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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna 
na rynek
(COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0644),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0373/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rozwoju oraz Komisji 
Handlu Międzynarodowego (A6-0000/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i
Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Środowisko leśne stanowi cenne 
dziedzictwo, które należy chronić, 
konserwować i – tam, gdzie to możliwe –
odnawiać w celu utrzymania 
różnorodności biologicznej i funkcji 
ekosystemu, ochrony klimatu i 
zagwarantowania praw ludności tubylczej 
oraz społeczności lokalnych i społeczności 
zależnych od lasów.
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Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

W planie działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa z 2003 r. stwierdza się, że „szerszym celem UE jest wsparcie zrównoważonej 
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gospodarki leśnej” i zobowiązuje się UE do zajęcia się problemem nielegalnego 
pozyskiwania drewna w sposób zintegrowany.  Niniejsze rozporządzenie musi przyczyniać się 
do realizacji szerszego celu, jakim jest zrównoważony rozwój, stanowiąc środek służący 
rozwiązaniu kwestii leżących u podstaw nielegalnego pozyskiwania drewna, a także środek
umożliwiający podejście do tego problemu bezpośrednio z perspektywy rynkowej. 
Wykorzystanie niniejszego rozporządzenia do pomocy we wprowadzaniu w życie postanowień 
umów międzynarodowych i regionalnych, których stronami są kraje europejskie i inne kraje, 
przyczyni się do realizacji tego celu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie Komisji do Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie planu 
działań UE na rzecz egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (FLEGT) zaproponowano pakiet 
środków służących wspieraniu 
międzynarodowych wysiłków w celu 
zajęcia się problemem nielegalnego 
pozyskiwania drewna i związanego z nim 
handlu.

(4) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie planu 
działań UE na rzecz egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (FLEGT) zaproponowano pakiet 
środków służących wspieraniu 
międzynarodowych wysiłków w celu 
zajęcia się problemem nielegalnego 
pozyskiwania drewna i związanego z nim 
handlu, a także przyczyniających się do 
realizacji szerszego celu, jakim jest 
zrównoważona gospodarka leśna..

Or. en

Uzasadnienie

Dodany tekst uzupełnia pierwotne sformułowanie zawarte w planie działań UE na rzecz 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (COM(2003)251).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Rada i Parlament Europejski z 
zadowoleniem przyjęły ten komunikat, 
uznając potrzebę włączenia się Wspólnoty 

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

w światowe wysiłki mające na celu 
rozwiązanie problemu nielegalnego 
pozyskiwania drewna w kontekście 
zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej 
gospodarki leśnej, zmniejszenia ubóstwa, 
a także równości społecznej i 
suwerenności państw.

Or. en

Uzasadnienie

Dodany tekst nawiązuje do pierwotnego sformułowania zawartego w konkluzjach Rady ds. 
Rolnictwa z października 2003 r.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

W planie działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa z 2003 r. stwierdza się, że „szerszym celem UE jest wsparcie zrównoważonej 
gospodarki leśnej” i zobowiązuje się UE do zajęcia się problemem nielegalnego 
pozyskiwania drewna w sposób zintegrowany.  Niniejsze rozporządzenie musi przyczyniać się 
do realizacji szerszego celu, jakim jest zrównoważony rozwój, stanowiąc środek służący 
rozwiązaniu kwestii leżących u podstaw nielegalnego pozyskiwania drewna, a także środek 
umożliwiający podejście do tego problemu bezpośrednio z perspektywy rynkowej. 
Wykorzystanie niniejszego rozporządzenia do pomocy we wprowadzaniu w życie postanowień 
umów międzynarodowych i regionalnych, których stronami są kraje europejskie i inne kraje, 
przyczyni się do realizacji tego celu.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw powinien obowiązywać nadrzędny zakaz 
wprowadzania na rynek drewna lub produktów z drewna pochodzących z nielegalnych źródeł 
i wszystkie podmioty muszą zachować należytą staranność w tym względzie. Aby wspomóc 
identyfikowalność, wszystkie podmioty muszą podać podstawowe informacje o produktach, 
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ich źródle oraz odbiorcach. Jednak podmioty, które po raz pierwszy wprowadzają produkty 
na rynek, powinny stanowić specjalną kategorię, ponieważ mają one największy wpływ na to, 
jakie produkty znajdą się w UE i dlatego spoczywa też na nich największa odpowiedzialność –
muszą zatem wprowadzić pełny system zasad należytej staranności.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie powinno obejmować wszelkie produkty, które mogą zawierać 
drewno nielegalnego pochodzenia. Nieobjęcie produktów podlegających „kryteriom 
zrównoważonego rozwoju” wymogiem legalności pochodzenia sugeruje, że legalność i 
zrównoważony rozwój mogą się wzajemnie wykluczać, jednak zgodność z prawem musi 
stanowić podstawowy warunek zrównoważonego rozwoju.



