e dos registos 
que demonstrem o bom funcionamento 
dos sistemas e procedimentos;
c) controlos aleatórios, incluindo 
auditorias no terreno. 

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem dispor de critérios claros a nível comunitário para os sistemas 
de controlo, para que seja assegurada a igualdade de condições em toda a UE. Em 
particular, serão efectuados controlos sempre que as autoridades competentes dispuserem de 
informações que ponham em causa o funcionamento eficaz do sistema de controlo.

Alteração 175
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores concederão toda a 
assistência necessária para facilitar a 
realização dos controlos referidos no n.º 
1.

2. Os operadores devem prestar à 
autoridade competente toda a assistência 
necessária no desempenho das suas 
funções, nomeadamente no que diz 
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respeito ao acesso a instalações e à 
apresentação de documentos ou registos.

Or. en

Alteração 176
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores concederão toda a 
assistência necessária para facilitar a 
realização dos controlos referidos no n.º 1.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 177
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na sequência dos controlos referidos no 
n.º 1, as autoridades competentes podem 
solicitar que o operador adopte medidas 
correctivas.

3. Na sequência dos controlos referidos no 
n.º 1, as autoridades competentes podem 
tomar imediatamente medidas correctivas.

Tais medidas podem incluir, inter alia:
a) a cessação imediata de actividades 
comerciais;
b) a confiscação de madeira e de produtos 
de madeira;

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem dispor de critérios claros a nível comunitário para os sistemas 
de controlo, para que seja assegurada a igualdade de condições em toda a UE. Em 
particular, serão efectuados controlos sempre que as autoridades competentes disponham de 
informações que ponham em causa o funcionamento eficaz do sistema de controlo.
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Alteração 178
Caroline Lucas

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na sequência dos controlos referidos no 
n.º 1, as autoridades competentes podem 
solicitar que o operador adopte medidas 
correctivas.

3. Na sequência dos controlos referidos no 
n.º 1, as autoridades competentes podem 
tomar medidas correctivas. Caso as 
referidas medidas tenham sido solicitadas, 
mas não tenham sido tomadas pelo 
operador dentro do prazo estipulado, as 
autoridades competentes poderão aplicar
sanções nos termos do artigo 13.º.

Or. en

Justificação

Juntamente com a alteração X ao artigo 7.º, n.º 4 (novo), a presente alteração substitui a 
alteração 40 ao projecto de relatório (retirada pela relatora). O objectivo é clarificar quais 
medidas correctivas se relacionam com a necessidade de alterar sistemas e procedimentos de 
diligência, ao passo que as medidas imediatas dizem respeito a acções coercivas imediatas 
da legislação aplicáveis a suspeitas de violação dos requisitos estabelecidos no artigo 3.º (tal 
como alterado).

Alteração 179
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na sequência dos controlos referidos no 
n.º 1, as autoridades competentes podem 
solicitar que o operador adopte medidas 
correctivas.

3. Na sequência dos controlos referidos no 
n.º 1, as autoridades competentes podem 
solicitar que o operador adopte medidas 
correctivas proporcionadas.

Or. fr
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Alteração 180
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na sequência dos controlos referidos no 
n.º 1, as autoridades competentes podem 
solicitar que o operador adopte medidas 
correctivas.

3. Na sequência das inspecções referidas
no n.º 1, as autoridades competentes podem 
exigir ao operador que adopte medidas 
correctivas.

Or. en

Alteração 181
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em todo o caso, serão efectuados 
controlos sempre que:
a) a autoridade competente do 
Estado-Membro tenha motivos para pôr 
em causa o cumprimento dos requisitos 
do presente regulamento no que diz 
respeito à colocação no mercado de 
madeira ou de produtos de madeira por 
um operador; ou
b) a autoridade competente do 
Estado-Membro tenha em sua posse 
informações que ponham em causa o 
cumprimento dos requisitos dos sistemas 
de diligência, previstos no presente 
regulamento, por parte do operador.

Or. en
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Alteração 182
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Caso haja suspeitas da ocorrência de 
infracções graves, os Estados-Membros 
darão início a uma investigação cabal e 
aplicarão medidas coercivas imediatas.

