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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que fixa as 
obrigações dos operadores que colocam no mercado madeira e produtos de madeira
(COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0644),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.º 1 do artigo 175.º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0373/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Desenvolvimento e da Comissão do Comércio 
Internacional (A6-0000/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O ambiente florestal é um 
património precioso que tem de ser 
protegido, preservado e, se possível, 
restaurado com o objectivo último de 
manter a biodiversidade e as funções dos
ecossistemas, proteger o clima e 
salvaguardar os direitos dos povos 
indígenas e das comunidades locais e 
dependentes da floresta.
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Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A Comunidade Europeia 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 e o comércio que lhe está 
associado 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 
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;
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(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 
1997;
(p) Fórum das Nações Unidas sobre as 
Florestas, Resolução 4/2;
(q) Declaração de Estocolmo de 1972;
(r) Convenção sobre a Vida Selvagem e os 
Habitats Naturais da Europa de 1979.

Or. en

Justificação

O plano de acção da UE para a aplicação da legislação, a governação e o comércio no 
sector florestal (FLEGT) de 2003 afirma que "o objectivo mais vasto da UE é incentivar a 
gestão sustentável das florestas" e vincula a UE a combater o problema da exploração 
madeireira ilegal de forma integrada. Este Regulamento tem de contribuir para o objectivo 
mais vasto do desenvolvimento sustentável, ajudando a resolver as questões subjacentes 



PE418.093v01-00 8/35 PR\759961PT.doc

PT

relacionadas com a exploração madeireira ilegal e abordando o problema de uma 
perspectiva directamente comercial. Usar o Regulamento para ajudar a aplicar as 
disposições internacionais e os acordos regionais nos quais os países europeus e outros são 
partes é uma maneira de contribuir para atingir este objectivo.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Comunicação da Comissão ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a 
aplicação da legislação, a governação e o 
comércio no sector florestal (FLEGT) 
propôs um conjunto de medidas de apoio 
aos esforços desenvolvidos a nível 
internacional para combater o problema da 
exploração madeireira ilegal e do comércio 
relacionado com esta prática. 

(4) A Comunicação da Comissão ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a 
aplicação da legislação, a governação e o 
comércio no sector florestal (FLEGT) 
propôs um conjunto de medidas de apoio 
aos esforços desenvolvidos a nível 
internacional para combater o problema da 
exploração madeireira ilegal e do comércio 
relacionado com esta prática e para 
contribuir para o objectivo mais vasto da 
gestão sustentável das florestas. 

Or. en

Justificação

Este aditamento completa a redacção original do plano de acção FLEGT (COM(2003)251).

Alteração 4

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, no quadro do 
desenvolvimento sustentável, da gestão 
sustentável das florestas e da redução da 
pobreza, bem como da justiça social e da 
soberania nacional, congratularam-se com 
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a referida comunicação.

Or. en

Justificação

Este aditamento retoma a redacção das conclusões do Conselho "Agricultura" de Outubro de
2003.

Alteração 5

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 primordial para definir o 
que constitui exploração madeireira ilegal.

A aplicação de normas legais deve 
implicar ainda que sejam tidas em 
consideração 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 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 plano de acção da UE para a aplicação da legislação, a governação e o comércio no 
sector florestal (FLEGT) de 2003 afirma que "o objectivo mais vasto da UE é incentivar a 
gestão sustentável das florestas" e vincula a UE a combater o problema da exploração 
madeireira ilegal de forma integrada. Este Regulamento tem de contribuir para o objectivo 
mais vasto do desenvolvimento sustentável, ajudando a resolver as questões subjacentes 
relacionadas com a exploração madeireira ilegal e abordando o problema de uma 
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perspectiva directamente comercial. Usar o Regulamento para ajudar a aplicar as 
disposições internacionais e os acordos regionais nos quais os países europeus e outros são 
partes é uma maneira de contribuir para atingir este objectivo.

Alteração 6

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 
mercado 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 diligências 
através de um sistema de medidas e 
procedimentos (sistema de diligência)
para 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. 