PE418.093v01-00 12/36 PR\759961PL.doc

PL

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Uproszczenie (część pierwsza). Podejmowanie decyzji za pomocą procedury komitologii, nie 
zaś przez poszczególne państwa członkowskie, zagwarantuje wspólne standardy dotyczące 
uznawania organizacji monitorujących w całej UE.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiot Przedmiot i cele

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
drewno i produkty z drewna na rynek lub 
udostępniających je na rynku.

Podmioty dbają o to, aby na rynku 
udostępniano wyłącznie legalnie 
pozyskane drewno i produkty z drewna.
Podmioty wprowadzające na rynek 
drewno i produkty z drewna stosują 
system zasad należytej staranności. 

Or. en

Uzasadnienie

Po konsultacjach stwierdzono, że potrzebne są dodatkowe przepisy, aby naprawić 
niedociągnięcia planu działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w 
dziedzinie leśnictwa oraz powstrzymać handel nielegalnym drewnem i nielegalnymi 
produktami z drewna w UE. Wymóg zachowania należytej staranności zachęci do stosowania 
dobrych prakryk, jednak należy wyraźnie podkreślić, że wszystkie podmioty w łańcuchu 
dostaw podlegają wymogowi udostępniania na rynku jedynie legalnego drewna. Doprowadzi 
to do wzmożenia czujności i rozłoży ciężar odpowiedzialności w sposób bardziej 
zrównoważony między podmiotami i ograniczy ryzyko osłabienia odpowiedzialnych 
podmiotów.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie powinno obejmować wszelkie produkty, które mogą zawierać 
drewno nielegalnego pochodzenia. Nieobjęcie produktów podlegających „kryteriom 
zrównoważonego rozwoju” wymogiem legalności pochodzenia sugeruje, że legalność i 
zrównoważony rozwój mogą się wzajemnie wykluczać, jednak zgodność z prawem musi 
stanowić podstawowy warunek zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „udostępnienie na rynku” oznacza 
każde dostarczenie drewna lub produktów 
z drewna na rynek wspólnotowy w celu 
jego dystrybucji lub wykorzystania w 
działalności handlowej, odpłatnie lub 
nieodpłatnie;

Or. en

Uzasadnienie

Aby dokonać rozróżnienia między podmiotami, które muszą wdrożyć system zasad należytej 
staranności, a wszystkimi innymi podmiotami w łańcuchu dostaw, potrzebne są odrębne 
definicje „wprowadzania na rynek” i „udostępniania na rynku”. Te dwa pojęcia są osobno 
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zdefiniowane we wspólnych ramach dotyczących wprowadzania produktów do obrotu 
(decyzja 768/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r.). W celu 
zachowania spójności stosuje się to samo sformułowanie.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) „wprowadzanie na rynek” oznacza 
udostępnienie drewna i produktów z 
drewna po raz pierwszy na rynku 
wspólnotowym;

Or. en

Uzasadnienie

Aby dokonać rozróżnienia między podmiotami, które muszą wdrożyć system zasad należytej 
staranności, a wszystkimi innymi podmiotami w łańcuchu dostaw, potrzebne są odrębne 
definicje „wprowadzania na rynek” i „udostępniania na rynku”. Te dwa pojęcia są osobno 
zdefiniowane we wspólnych ramach dotyczących wprowadzania produktów do obrotu 
(decyzja 768/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r.). W celu 
zachowania spójności stosuje się to samo sformułowanie.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) „ryzyko” oznacza 
prawdopodobieństwo handlu drewnem lub 
produktami z drewna pochodzącymi z 
nielegalnego źródła oraz szkodliwość 
takiego działania;