Or. en

Alteração 183
Caroline Lucas

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso, na sequência dos controlos 
referidos no n.º 1, se presuma que o 
operador infringiu conscientemente o(s) 
requisito(s) estabelecido(s) no artigo 3.º, 
as autoridades competentes poderão, em 
conformidade com a respectiva legislação 
nacional, tomar medidas imediatas que, 
inter alia, incluam:
a) a cessação imediata de actividades 
comerciais, e 
b) a confiscação de madeira e de produtos 
de madeira.

Or. en

Justificação

Juntamente com a alteração X ao artigo 7.º, n.º 4 (novo), a presente alteração substitui a 
alteração 40 ao projecto de relatório (retirada pela relatora). O objectivo é clarificar quais 
medidas correctivas se relacionam com a necessidade de alterar sistemas e procedimentos de 
diligência, ao passo que as medidas imediatas dizem respeito a acções coercivas imediatas 
da legislação aplicáveis a suspeitas de violação dos requisitos estabelecidos no artigo 3.º (tal 
como alterado).
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Alteração 184
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em todo o caso, serão efectuados 
controlos sempre que:
a) a autoridade competente do 
Estado-Membro tenha motivos para pôr 
em causa o cumprimento dos requisitos 
do presente regulamento no que diz 
respeito à colocação no mercado de 
madeira ou de produtos de madeira por 
um operador; ou
b) a autoridade competente do 
Estado-Membro tenha em sua posse 
informações que ponham em causa o 
cumprimento dos requisitos dos sistemas 
de diligência, previstos no presente 
regulamento, por parte do operador.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem dispor de critérios claros a nível comunitário para os sistemas 
de controlo, para que seja assegurada a igualdade de condições em toda a UE. Em 
particular, serão efectuados controlos sempre que as autoridades competentes disponham de 
informações que ponham em causa o funcionamento eficaz do sistema de controlo.

Alteração 185
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em todo o caso, serão efectuados 
controlos sempre que:
a) a autoridade competente do 
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Estado-Membro tenha motivos para pôr 
em causa o cumprimento dos requisitos 
do presente regulamento no que diz 
respeito à colocação no mercado de 
madeira ou de produtos de madeira por 
um operador; ou
b) a autoridade competente do 
Estado-Membro tenha em sua posse 
informações que ponham em causa o 
cumprimento dos requisitos dos sistemas 
de diligência, previstos no presente 
regulamento, por parte do operador.

Or. en

Justificação

No intuito de assegurar um sistema uniforme de controlo, é necessário fornecer aos 
Estados-Membros critérios claros de acompanhamento e controlo de operadores e de 
controlo de organizações.

Alteração 186
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Medidas coercivas imediatas

1. Sempre que uma pessoa singular seja 
suspeita ou apanhada em flagrante delito 
de infracção, ou sempre que uma pessoa 
colectiva seja suspeita de ser responsável 
pela referida infracção, os 
Estados-Membros darão início a uma 
investigação exaustiva da infracção e 
tomarão, em conformidade com o 
respectivo direito nacional e em função da 
gravidade da infracção, medidas coercivas 
imediatas, nomeadamente:
a) cessação imediata da actividade 
comercial;
b) reencaminhamento de remessas para o 
porto ou imobilização temporária ou 
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reencaminhamento de veículos de 
transporte para outro local, para efeito de 
inspecção;
c) imobilização temporária ou apreensão 
de qualquer veículo de transporte ou de 
abastecimento utilizado na operação em 
causa; 
d) confiscação de madeira e de produtos 
de madeira;
e) suspensão da autorização de colocação 
de madeira e de produtos de madeira no 
mercado.
2. As medidas coercivas serão de natureza 
a evitar a persistência da infracção em 
causa e a permitir às autoridades 
competentes concluir a sua investigação.

Or. en

Justificação

Esta alteração obedece aos moldes do texto aprovado no âmbito do Regulamento (CE) n.º 
1005/2008, relativo à pesca ilegal.

Alteração 187
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
As empresas importadoras de madeira 
para o mercado europeu têm de indicar 
igualmente nos seus relatórios anuais os 
efeitos sobre o ambiente e as 
consequências sociais das suas 
actividades (internacionais), bem como da 
extracção de madeira e do seu transporte.
Trata-se aqui sobretudo dos efeitos sobre 
o ambiente e das consequências sociais na 
zona de extracção da madeira e no país 
produtor de madeira.