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. Existe, no entanto, uma categoria especial de operadores que são 
os que colocam produtos no mercado pela primeira vez e que, por isso, têm mais influência 
sobre as entradas na União Europeia: a sua responsabilidade é maior e devem ser eles a 
aplicar o sistema de diligência.
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Alteração 7

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.

Suprimido.

Or. en

Justificação

Este regulamento deve abranger todos os produtos que possam conter madeira extraída 
ilegalmente. Excluir produtos sujeitos a "critérios de sustentabilidade" da obrigação de 
extracção legal implica que a legalidade e a sustentabilidade podem excluir-se mutuamente, 
quando, na verdade, a legalidade é condição prévia da sustentabilidade.

Alteração 8

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 

(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.
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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.

Or. en

Justificação

Simplificação (primeira parte). Decidir de acordo com o procedimento de comitologia em vez 
de serem os Estados-Membros a fazê-lo será garantia da aplicação de normas comuns para o 
reconhecimento das organizações de vigilância em toda a UE.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Objecto Objecto e objectivos

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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. 

Or. en

Justificação

A consulta concluiu que é necessária nova legislação para colmatar as lacunas que apresenta 
o plano de acção FLEGT 2003 e para pôr cobro ao comércio ilegal de madeira e produtos de 
madeira na UE. A obrigação de diligência será um incentivo às boas práticas, mas deve ser 
dito explicitamente que todos os intervenientes da cadeia de abastecimento têm a obrigação 
de só disponibilizar no mercado madeira extraída legalmente. Isso servirá para que se 
mantenham vigilantes e para que a responsabilidade fique mais bem repartida entre os 
operadores, reduzindo o risco de prejudicar os operadores que agem responsavelmente.

Alteração 11

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

Justificação

Este regulamento deve abranger todos os produtos que possam conter madeira extraída 
ilegalmente. Excluir produtos sujeitos a "critérios de sustentabilidade" da obrigação de 
extracção legal implica que a legalidade e a sustentabilidade se podem excluir mutuamente, 
quando, na verdade, a legalidade é condição prévia da sustentabilidade.
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Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) "Disponibilização no mercado", 
qualquer fornecimento de madeira e 
produtos de madeira no mercado 
comunitário, para distribuição ou 
utilização no âmbito de uma actividade 
comercial, onerosa ou gratuitamente;

Or. en

Justificação

Para distinguir entre os operadores que têm de aplicar um sistema de diligências e todos os 
outros operadores da cadeia de abastecimento, são necessárias definições distintas para 
"colocação no mercado" e "disponibilização no mercado". Os dois conceitos são definidos 
separadamente no quadro comum para a comercialização de produtos (Decisão 
768/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Julho de 2008). Por uma 
questão de coerência, a mesma formulação é aqui utilizada.

Alteração 13

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», a primeira 
disponibilização de madeira e produtos de 
madeira no mercado comunitário; 

Or. en

Justificação

Para distinguir entre os operadores que têm de aplicar um sistema de diligências e todos os 
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outros operadores da cadeia de abastecimento, são necessárias definições distintas para 
"colocação no mercado" e "disponibilização no mercado". Os dois conceitos são definidos 
separadamente no quadro comum para a comercialização de produtos (Decisão 
768/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Julho de 2008). Por uma 
questão de coerência, a mesma formulação é aqui utilizada.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) "risco", uma função da 
probabilidade de madeira ou produtos de 
madeira de origem ilegal serem 
comercializados e a gravidade de tal 
facto;

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) «Legislação aplicável», a legislação do 
país de extracção que regulamenta a 

(f) «Legislação aplicável», a legislação
nacional, regional ou internacional, em 
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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;

particular a que diz respeito à 
conservação da diversidade biológica, à 
gestão florestal, aos direitos de utilização 
dos recursos e à minimização dos 
impactos ambientais adversos; devem
também ser tidos em consideração os 
direitos de propriedade, os direitos dos 
povos indígenas, a legislação laboral e 
social das comunidades, os impostos, os 
direitos de importação e exportação, as 
taxas ou direitos relacionados com a 
colheita, o transporte e a comercialização;