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) „obowiązujące ustawodawstwo” oznacza 
ustawodawstwo krajowe, regionalne lub 
międzynarodowe, a w szczególności 
ustawodawstwo dotyczące ochrony 
różnorodności biologicznej, gospodarki 
leśnej, praw do wykorzystania zasobów 
oraz minimalizacji szkodliwych skutków 
dla środowiska; powinno ono również 
uwzględniać tytuł prawny posiadania 
nieruchomości, prawa ludności tubylczej, 
ustawodawstwo dotyczące pracy i pomocy 
społecznej, podatki, cła wywozowe i 
przywozowe, a także należne kwoty lub 
opłaty związane z pozyskiwaniem, 
transportem i wprowadzaniem do obrotu; 

Or. en

Uzasadnienie

W planie działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa z 2003 r. stwierdza się, że „szerszym celem UE jest wsparcie zrównoważonej 
gospodarki leśnej” i zobowiązuje się UE do zajęcia się problemem nielegalnego 
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pozyskiwania drewna w sposób zintegrowany.  Niniejsze rozporządzenie musi przyczyniać się 
do realizacji szerszego celu, jakim jest zrównoważony rozwój, stanowiąc środek służący 
rozwiązaniu kwestii leżących u podstaw nielegalnego pozyskiwania drewna, a także środek 
umożliwiający podejście do tego problemu bezpośrednio z perspektywy rynkowej. 
Wykorzystanie niniejszego rozporządzenia do pomocy we wprowadzaniu w życie postanowień 
umów międzynarodowych i regionalnych, których stronami są kraje europejskie i inne kraje, 
przyczyni się do realizacji tego celu. 

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) „zrównoważona gospodarka leśna” 
oznacza gospodarowanie lasami i 
terenami zadrzewionymi oraz użytkowanie 
ich w taki sposób i w takim stopniu, aby 
zachować ich różnorodność biologiczną, 
produktywność, zdolności regeneracyjne, 
żywotność oraz potencjał w zakresie 
spełniania, teraz i w przyszłości, 
odpowiednich funkcji ekologicznych, 
ekonomicznych i społecznych, na 
poziomie lokalnym, krajowym i 
globalnym, bez wyrządzania jakiejkolwiek 
szkody innym ekosystemom;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja pochodzi z rozporządzenia (WE) nr 2494/2000, art. 2, ust 3.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „organizacja monitorująca” oznacza 
podmiot prawny lub stowarzyszenie na 
zasadach członkostwa bądź federację, 
które posiadają zdolność prawną do 

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

potwierdzoną wiedzę specjalistyczną do 
monitorowania i zapewniania stosowania 
systemów zasad należytej staranności 
przez podmioty zatwierdzone jako 
stosujące takie systemy.

Or. en

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha)„identyfikowalność” oznacza 
możliwość identyfikacji i kontrolowania 
przemieszczania się drewna i produktów z 
drewna na wszystkich etapach produkcji, 
przetwarzania i dystrybucji;

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Podmioty, które wprowadzają na rynek 
drewno i produkty z drewna, postępują z 
należytą starannością w celu zadbania o to, 
aby wprowadzały na rynek wyłącznie 
legalnie pozyskane drewno i produkty z 
drewna. W tym celu stosują one system
procedur i środków zwany dalej 
„systemem zasad należytej staranności”.

Or. en
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Uzasadnienie

Wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw powinien obowiązywać nadrzędny zakaz 
wprowadzania na rynek drewna lub produktów z drewna pochodzących z nielegalnych źródeł 
i wszystkie podmioty muszą zachować należytą staranność w tym względzie. Aby wspomóc 
identyfikowalność, wszystkie podmioty muszą podać podstawowe informacje o produktach, 
ich źródle oraz odbiorcach. Jednak podmioty, które po raz pierwszy wprowadzają produkty 
na rynek, powinny stanowić specjalną kategorię, ponieważ mają one największy wpływ na to, 
jakie produkty znajdą się w UE i dlatego spoczywa też na nich największa odpowiedzialność –
muszą zatem wprowadzić pełny system zasad należytej staranności.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Podmioty wprowadzające na rynek 
drewno i produkty z drewna ustanawiają 
system zasad należytej staranności 
obejmujący elementy, o których mowa w 
art. 4 ust. 1, lub stosują system zasad 
należytej staranności uznanej organizacji 
monitorującej, o której mowa w art. 5 ust. 
1.