Or. nl
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Justificação

Transparência e possibilidade de efectuar controlos.

Alteração 188
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a Directiva 
2003/4/CE, será disponibilizado ao público 
um resumo dos registos referidos no n.º 1.

2. Em conformidade com a Directiva 
2003/4/CE, será disponibilizado ao 
público, na Internet, um resumo dos 
registos referidos no n.º 1.

Or. pl

Justificação

A alteração visa especificar o modo como a informação deve ser disponibilizada ao público. 

Alteração 189
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão disponibilizará 
publicamente a lista das autoridades 
competentes.

2. A Comissão disponibilizará 
publicamente, na Internet, a lista das 
autoridades competentes. Esta lista será 
actualizada.

Or. pl

Justificação

A alteração visa especificar o modo como a informação deve ser disponibilizada ao público.
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Alteração 190
Samuli Pohjamo

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Grupo consultivo

1. Será criado um grupo consultivo 
constituído por representantes das partes 
interessadas, incluindo, inter alia, 
representantes da indústria florestal, 
proprietários florestais, ONG e grupos de 
consumidores, que será presidido por um 
representante da Comissão.
2. Os representantes dos 
Estados-Membros podem participar nas 
reuniões por sua própria iniciativa ou a 
convite do grupo consultivo.
3. O grupo consultivo elaborará o seu 
regulamento interno que será publicado 
no sítio Internet da Comissão.
4. A Comissão prestará ao grupo 
consultivo o apoio técnico e logístico 
necessário e assegurará o secretariado 
das suas reuniões.
5. O grupo consultivo examinará e emitirá 
pareceres sobre questões relacionadas 
com a aplicação do presente regulamento, 
levantadas pelo presidente por sua própria 
iniciativa ou a pedido dos membros do 
grupo consultivo ou do comité.
6. A Comissão comunicará ao comité os 
pareceres do grupo consultivo. 

Or. en

Justificação

A fim de permitir uma implementação eficaz do regulamento e de assegurar uma boa 
comunicação entre todas as partes interessadas, deve ser criado um grupo consultivo que 
pode ser consultado pelo Comité do Comércio da Madeira.
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Alteração 191
Riitta Myller, Anders Wijkman

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode alterar a lista de 
madeiras e produtos de madeira que 
consta do anexo, atendendo às suas 
características técnicas, utilizações finais 
e processos de produção. 

Suprimido

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 11.º.

Or. en

Alteração 192
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Infracções

Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para garantir a aplicação de 
sanções, pelo menos às seguintes 
infracções ao presente regulamento:
a) incapacidade do operador de criar um 
sistema de diligência;
b) incapacidade do operador de criar e/ou 
explorar um sistema de diligência que 
cumpra todos os requisitos do presente 
regulamento e, em particular, do artigo 
4.º;
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c) colocação no mercado, por um 
operador, de madeiras ou de produtos de 
madeira, caso o operador tenha 
consciência, ou não faça diligências para 
eliminar o risco, de que a madeira tenha 
sido extraída, comercializada e tratada em 
violação da legislação do país de origem.

Or. en

Justificação

Para efeito de segurança jurídica, as infracções que estão na origem das sanções devem ser 
estipuladas no texto do regulamento. Estas infracções proporcionam um incentivo suficiente 
aos operadores para tomarem as medidas necessárias, no sentido de garantir que apenas as 
madeiras e os produtos de madeira legais sejam comercializados na UE.

Alteração 193
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecerão o 
regime de sanções aplicável às violações 
do disposto no presente regulamento e 
tomarão todas as medidas necessárias para 
garantir a aplicação desse regime. As 
sanções previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 31 de 
Dezembro de 20XX, devendo também 
notificar, de imediato, qualquer alteração 
posterior que as afecte.