Or. en

Justificação

O plano de acção da UE para a aplicação da legislação, a governação e o comércio no 
sector florestal (FLEGT) de 2003 afirma que "o objectivo mais vasto da UE é incentivar a 
gestão sustentável das florestas" e vincula a UE a combater o problema da exploração 
madeireira ilegal de forma integrada. Este Regulamento tem de contribuir para o objectivo 
mais vasto do desenvolvimento sustentável, ajudando a resolver as questões subjacentes 
relacionadas com a exploração madeireira ilegal e abordando o problema de uma 
perspectiva directamente comercial. Usar o regulamento para ajudar a aplicar as 
disposições internacionais e os acordos regionais nos quais os países europeus e outros são 
partes é uma maneira de contribuir para atingir este objectivo.

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) "Gestão florestal sustentável", a 
gestão e a utilização das florestas e das 
zonas arborizadas de um modo e a um 
ritmo que mantenham a sua diversidade 
biológica, a sua produtividade, a sua 
capacidade de regeneração, a sua 
vitalidade e 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. 
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Or. en

Justificação

Definição do Regulamento (CE) n.º 2494/2000, n.º 3 do artigo 2.

Alteração 18

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 capacidade jurídica, 
independência e competência comprovada 
para acompanhar e assegurar a aplicação 
dos sistemas de diligência pelos operadores 
certificados para a utilização de tais 
sistemas.

Or. en

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

(h-A)"rastreabilidade”, a capacidade de 
detectar a origem e de seguir o rasto de 
madeira ou produtos de madeira ao longo 
de todas as fases de produção, 
transformação e distribuição;

Or. en



PE418.093v01-00 18/35 PR\759961PT.doc

PT

Alteração 20

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 que colocam no mercado 
madeira e produtos de madeira devem 
efectuar as devidas diligências para 
garantir que colocam no mercado apenas 
madeira e produtos de madeira extraídos 
legalmente. Para tal, devem recorrer a um 
sistema de procedimentos e medidas, 
adiante designado por «sistema de 
diligência».

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. Existe, no entanto, uma categoria especial de operadores que são 
os que colocam produtos no mercado pela primeira vez e que, por isso, têm mais influência 
sobre as entradas na União Europeia: a sua responsabilidade é maior e devem ser eles a 
aplicar o sistema de diligência.

Alteração 21

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. 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.
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Or. en

Alteração 22

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 e a floresta 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.

Alteração 23

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 e verificação
por terceiros,
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Or. en

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Incluir medidas para verificar:

i) descrição; (i) o país de origem, a floresta de origem
e, se possível, a concessão da colheita;

ii) país de extracção; (ii) o nome da espécie, incluindo o nome 
científico;

iii) volume e/ou peso; (iii) o valor;
iv) nome e endereço dos operadores que 
os tenham fornecido; e

(iv) o volume e/ou peso;

v)  documentação ou informações 
pertinentes sobre as exigências da 
legislação aplicável.

(v) se a madeira ou a madeira integrada 
nos produtos de madeira foi legalmente 
extraída;
(vi) o nome e endereço do operador que 
forneceu a madeira e os produtos de 
madeira;
(vii) a pessoa singular ou colectiva
responsável pela extracção;
(viii) o operador ao qual foram fornecidos 
a madeira e os produtos de madeira;

Or. en

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas serão apoiadas por 
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documentação adequada, conservada 
numa base de dados pelo operador ou 
pela organização de vigilância.

Or. en

Alteração 26

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 que consistirá no seguinte:

(i) identificação sistemática dos riscos, 
nomeadamente através da recolha de 
dados e informações e do recurso a fontes 
internacionais, comunitárias ou 
nacionais;
(ii) aplicação de todas as medidas 
necessárias para limitar a exposição a 
riscos;
(iii) instauração de procedimentos a 
executar regularmente para verificar se as 
medidas definidas nos pontos (i) e (ii) se 
estão a revelar eficazes e para a sua 
revisão, se necessário;
(iv) criação de registos para demonstrar a 
efectiva aplicação das medidas definidas 
nos pontos (i) a (iii).