Or. en

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) dba o to, aby na rynek wprowadzano 
jedynie drewno i produkty z drewna 
legalnego pochodzenia, za pomocą 
systemu identyfikowalności i weryfikacji 
przez strony trzecie,

Or. en

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) obejmuje środki służące ustaleniu:

(i) opis; (i) kraju pochodzenia, lasu pochodzenia i 
tam, gdzie to możliwe, zezwolenia na 
pozyskanie;
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(ii) kraj pozyskania; (ii) nazwy gatunku, w tym nazwy 
naukowej;

(iii) objętość lub masa; (iii) wartości
(iv) w stosownych przypadkach nazwa i 
adres podmiotu będącego dostawcą 
drewna lub produktów z drewna;

(iv) objętości lub masy;

(v) informacje dotyczące spełniania 
wymogów obowiązującego 
ustawodawstwa;

(v) legalności pozyskania drewna lub 
drewna zawartego w produktach z 
drewna;
(vi) nazwę i adres podmiotu, który 
dostarczył drewno lub produkty z drewna;
(vii) osoby fizycznej lub prawnej 
odpowiedzialnej za pozyskanie;;
(viii) podmiotu, do którego dostarczono 
drewno lub produkty z drewna;

Or. en

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te wsparte są odpowiednią 
dokumentacją prowadzoną w formie bazy 
danych przez podmiot lub organizację 
monitorującą.

Or. en

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obejmuje procedurę zarządzania 
ryzykiem oraz

b) obejmuje procedurę zarządzania 
ryzykiem, składającą się z takich 
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elementów jak:
(i) systematyczna identyfikacja ryzyka, 
m.in. poprzez gromadzenie danych i 
informacji oraz wykorzystywanie źródeł 
międzynarodowych, wspólnotowych lub 
krajowych;
(ii) wdrożenie wszelkich środków 
niezbędnych do ograniczenia narażenia 
na ryzyko;
(iii) określenie procedur, które mają być 
przeprowadzane regularnie w celu 
potwierdzenia, że środki opisane w 
punktach (i) i (ii) są skuteczne oraz 
dokonania zmian w koniecznych 
przypadkach;
(iv) prowadzenie zapisów w celu 
wykazania skutecznego stosowania 
środków wymienionych w punktach (i)-
(iii).

Or. en

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o ocenę ryzyka podmioty 
podejmują dodatkowe działania w 
sytuacjach wiążących się z większym 
ryzykiem.
Środki te mogą polegać, między innymi, 
na:
- wymaganiu dodatkowych dokumentów, 
danych lub informacji;
- wymaganiu kontroli przeprowadzanej 
przez osoby trzecie;

Or. en
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

a) posiada osobowość prawną; a) posiada osobowość prawną;

aa) posiada odpowiednią wiedzę 
specjalistyczną;
ab) jest finansowo niezależna od 
podmiotów, które zatwierdza;

b) ustanowiła system zasad należytej 
staranności, który zawiera elementy 
określone w art. 4 ust. 1;

b) ustanowiła system zasad należytej 
staranności, który zawiera elementy 
określone w art. 4 ust. 1;

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

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

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

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

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

e) podejmuje stosowne środki 
dyscyplinarne wobec każdego 
zatwierdzonego podmiotu, który nie 
postępuje zgodnie z systemem zasad 
należytej staranności ustanowionym przez 
organizację monitorującą; środki 
dyscyplinarne mogą obejmować 
poinformowanie o sprawie właściwego 
organu krajowego.

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

Or. en

Uzasadnienie

Podejmowanie decyzji za pomocą procedury komitologii, nie zaś przez poszczególne państwa 
członkowskie, zagwarantuje wspólne standardy dotyczące uznawania organizacji 
monitorujących w całej UE.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organizacja monitorująca przedkłada 
właściwemu organowi – wraz z wnioskiem 
o uznanie – następujące informacje:

2. Organizacja monitorująca przedkłada 
Komisji – wraz z wnioskiem o uznanie –
następujące informacje:

a) statut organizacji; a) statut organizacji;
b) nazwiska osób upoważnionych do 
działania w jej imieniu;

(b) nazwiska osób upoważnionych do 
działania w jej imieniu;

ba) dokumentacja poświadczająca jej 
wiedzę specjalistyczną;

c) szczegółowy opis ustanowionego przez 
nią systemu zasad należytej staranności.

c) szczegółowy opis ustanowionego przez 
nią systemu zasad należytej staranności.