Os Estados-Membros estabelecerão o 
regime de sanções aplicável às violações 
do disposto no presente regulamento e 
tomarão todas as medidas necessárias para 
garantir a aplicação desse regime. As 
sanções previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas, o que poderá
incluir, inter alia:

(i) sanções pecuniárias que sejam 
proporcionais:
- à gravidade dos danos causados ao 
ambiente;
- ao valor dos produtos de madeira;
- às perdas fiscais e aos danos económicos 
ocasionados pela infracção; 
ii) confiscação da madeira e de produtos 
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de madeira;
iii) proibição temporária de transaccionar 
madeira e produtos de madeira.
iv) os Estados-Membros podem 
igualmente, ou em alternativa, utilizar 
sanções penais eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas.
As sanções pecuniárias representarão, no 
mínimo, cinco vezes o valor dos produtos 
de madeira obtidos em virtude da 
infracção grave. No caso de violações 
graves sucessivas num período de cinco 
anos, as sanções pecuniárias aumentarão 
gradualmente até, no mínimo, dez vezes o 
valor dos produtos de madeira obtidos em 
virtude de uma infracção grave.
Sem prejuízo de outras disposições do 
direito comunitário em matéria de fundos 
estatais, os Estados-Membros não 
concederão quaisquer ajudas estatais, a 
título de regimes nacionais de auxílio ou 
de fundos comunitários, a operadores 
condenados por uma infracção grave do 
presente regulamento, até terem sido 
tomadas as medidas correctivas e até 
terem sido aplicadas sanções eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Justificação

Um quadro comunitário de sanções e penalizações mínimas evitará distorções da 
concorrência ou a concentração do mercado da madeira em países que detenham os níveis 
mais baixos de penalizações. Já foi criado um quadro jurídico análogo, ao nível da UE, pelo 
Regulamento do Conselho (CE) n.º 1005/2008, que estabelece um regime comunitário para 
prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada.
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Alteração 194
Riitta Myller, Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecerão o 
regime de sanções aplicável às violações 
do disposto no presente regulamento e 
tomarão todas as medidas necessárias para 
garantir a aplicação desse regime. As 
sanções previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 31 de 
Dezembro de 20XX, devendo também 
notificar, de imediato, qualquer alteração 
posterior que as afecte. 

Os Estados-Membros estabelecerão o 
regime de sanções aplicável às violações 
na acepção do artigo 1.º e tomarão todas 
as medidas necessárias para garantir a 
aplicação desse regime. As sanções 
previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas, o que pode 
incluir sanções penais ou administrativas 
como a proibição temporária de 
transaccionar madeira e produtos de 
madeira. 

As coimas devem ser proporcionadas e 
determinadas tendo em conta as perdas 
fiscais e os danos ambientais e 
económicos ocasionados por uma 
violação nos termos do artigo 1.º, e 
deverão ser, no mínimo, equivalentes a X 
vezes o valor da madeira ou dos produtos 
de madeira obtidos em virtude da 
infracção.
Sem prejuízo de outras disposições do 
direito comunitário em matéria de fundos 
estatais, os Estados-Membros não 
concederão quaisquer ajudas estatais, a 
título de regimes nacionais de auxílio ou 
de fundos comunitários, a operadores 
condenados por uma infracção dos termos 
do artigo 1.º.

Os Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 31 de 
Dezembro de 20XX, devendo também 
notificar, de imediato, qualquer alteração 
posterior que as afecte.

Os Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 31 de 
Dezembro de 20XX, devendo também 
notificar, de imediato, qualquer alteração 
posterior que as afecte.

Or. en

Justificação

Esta alteração obedece aos moldes do texto aprovado no âmbito do Regulamento (CE) n.º 
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1005/2008, relativo à pesca ilegal.

Alteração 195
Caroline Lucas

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecerão o 
regime de sanções aplicável às violações 
do disposto no presente regulamento e 
tomarão todas as medidas necessárias para 
garantir a aplicação desse regime. As 
sanções previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 31 de 
Dezembro de 20XX, devendo também 
notificar, de imediato, qualquer alteração 
posterior que as afecte.

Os Estados-Membros estabelecerão o 
regime de sanções aplicável às violações 
do disposto no presente regulamento e 
tomarão todas as medidas necessárias para 
garantir a aplicação desse regime. As 
sanções previstas podem incluir sanções 
penais ou administrativas e devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas, 
podendo incluir, inter alia:

i) sanções pecuniárias que sejam 
proporcionais à gravidade dos danos 
causados ao ambiente;
ii) confiscação da madeira e de produtos 
de madeira;
iii) proibição temporária de transaccionar 
madeira e produtos de madeira.