Or. en

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

Os operadores, depois de uma avaliação 
dos riscos, tomarão medidas 
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suplementares em situações que 
apresentem um risco mais elevado.
Essas medidas poderão incluir, inter alia:
- o pedido de documentos, dados ou 
informações complementares;
- o pedido de auditorias por terceiros;

Or. en

Alteração 28

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

a) Terem personalidade jurídica; a) Terem personalidade jurídica;

(a-A) Terem a competência necessária;
(a-B) Serem financeiramente 
independentes dos operadores que 
certificam;

b) Terem adoptado um sistema de 
diligência que inclua os elementos 
estabelecidos no n.º 1 do artigo 4.º;

b) Terem adoptado um sistema de 
diligência que inclua os elementos 
estabelecidos no n.º 1 do artigo 4.º;

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 

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

(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

Decidir de acordo com o procedimento de comitologia em vez de serem os Estados-Membros
a fazê-lo será garantia da aplicação de normas comuns para o reconhecimento das 
organizações de vigilância em toda a UE.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Juntamente com o seu pedido de 
reconhecimento, a organização apresentará 
à autoridade competente os seguintes 
elementos:

2. Juntamente com o seu pedido de 
reconhecimento, a organização apresentará 
à Comissão os seguintes elementos:

a) Estatuto da organização; a) Estatuto da organização;
b) Nomes das pessoas autorizadas a agir 
em nome da organização;

b) Nomes das pessoas autorizadas a agir 
em nome da organização;

(b-A) documentação que comprove a 
competência necessária;

c) Descrição pormenorizada do seu sistema 
de diligência.

c) Descrição pormenorizada do seu sistema 
de diligência.

Or. en
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Justificação

Decidir de acordo com o procedimento de comitologia em vez de serem os Estados-Membros
a fazê-lo será garantia da aplicação de normas comuns para o reconhecimento das 
organizações de vigilância em toda a UE.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1

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.

Or. en

Justificação

Decidir de acordo com o procedimento de comitologia em vez de serem os Estados-Membros
a fazê-lo será garantia da aplicação de normas comuns para o reconhecimento das 
organizações de vigilância em toda a UE.

Alteração 31

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.

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.

Or. en
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Alteração 32

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
de regulamentação referido no n.º 2-A do 
Artigo 11, a Comissão retirará o 
reconhecimento de uma organização de 
vigilância caso se apure que deixaram de 
ser cumpridas as exigências constantes do 
n.º 1.

Or. en

Justificação

Decidir de acordo com o procedimento de comitologia em vez de serem os Estados-Membros
a fazê-lo será garantia da aplicação de normas comuns para o reconhecimento das 
organizações de vigilância em toda a UE.

Alteração 33

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Decidir de acordo com o procedimento de comitologia em vez de serem os Estados-Membros
a fazê-lo será garantia da aplicação de normas comuns para o reconhecimento das 
organizações de vigilância em toda a UE.
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

A Comissão publicará a lista das 
organizações de vigilância reconhecidas 
pelas autoridades competentes no Jornal 
Oficial da União Europeia, série C, bem 
como no seu sítio Web. A lista será 
actualizada regularmente.

A Comissão publicará a lista das 
organizações de vigilância reconhecidas no 
Jornal Oficial da União Europeia, série C, 
bem como no seu sítio Web. A lista será 
actualizada regularmente.

Or. en

Justificação

Decidir de acordo com o procedimento de comitologia em vez de serem os Estados-Membros
a fazê-lo será garantia da aplicação de normas comuns para o reconhecimento das 
organizações de vigilância em toda a UE.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Medidas de vigilância Medidas de vigilância e de controlo

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes efectuarão 1. As autoridades competentes efectuarão 
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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.

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

Or. en

Justificação

Clarificação: As autoridades competentes controlam as organizações de vigilância e 
efectuam igualmente controlos oficiais à cadeia de abastecimento.