Or. en

Uzasadnienie

Podejmowanie decyzji za pomocą procedury komitologii, nie zaś przez poszczególne państwa 
członkowskie, zagwarantuje wspólne standardy dotyczące uznawania organizacji 
monitorujących w całej UE.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Decyzja o uznaniu danej organizacji 
monitorującej zapada w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku przez tę 
organizację.

Or. en

Uzasadnienie

Podejmowanie decyzji za pomocą procedury komitologii, nie zaś przez poszczególne państwa 
członkowskie, zagwarantuje wspólne standardy dotyczące uznawania organizacji 
monitorujących w całej UE. 

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Właściwe organy państw członkowskich
przeprowadzają kontrole, w tym kontrole w 
terenie, w regularnych odstępach czasu 
lub na podstawie uzasadnionych 
zastrzeżeń stron trzecich celem 
upewnienia się, że organizacje 
monitorujące spełniają wymogi 
ustanowione w ust. 1.

Or. en



PE418.093v01-00 26/36 PR\759961PL.doc

PL

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Zgodnie z procedurą regulacyjną, o 
której mowa w art. 11 ust. 2a, Komisja 
cofa uznanie danej organizacji 
monitorującej, jeśli stwierdzono, że 
organizacja ta nie spełnia już wymogów 
określonych w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Podejmowanie decyzji za pomocą procedury komitologii, nie zaś przez poszczególne państwa 
członkowskie, zagwarantuje wspólne standardy dotyczące uznawania organizacji 
monitorujących w całej UE.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Podejmowanie decyzji za pomocą procedury komitologii, nie zaś przez poszczególne państwa 
członkowskie, zagwarantuje wspólne standardy dotyczące uznawania organizacji 
monitorujących w całej UE.
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja publikuje wykaz organizacji 
monitorujących uznanych przez właściwe 
organy w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej serii C i udostępnia go na 
swoich stronach internetowych. Wykaz ten 
jest regularnie aktualizowany.

Komisja publikuje wykaz uznanych
organizacji monitorujących w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej serii C i 
udostępnia go na swoich stronach 
internetowych. Wykaz ten jest regularnie 
aktualizowany.

Or. en

Uzasadnienie

Podejmowanie decyzji za pomocą procedury komitologii, nie zaś przez poszczególne państwa 
członkowskie, zagwarantuje wspólne standardy dotyczące uznawania organizacji 
monitorujących w całej UE.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki monitorowania Środki monitorowania i kontroli

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Wyjaśnienie: właściwe organy zarówno kontrolują organizacje monitorujące, jak i 
przeprowadzają oficjalne kontrole łańcucha dostaw.

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zapisy z kontroli Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy prowadzą zapisy z 
kontroli, o których mowa w art. 7 ust. 1, 
wskazując w szczególności ich charakter i 
wyniki, w tym wszelkie środki naprawcze, 
o podjęcie których się zwrócono. Zapisy ze 
wszystkich kontroli są przechowywane 
przez co najmniej 10 lat.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy wymieniają się 
informacjami na temat wyników kontroli, o 
których mowa w art. 7 ust. 1, z właściwymi 
organami innego państwa członkowskiego 
lub innych państw członkowskich oraz z 

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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Komisją.

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE z uwzględnieniem przepisów 
jej art. 8.