Os Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 31 de 
Dezembro de 20XX, devendo também 
notificar, de imediato, qualquer alteração 
posterior que as afecte.

Os Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 31 de 
Dezembro de 20XX, devendo também 
notificar, de imediato, qualquer alteração 
posterior que as afecte.

Or. en

Justificação

O regulamento deve igualmente prever a possibilidade de aplicar sanções penais. Esta 
alteração clarifica e substitui a alteração 46 apresentada pela relatora. O estabelecimento de 
sanções ao nível dos Estados-Membros poderia dar azo a inconsistências na UE, caso fossem 
interpostas acções judiciais no âmbito do regulamento. Tal poderia originar distorções da 
concorrência ou a concentração do mercado de madeira em países que detenham os níveis 
mais baixos de sanções.
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Alteração 196
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecerão o 
regime de sanções aplicável às violações 
do disposto no presente regulamento e 
tomarão todas as medidas necessárias para 
garantir a aplicação desse regime. As 
sanções previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 31 de 
Dezembro de 20XX, devendo também 
notificar, de imediato, qualquer alteração 
posterior que as afecte.

Os Estados-Membros estabelecerão o 
regime de sanções aplicável às violações 
do disposto no presente regulamento e 
tomarão todas as medidas necessárias para 
garantir a aplicação desse regime. As 
sanções previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 31 de 
Dezembro de 20XX, devendo também 
notificar, de imediato, qualquer alteração 
posterior que as afecte. As actividades de 
extracção ilegal nos Estados-Membros 
exigem, no mínimo, as mesmas sanções.

Or. en

Justificação

As actividades de extracção ilegal são tão graves como a comercialização e, por conseguinte, 
devem ser alvo da aplicação da mesma sanção.

Alteração 197
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para garantir a aplicação de 
sanções, pelo menos às seguintes 
infracções ao presente regulamento:
a) incapacidade do operador de criar um 
sistema de diligência;
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b) incapacidade do operador de criar e/ou 
explorar um sistema de diligência que 
cumpra todos os requisitos do presente 
regulamento e, em particular, do artigo 
4.º;
c) colocação no mercado, por um 
operador, de madeiras ou de produtos de 
madeira, caso o operador tenha 
consciência, ou não faça diligências para 
eliminar o risco, de que a madeira tenha 
sido extraída, comercializada e tratada em 
violação da legislação do país de origem.
2. Os Estados-Membros aplicarão uma 
sanção máxima de, no mínimo, cinco 
vezes o valor dos produtos de madeira 
obtidos em virtude de uma infracção 
grave.
No caso de sucessivas violações graves 
num período de cinco anos, os 
Estados-Membros aplicarão uma sanção 
máxima de, no mínimo, oito vezes o valor 
dos produtos de madeira obtidos em 
virtude de uma infracção grave.
Na aplicação destas sanções, os 
Estados-Membros tomarão igualmente em 
conta o valor do prejuízo sofrido pelos 
recursos madeireiros e pelo ambiente 
florestal em causa.
3. Os Estados-Membros podem 
igualmente, ou em alternativa, utilizar 
sanções penais eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas.
4. Os Estados-Membros podem permitir, 
em conformidade com a legislação 
nacional, a apreensão de madeira ou de 
produtos de madeira que tenham sido 
colocados no mercado em violação dos 
requisitos previstos no presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A especificação de penalizações e sanções inequívocas constitui um elemento dissuasivo legal 
para motivar os operadores a implementar sistemas que assegurem a exclusão de madeira e 
de produtos de madeira ilegais da cadeia de abastecimento da UE. Os operadores também 
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possuem clareza jurídica. Esta abordagem é idêntica à que já foi aplicada no âmbito do 
Regulamento relativo à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada.

Alteração 198
Riitta Myller, Anders Wijkman

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Na elaboração do relatório referido 
no n.º 2, a Comissão terá em conta os 
progressos efectuados no que diz respeito 
à conclusão e à aplicação dos acordos de 
parceria voluntários FLEGT, adoptados 
no âmbito do Regulamento n.º 2173/2005. 
A Comissão decidirá da necessidade, ou 
não, de revisão do presente regulamento, 
à luz da experiência de aplicação dos 
acordos de parceria voluntários FLEGT e 
da sua eficácia para fazer face ao 
problema da madeira ilegal.