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os controlos podem incluir, inter 
alia:
(a) o exame dos sistemas e procedimentos 
técnicos e de gestão dos sistemas de 
diligência e de avaliação do risco que os 
operadores utilizam.
(b) o exame da documentação e dos 
registos que demonstrem o bom 
funcionamento dos sistemas e 
procedimentos.
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(c) controlos aleatórios, incluindo 
auditorias no terreno.

Or. en

Alteração 39

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 40

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 das actividades
comerciais;
b) a confiscação da madeira e produtos de 
madeira.

Or. en



PR\759961PT.doc 29/35 PE418.093v01-00

PT

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Registo dos controlos (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes manterão 
registos dos controlos referidos no n.º 1 do 
artigo 7.º, indicando, nomeadamente, a sua 
natureza e os resultados, bem como as 
eventuais acções correctivas solicitadas. Os 
registos dos controlos serão mantidos por 
um período de, pelo menos, 10 anos.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 43

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, serão disponibilizados ao 
público os registos referidos no n.º 1.

Or. en
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Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes trocarão 
com as autoridades competentes de outros 
Estados-Membros, bem como com a 
Comissão, informações sobre os resultados 
dos controlos referidos no n.º 1 do artigo 
7.º.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que seja feita referência a 
este número, são aplicáveis os artigos 5 e 
7 da Decisão 1999/468/CE, tendo em 
conta o disposto no seu artigo 8.

Or. en

Alteração 46

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 

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 e podem 
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disposições à Comissão até 31 de 
Dezembro de 20XX, devendo também 
notificar, de imediato, qualquer alteração 
posterior que as afecte.

incluir, inter alia:

(i) sanções financeiras que sejam 
proporcionais à gravidade dos danos 
causados ao ambiente;
(ii) confiscação da madeira e 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.

Or. en

Justificação

A determinação das sanções a aplicar pelos Estados-Membros pode resultar em 
discrepâncias ao nível da perseguição das infracções ao abrigo do presente regulamento na 
União Europeia, o que pode dar azo a distorções da concorrência ou à concentração do 
mercado madeireiro em países com menos sanções.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A desflorestação prossegue a um ritmo de aproximadamente 13 milhões de hectares por ano e 
podem ser-lhe imputadas quase 20% das emissões de carbono a nível mundial, além de ser 
uma das principais causas da perda de biodiversidade. Está também na origem de graves 
violações dos direitos humanos pois, em muitos países, as florestas têm uma grande 
importância cultural e social para os povos indígenas e dependentes da floresta. 

A exploração madeireira ilegal é uma das principais causas da desflorestação, já que o volume 
de madeira industrial proveniente da extracção ilegal está estimado em 350 a 650 milhões de 
m3 por ano, o que representa 20%-40% da produção mundial de madeira industrial1. Provoca a 
descida dos preços da madeira, priva-nos de recursos naturais e receitas fiscais e agrava a 
pobreza dos povos dependentes da floresta.

Grande consumidora de madeira e produtos de madeira, a UE tem a obrigação de tomar 
medidas eficazes contra a desflorestação e a exploração madeireira ilegal, que devem 
incontestavelmente incluir a interdição de servir de mercado a madeira e produtos de madeira 
ilegais. A União Europeia conseguiu deixar de ser um mercado para outros produtos ilegais, 
tendo recentemente elaborado um regulamento sobre as actividades de pesca ilegais, não 
declaradas e não regulamentadas. Chegou a altura de adoptar legislação semelhante contra a 
extracção ilegal de madeira para mostrar:

− aos consumidores que os produtos que compram não provêm de fontes ilegais,
− às empresas responsáveis que não serão prejudicadas por aqueles que adoptam práticas 

destruidoras,
− às empresas irresponsáveis que deixaram de ter aqui um mercado,
− à comunidade  internacional que estamos a levar a sério as nossas responsabilidades ao 

nível das alterações do clima, da biodiversidade e dos direitos humanos. 