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

(i) kary finansowe odzwierciedlające 
stopień szkodliwości dla środowiska;
(ii) konfiskatę drewna i produktów z 
drewna;
(iii) czasowy zakaz wprowadzania do 
obrotu drewna i produktów z drewna.
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Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach do dnia 31 
grudnia 20XX r. i przekazują niezwłocznie 
informacje o wszelkich późniejszych 
zmianach dotyczących tych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Określenie kar na szczeblu państw członkowskich mogłoby doprowadzić do niespójności w 
ramach UE, jeżeli chodzi o wnoszenie oskarżeń na mocy niniejszego rozporządzenia. 
Mogłoby to spowodować zakłócenia konkurencji i koncentracji rynku drewna w krajach, w 
których obowiązują najniższe kary.
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UZASADNIENIE

Wylesianie postępuje w tempie ok. 13 milionów hektarów rocznie, jest odpowiedzialne za 
niemal 20% światowych emisji węgla i stanowi jeden z głównych czynników 
przyczyniających się do utraty różnorodności biologicznej. Powoduje ono również poważne 
problemy z zakresu praw człowieka, ponieważ w wielu krajach lasy mają ogromne znaczenie 
kulturowe i społeczne dla ludności od nich zależnej oraz ludności tubylczej. 

Główną przyczyną wylesiania jest nielegalny wyrąb lasów. Szacuje się, że rocznie z 
nielegalnych źródeł pochodzi od 350 do 650 milionów m3 drewna przemysłowego, co stanowi 
20%-40% światowej produkcji tego surowca1. Prowadzi to do obniżenia cen drewna, 
zmniejszenia zasobów naturalnych i przychodów z podatków, a także zwiększenia ubóstwa 
wśród ludzi zależnych od lasów. 

Jako główny konsument drewna i produktów z drewna UE ma obowiązek podjęcia 
skutecznych działań przeciwko wylesianiu i nielegalnemu wyrębowi lasów, które muszą w 
oczywisty sposób obejmować położenie kresu sytuacji, w której UE stanowi rynek dla 
nielegalnego drewna lub nielegalnych produktów z drewna. UE udało się skutecznie 
zatamować napływ innych nielegalnych produktów na jej rynek, przyjmując w ostatnim 
czasie rozporządzenie w sprawie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów. Teraz przyszedł czas na podobne przepisy dotyczące nielegalnego drewna i 
nielegalnych produktów z drewna, aby zasygnalizować:

– konsumentom, że produkty, które kupują, nie pochodzą z nielegalnych źródeł,
– odpowiedzialnym firmom, że nie będą narażone na dumpingowe ceny ze strony podmiotów 
prowadzących destrukcyjne praktyki,
– nieodpowiedzialnym firmom, że UE nie będzie już stanowić dla nich rynku,
– społeczności międzynarodowej, że poważnie podchodzimy do swoich zobowiązań w 
zakresie zmian klimatycznych, różnorodności biologicznej i praw człowieka. 

Podejście polegające na zawieraniu dobrowolnych umów o partnerstwie, jakim kieruje się UE 
w ramach planu działań na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa z 2003 r., nie wystarczy, aby rozwiązać problem nielegalnego wyrębu lasów.
Dobrowolne umowy o partnerstwie potencjalnie mogą doprowadzić do niezwykle 
pozytywnych zmian, jednak jak dotąd podpisano tylko jedną taką umowę, a jej dobrowolny 
charakter oznacza, że ryzyko obchodzenia przepisów i prania pieniędzy jest duże. Po 
przeprowadzonych przez Komisję konsultacjach w sprawie środków uzupełniających 
dobrowolne umowy o partnerstwie stwierdzono, że potrzebne są solidne przepisy, aby 
zagwarantować, że pozyskane nielegalnie drewno/produkty z drewna zostaną usunięte z 
rynku UE. 

Dlatego sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje proponowane rozporządzenie, 
wyrażając zarazem żal, że następuje to prawie pięć lat po zatwierdzeniu planu działań na 
rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa. Sprawozdawczyni 
uważa również, że rozporządzenie to należy wzmocnić i rozwinąć w kilku aspektach. 

                                               
1 UNECE/FAO 2007: Roczny przegląd rynku produktów leśnych, 2006-7
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Zakaz
Przede wszystkim proponowane rozporządzenie nie zakazuje de facto przywozu i sprzedaży 
nielegalnie pozyskanego drewna, przez co nie prowadzi do rozwiązania problemu, jakim jest 
„niewielka skuteczność przepisów zapobiegających handlowi nielegalnie pozyskanym 
drewnem”1, którą w samym wniosku uznaje się za przyczynę rozpowszechnienia nielegalnego 
pozyskiwania drewna. Znowelizowana amerykańska ustawa Lacey Act, przyjęta w maju 
2008, wprowadza taki zakaz, istnieje zatem precedens. Nie ma dobrego powodu, dla którego 
UE nie mogłaby podążyć tym śladem i pójść rzeczywiście dalej. 
Dlatego sprawozdawczyni proponuje jednoznaczne określenie wymogu udostępniania na 
rynku jedynie legalnie pozyskanego drewna/legalnie pozyskanych produktów z drewna, który 
odnosiłby się do wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw. 