Or. en

Justificação

O presente regulamento tem de garantir que o cumprimento das disposições de execução é 
claramente definido. Ainda que os acordos de parceria voluntários sejam um instrumento 
importante para abordar as questões subjacentes à exploração madeireira ilegal e problemas 
conexos, este regulamento tem de ter em conta que, até à data, não foram elaboradas 
medidas pela UE para fazer face ao problema do incumprimento do Regulamento do 
Conselho da UE, relativo a um regime de concessão de licenças. 

Alteração 199
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Na elaboração do relatório referido 
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no n.º 2, a Comissão terá em conta os 
progressos efectuados no que diz respeito 
à conclusão e à aplicação dos acordos de 
parceria voluntários FLEGT, adoptados 
no âmbito do Regulamento n.º 2173/2005. 
A Comissão decidirá da necessidade, ou 
não, de revisão do presente regulamento, 
à luz da experiência de aplicação dos 
acordos de parceria voluntários FLEGT e 
da sua eficácia para fazer face ao 
problema da madeira ilegal.

Or. en

Justificação

Não foi criada qualquer disposição para abordar a não conformidade de um regime de 
concessão de licenças FLEGT com o presente regulamento.  Importa clarificar 
especificamente que devem ser tomadas todas as medidas necessárias para garantir 
conformidade com as medidas de execução do regulamento.

Alteração 200
Caroline Lucas

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Alteração da Directiva 2008/99/CE

1. Ao artigo 3.° da Directiva 2008/99/CE é 
aditado o seguinte ponto, com efeitos a 
partir da data de aplicação do presente 
regulamento: 
"i-A) A disponibilização no mercado 
comunitário de madeira ou de produtos de 
madeira extraída ilegalmente."
2. O travessão seguinte é aditado ao 
Anexo A da Directiva 2008/99/CEE, com 
efeitos a partir da data de aplicação do 
presente regulamento:
- "Regulamento do Parlamento Europeu 
e do Conselho [...] que fixa as obrigações 
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dos operadores que colocam no mercado 
madeira e produtos de madeira".

Or. en

Alteração 201
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Revisão

Três anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento e, posteriormente, 
de cinco em cinco anos, a Comissão 
procede a uma revisão da função do 
mesmo no que respeita aos seus objectivos 
e finalidade, e comunica ao Parlamento 
Europeu as suas conclusões e, com base 
nestas, as suas propostas de alteração.
A revisão porá a tónica nos seguintes 
aspectos:
Uma análise profunda e fundamental da 
investigação e desenvolvimento no 
domínio da silvicultura sustentável;
O impacto do presente regulamento no 
mercado comum, nomeadamente, no que 
respeita à concorrência e à possibilidade 
de estabelecimento de novos operadores 
no mercado;
A situação das PME no mercado e o 
modo como o presente regulamento 
afectou a sua actividade.

Or. sv

Justificação

Para garantir que o presente regulamento não perca em eficácia e continue a ser consonante 
com uma silvicultura sustentável no futuro, é necessário que seja continuamente avaliado e 
actualizado.
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Alteração 202
Caroline Lucas

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É aplicável a partir de […]1 É aplicável a partir de […]1
1 Nota para JO: Dois anos após a data de entrada 
em vigor do presente regulamento. 

1 Nota para JO: Um ano após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento. 

Or. en

Justificação

O conceito de legislação destinada a abordar a legalidade e a sustentabilidade da madeira e 
dos produtos de madeira tem sido debatido ao longo de anos, e o presente regulamento é o 
resultado de um processo iniciado em 2003. Partes substanciais da indústria já possuem 
sistemas em funcionamento que cumpririam os requisitos do presente regulamento, 
disponibilizando material e experiência como exemplo a seguir. O adiamento por mais dois 
anos, antes da entrada em vigor da legislação, não traduz a urgência dos problemas das 
alterações climáticas e da perda da biodiversidade que o regulamento visa explicitamente 
abordar.