A estratégia assente nos acordos de parceria voluntários (VPA) que a UE estabeleceu no 
âmbito do plano de acção da UE para a aplicação da legislação, a governação e o comércio no 
sector florestal (FLEGT) de 2003 não é suficiente para resolver o problema da exploração 
madeireira ilegal. Embora os VPA possam estar na origem de mudanças muito positivas, até 
hoje, só um foi assinado e a sua natureza voluntária significa que são muitas as possibilidades 
de ser contornado e de branqueamento. Concluída a consulta da Comissão sobre as medidas 
necessárias para complementar os VPA, é necessária legislação firme para que toda a madeira 
e produtos de madeira provenientes de extracção ilegal sejam erradicados do mercado da 
União Europeia. 

A relatora congratula-se, por isso, com a proposta de regulamento, embora lamente que só 
surja cinco anos depois da aprovação do plano de acção FLEGT. Considera também que há 
vários aspectos que têm de ser reforçados e reformulados. 

Proibição

                                               
1 CEE da ONU/FAO 2007: Estudo anual do mercado de produtos florestais, 2006-7
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Acima de tudo, a proposta de regulamento não proíbe verdadeiramente a importação e venda 
de madeira extraída ilegalmente - não conseguindo, por isso, colmatar "as deficiências da 
regulamentação destinada a evitar o comércio da madeira extraída ilegalmente" 1 citadas na 
própria proposta como ponto de partida para que a exploração madeireira ilegal esteja tão 
enraizada. A lei Lacey, nos EUA, adoptada em Maio de 2008, prevê essa proibição, o que 
mostra que o precedente existe. Não há qualquer razão para que a UE não possam fazer o 
mesmo, ou ir ainda mais longe. 

A relatora propõe por isso que seja explicitamente declarada a obrigatoriedade de os 
operadores disponibilizarem no mercado apenas madeira e produtos de madeira extraídos 
legalmente, válida para todos os operadores da cadeia de abastecimento.

Alcance do sistema de diligência e requisitos jurídicos

A relatora estabelece uma nova distinção entre operadores que "colocam no mercado" 
madeira e produtos de madeira (ou seja, que os disponibilizam no mercado pela primeira vez), 
e os que "disponibilizam no mercado" (ou seja, todos os operadores na cadeia de 
abastecimento). 

A disposição relativa à necessidade de diligência promoverá boas práticas e seria óptimo que 
todos os operadores na cadeia de abastecimento aplicassem um sistema de diligência. Mas a 
relatora reconhece que este voto é irrealista se pensarmos nos pequenos operadores e, por 
isso, limita este requisito na proposta aos operadores que "colocam" produtos no mercado -
que são incontestavelmente os que têm mais influência sobre o que entra na União Europeia e, 
por isso, são os que têm mais responsabilidade. 

Ao mesmo tempo, todos os operadores na 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. Do mesmo modo que 
a necessidade de efectuar diligências obriga os operadores que colocam madeira e produtos de 
madeira no mercado "a mostrar prudência e discernimento e a empreender acções positivas 
para comprovar a legalidade da madeira e dos produtos de madeira que entram na sua 
cadeia de abastecimento"2 e tende a "favorecer o aprovisionamento a partir de países com 
práticas fiáveis de gestão florestal"3, a possibilidade de punir o comércio ilegal de madeira 
válida para todos os operadores da cadeia de abastecimento encorajá-los-á a preferir o 
abastecimento junto de operadores fiáveis e reputados -  ou seja, os que cumprem o seu dever 
de diligência da forma mais eficaz. Além disso, a responsabilidade é repartida mais 
equitativamente entre os operadores.

Para facilitar a rastreabilidade, a relatora considera também que todos os operadores devem 
registar e fornecer informação básica sobre os produtos, a sua origem e o seu destino. 

Legislação aplicável 

                                               
1 Proposta de Regulamento que fixa as obrigações dos operadores que colocam no mercado madeira e produtos 
de madeira (COM(2008)0644/3) p.2
2 idem, p. 10
3 idem, p. 8
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O plano de acção FLEGT diz que "o objectivo mais vasto da UE é incentivar a gestão 
sustentável das florestas"1 e vincula a UE a lutar contra a exploração madeireira ilegal de 
forma integrada. Além de combater a exploração madeireira ilegal de uma perspectiva do 
ponto de vista do mercado, o regulamento tem de contribuir para o objectivo mais geral do 
desenvolvimento sustentável, como forma de combater as causas mais profundas. 