Zakres należytej staranności i wymogi w zakresie legalności 
Sprawozdawczyni wprowadza nowe rozróżnienie między podmiotami, które „wprowadzają 
na rynek” drewno/produkty z drewna (czyli udostępniają je na rynku po raz pierwszy), oraz 
podmiotami, które „udostępniają na rynku” produkty (czyli wszystkie podmioty w łańcuchu 
dostaw). 

Wymóg zachowania należytej staranności zachęci do stosowania dobrych praktyk, a idealnie 
byłoby, gdyby wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw wprowadziły system zasad należytej 
staranności. Jednak sprawozdawczyni zdaje sobie sprawę, że może być to nierealne dla 
podmiotów działających na niewielką skalę i dlatego pełny wymóg nakłada, zgodnie z 
wnioskiem, na podmioty wprowadzające produkty na rynek, które mają w oczywisty sposób 
największy wpływ na to, jakie towary napływają do UE i na których w związku z tym 
spoczywa największa odpowiedzialność. 

Jednocześnie wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw powinien obowiązywać nadrzędny 
zakaz wprowadzania na rynek drewna lub produktów z drewna pochodzących z nielegalnych 
źródeł i wszystkie podmioty powinny zachować należytą staranność w tym względzie. W ten 
sam sposób, w jaki wymóg należytej staranności zobliguje podmioty wprowadzające na rynek 
drewno/produkty z drewna „do wykazania się rozsądkiem, zdolnością osądu i pozytywnym 
działaniem w upewnianiu się co do legalności drewna i produktów z drewna, które wkraczają 
do ich łańcucha dostaw”2 i „preferowania przywozu drewna z krajów, które stosują 
wiarygodne praktyki w zakresie zarządzania lasami”3, możliwość ścigania wszystkich 
podmiotów w łańcuchu dostaw za handel nielegalnym drewnem zachęci te podmioty do 
wyboru dostaw drewna z wiarygodnych źródeł, tj. od podmiotów, które zachowują należytą 
staranność w sposób najbardziej skuteczny. Rozłoży to również ciężar odpowiedzialności 
między podmiotami w sposób bardziej zrównoważony.

Sprawozdawczyni uważa również, że aby wspomóc identyfikowalność, wszystkie podmioty 
powinny rejestrować i przekazywać podstawowe informacje o produktach, ich źródle oraz 
odbiorcach. 

                                               
1 Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i 
produkty z drewna na rynek (COM(2008) 644/3) s.2
2 tamże, s. 9
3 tamże, s. 7
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Obowiązujące prawodawstwo
W planie działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa stwierdza się, że „szerszym celem UE jest wsparcie zrównoważonej gospodarki 
leśnej”1 i zobowiązuje się UE do zajęcia się problemem nielegalnego pozyskiwania drewna w 
sposób zintegrowany. Oprócz zajęcia się problemem nielegalnego wyrębu lasów 
bezpośrednio z perspektywy rynkowej niniejsze rozporządzenie musi przyczynić się do 
realizacji szerszego celu, jakim jest zrównoważony rozwój, stanowiąc środek służący 
rozwiązaniu kwestii leżących u podstaw nielegalnego pozyskiwania drewna. 