Alteração 203
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Pasta e papel dos capítulos 47 e 48 da 
Nomenclatura Combinada, com excepção 
dos produtos de bambu e do papel ou 
cartão para reciclar (desperdícios e aparas); 

2. Pasta e papel dos capítulos 47, 48 e 49
da Nomenclatura Combinada, com 
excepção dos produtos de bambu e do 
papel ou cartão para reciclar (desperdícios 
e aparas);

Or. fr

Justificação

Todas as madeiras e produtos da madeira, seja qual for a sua utilização final, devem ser 
sujeitos ao presente regulamento.
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Alteração 204
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

12-A. Os outros produtos da madeira 
incluídos nas categorias NC 94 e 95, 
incluindo os brinquedos de madeira, os 
acessórios desportivos, etc.

Or. fr

Justificação

Todas as madeiras e produtos da madeira, seja qual for a sua utilização final, devem ser 
sujeitos ao presente regulamento.

Alteração 205
Samuli Pohjamo

Proposta de regulamento
Anexo I A (novo)
A organização classificará o risco de madeira ou produtos de madeira ilegais a nível 
nacional/regional como "elevado" para todos os fornecedores, nos casos em que sejam 
aplicáveis quaisquer dos seguintes indicadores previstos no Quadro 1.

Quadro 1: Lista de indicadores de risco "elevado" a nível nacional/regional 

Indicadores (Exemplos de fontes de referência externas)

O país/a região está 
abrangido(a) por uma 
proibição do Conselho de 
Segurança da ONU às 
exportações de madeira.

Actualmente em vigor para a Libéria, desde Julho de 2003 
(Resolução do Conselho de Segurança da ONU 1521(2003) 

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

O país/a região tem 
reputação de ser um país 
com um baixo índice de 

Na definição deste indicador, a organização pode recorrer aos 
seus estudo internos ou a resultados de estudos de organizações 
externas governamentais e não-governamentais, activas em 
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execução da legislação 
florestal e de possuir um 
elevado nível de 
corrupção.

matéria de controlo da aplicação da legislação florestal e da 
corrupção, como o Banco Mundial 
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp)
, a Chatam House do Reino Unido (www.illegal-logging.info), 
a Agência Europeia do Ambiente (www.eia-international.org), 
a Global Witness (www.globalwitness.org), a Transparency 
International (www.transparency.org) , etc.

Neste país, as estatísticas 
oficiais da FAO revelam 
uma diminuição da área 
florestal.

Avaliação Global de Recursos Florestais da FAO, de 2005
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf) 

A organização recebeu 
comentários ilustrados 
por provas idóneas dos 
seus clientes ou outros 
terceiros, no que diz 
respeito aos seus 
abastecimentos e suas 
fontes polémicas, que
não foram contestados 
pela investigação da 
própria organização.

Or. en

Alteração 206
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Anexo I-A (novo)
Quadro 1: Lista dos indicadores de probabilidade "elevada" a nível nacional/regional

Indicadores (Exemplos de fontes de referências 
externas)

A importação de madeira do país/região 
foi proibida pelo Conselho de Segurança 
das Nações Unidas.

Aplicável à Libéria desde Julho de 2003 
(Resolução 1521 (2003) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas de 22 de 
Dezembro de 2003).

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutio
ns03.html
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O país/região é conhecido pelo seu 
reduzido nível de aplicação da 
regulamentação e pelo seu elevado nível 
de corrupção.

Para a definição deste indicador, a 
organização pode utilizar as suas próprias 
investigações ou os resultados das 
investigações realizadas por organizações 
governamentais ou não governamentais 
independentes que acompanhem a 
aplicação da legislação florestal, tais 
como o Banco Mundial. 

(http://info.worldbank.org/governance/kk
z2004/sc_country.asp), Chatham House 
com sede no Reino Unido, (www.illegal-
logging.info) , Environmental 
Investigation Agency (www.eia-
international.org , Global Witness 
(www.globalwitness.org), Transparency 
International (www.transparency.org), 
etc.)

O país é um daqueles em que as 
estatísticas oficiais da FAO revelam uma 
diminuição do coberto florestal.

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

A organização foi objecto de observações 
confirmadas por provas fiáveis 
provenientes de clientes ou terceiros, 
relativamente a fontes controversas, que 
não foram desmentidas pelas 
investigações da organização quanto aos 
seus aprovisionamentos. 
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Or. fr

Justificação

A organização considera "elevados" os riscos de ilegalidade relativos à madeira ou aos 
produtos da madeira a nível nacional/regional nos casos a que se aplique um dos indicadores 
referidos.
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