Alargar o âmbito de aplicação da legislação relevante relativamente à qual a "legalidade" é 
definida contribuiria para esse efeito. Enquanto Partes em múltiplos acordos internacionais e
regionais, a UE e os Estados-Membros já se comprometeram jurídica e politicamente a 
contribuir para a conservação e a utilização sustentável dos recursos naturais, a redução da 
pobreza e a protecção dos direitos das comunidade indígenas e dependentes da floresta. O 
regulamento pode ser um instrumento para facilitar a aplicação das disposições desses 
acordos.

Sistema de diligência

A proposta contém poucos pormenores sobre o que um sistema de diligência ou o sistema de 
gestão do risco que dele faz parte deverão prever – arriscando-se a gerar uma grande 
disparidade entre os Estados-Membros e os operadores, com implicações tanto ao nível da 
complexidade administrativa (para os operadores com actividades em vários países), como da 
eficácia final do conceito. A relatora desenvolve, por isso, os elementos principais. Importa, 
sobretudo, tornar claro que a informação exigida sobre a madeira e os produtos de madeira 
deve ser comprovada por documentação e que o sistema de gestão do risco deve servir como 
meio de estudar os casos que devem merecer particular atenção – aplicando, eventualmente 
medidas suplementares para mostrar diligência e minimizar o risco de colocar no mercado 
madeira ilegal. 

Controlo das organizações e sua acreditação

Para que haja em toda a UE normas harmonizadas para as organizações que controlam os 
sistemas de diligência, a relatora propõe que a decisão sobre o reconhecimento ou não de uma 
organização de vigilância seja tomada pela UE e não a nível nacional. Desenvolve depois os 
critérios que as organizações devem preencher e a informação que devem fornecer no pedido 
de reconhecimento. A acreditação centralizada e a clareza dos critérios previstos no 
regulamento contribuirão para evitar deficiências no sistema de vigilância e reduzir as 
formalidades administrativas para as organizações que operam em mais de um 
Estado-Membro.

Controlos das autoridades competentes

Embora a relatora proponha que as organizações de vigilância sejam acreditadas ao nível da 
UE, as autoridades competentes designadas pelos Estados-Membros têm um importante papel 
a desempenhar no policiamento do sistema, ou seja, na verificação do cumprimento do 
regulamento pelas organizações de vigilância, e na realização de controlos na cadeia de 
abastecimento. A relatora pensa que deveria ser possível accionar ambos os níveis com base 
em receios motivados expressos por terceiros ou com base num plano previamente elaborado. 

                                               
1 Plano de acção da UE FLEGT (COM(2003)251)
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Explica também o que os controlos podem englobar, incluindo, em ambos os casos, as 
auditorias no terreno. 

Como a exploração madeireira ilegal causa graves danos ao ambiente, as autoridades 
competentes devem poder aplicar imediatamente medidas correctivas, incluindo a apreensão 
de madeira e produtos de madeira extraídos ilegalmente e a cessação da actividade comercial 
- se tal for considerado necessário para pôr termo, o mais depressa possível, aos danos 
causados pela exploração ilegal dos produtos em questão (em vez de aguardar um longo 
processo judicial). Determinar a origem da madeira é um processo que pode ser facilitado se 
todos os operadores na cadeia de abastecimento forem obrigados a saber onde obtiveram a 
madeira e os produtos de madeira e a quem os forneceram. 

Derrogação para a biomassa

A relatora considera que a derrogação para a "madeira energética" e a biomassa, por estarem 
prestes a ser objecto de critérios obrigatórios de sustentabilidade na União Europeia, deve ser 
suprimida. O regulamento deve abranger todos os produtos que possam conter madeira 
extraída ilegalmente. Excluir produtos sujeitos a "critérios de sustentabilidade" da obrigação 
de extracção legal implica que a legalidade e a sustentabilidade se podem excluir 
mutuamente, quando, na realidade, a legalidade é condição prévia da sustentabilidade. 
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