Rozszerzenie zakresu obowiązującego prawodawstwa, w odniesieniu do którego definiuje się 
pojęcie „legalności”, pomogłoby to osiągnąć. Jako strony wielu umów międzynarodowych i 
regionalnych UE i państwa członkowskie już prawnie i politycznie zobowiązały się do 
ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, likwidacji ubóstwa oraz 
ochrony praw ludności tubylczej i społeczności zależnych od lasów. Przedmiotowe 
rozporządzenie może stanowić środek wspomagający wdrażanie tych przepisów.
System zasad należytej staranności
Przedmiotowy wniosek zawiera niewiele szczegółowych informacji na temat tego, co 
powinien obejmować system zasad należytej staranności lub należący do niego system 
zarządzania ryzykiem, co może prowadzić do powstania ogromnych różnic między 
państwami członkowskimi i podmiotami, co z kolei będzie miało wpływ zarówno na 
złożoność administracyjną (w przypadku podmiotów działających w kilku krajach), jak i na 
ostateczną skuteczność całej koncepcji. Dlatego sprawozdawczyni rozwija główne elementy. 
W szczególności należy jasno określić, że wymagane informacje na temat drewna/produktów 
z drewna powinny być poparte dokumentacją, a system zarządzania ryzykiem powinien 
służyć jako środek oceny tych przypadków, na które należy zwrócić szczególną uwagę, 
ewentualnie stosując środki dodatkowe, aby zachować należytą staranność i zminimalizować 
ryzyko wprowadzenia na rynek nielegalnego drewna. 

Organizacje monitorujące i ich zatwierdzenie
W celu zapewnienia jednolitych standardów w całej UE w odniesieniu do organizacji 
monitorujących systemy zasad należytej staranności, sprawozdawczyni proponuje, aby 
decyzje dotyczące uznania organizacji monitorujących zapadały na szczeblu UE, nie zaś na 
poziomie krajowym. Rozwija ona kryteria, jakie powinny spełniać te organizacje, oraz zakres 
informacji, jakie muszą one przedstawić we wniosku o uznanie. Scentralizowane 
zatwierdzenie i jasne kryteria określone w rozporządzeniu pomogłyby uniknąć słabych ogniw 
w systemie nadzoru, a także uprościłyby procedury administracyjne dla organizacji 
działających w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Kontrole przeprowadzane przez właściwe organy
Chociaż sprawozdawczyni proponuje, aby organizacje monitorujące zatwierdzano na szczeblu 
UE, wyznaczone przez państwa członkowskie właściwe organy odgrywają również istotną 
rolę w nadzorowaniu systemu. Polega ona zarówno na sprawdzaniu, czy organizacje 
monitorujące spełniają wymogi rozporządzenia, jak również na przeprowadzaniu kontroli 
łańcucha dostaw. Sprawozdawczyni uważa, że powinna istnieć możliwość aktywowania 
któregokolwiek z tych poziomów na podstawie uzasadnionych zastrzeżeń stron trzecich, a 

                                               
1 Plan działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (COM(2003)251)
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także zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Rozwija ona kwestię tego, co mogą obejmować 
takie kontrole, uwzględniając w obu przypadkach kontrole w terenie. 

Ponieważ nielegalny wyrąb lasów powoduje poważne szkody dla środowiska, właściwe 
organy powinny posiadać prawo stosowania natychmiastowych środków naprawczych, 
obejmujących konfiskatę nielegalnego drewna/nielegalnych produktów z drewna oraz 
wstrzymanie działalności handlowej, jeżeli uzna to za konieczne w celu jak najszybszego 
powstrzymania szkód spowodowanych nielegalnym pozyskiwaniem przedmiotowych 
produktów (nie czekając na pełną procedurę śledczą). Zidentyfikowanie pochodzenia drewna 
powinno być ułatwione przez fakt, że wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw mają 
obowiązek wiedzieć, od kogo otrzymali całe drewno i wszystkie produkty z drewna oraz 
komu je dostarczyły. 

Wyłączenie biomasy 
Sprawozdawczyni uważa, że należy skreślić wyjątek dla drewna energetycznego i biomasy, 
uzasadniany tym, że produkty te będą podlegać przyszłym obowiązkowym unijnym kryteriom 
zrównoważonego rozwoju. Niniejsze rozporządzenie powinno obejmować wszelkie produkty, 
które mogą zawierać drewno nielegalnego pochodzenia. Nieobjęcie produktów podlegających 
„kryteriom zrównoważonego rozwoju” wymogiem legalności pochodzenia sugeruje, że 
legalność i zrównoważony rozwój mogą się wzajemnie wykluczać, jednak zgodność z 
prawem musi stanowić podstawowy warunek zrównoważonego rozwoju. 
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