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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a obligațiilor operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
(COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0644),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0373/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum și cel al Comisiei pentru comerț internațional 
(A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Mediul silvic reprezintă un 
patrimoniu prețios care trebuie protejat, 
conservat și, în cazurile în care este 
posibil, refăcut cu scopul final de a păstra 
biodiversitatea și funcțiile ecosistemice, de 
a proteja clima și de a garanta drepturile 
populațiilor indigene, precum și cele ale 
comunităților locale și ale comunităților 
dependente de păduri.
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Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comunitatea Europeană și statele 
membre și-au asumat angajamente 
juridice și politice privind conservarea și 
utilizarea durabilă a resurselor terestre, 
combătând exploatarea forestieră ilegală 
și comerțul aferent, precum și 
angajamente privind gestionarea durabilă 
a pădurilor, reducerea sărăciei și 
protejarea drepturilor populațiilor 
indigene și ale comunităților locale și 
celor dependente de păduri. Prezentul 
regulament ar trebui să contribuie la 
îndeplinirea acestor obligații și 
angajamente, inclusiv a celor cuprinse în:
(a) Convenția din 1992 privind 
diversitatea biologică (CDB);
(b) Convenția din 1973 privind comerțul 
internațional cu specii ale faunei și florei 
sălbatice pe cale de dispariție (CITES);
(c) Acordurile internaționale privind 
esențele de lemn tropical (ITTA) din 1983, 
1984 și 2006;
(d) Convenția-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite din 2002 privind 
schimbările climatice (CCONUSC);
(e) Convenția Organizației Națiunilor 
Unite din 1994 pentru combaterea 
deșertificării;
(f) Declarația de la Rio din 1992 privind 
mediul și dezvoltarea;
(g) Declarația de la Johannesburg și 
Planul de punere în aplicare adoptate la 
reuniunea mondială la nivel înalt privind 
dezvoltarea durabilă de la 4 septembrie 
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2002;
(h) propunerile de acțiune ale Grupului 
interguvernamental de experți pentru 
studiul pădurilor/ ale Forumului 
internațional privind pădurile;
(i) Declarația de principii, fără caracter 
juridic obligatoriu, dar învestită cu 
autoritate, emisă de UNCED în 1992 
pentru un consens global cu privire la 
managementul, conservarea și 
dezvoltarea durabilă a tuturor tipurilor de 
păduri;
(j) Agenda 21 adoptată în 1992 de
Conferința Organizației Națiunilor Unite 
pentru mediu și dezvoltare;
(k) Rezoluția sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite (UNGASS) din 1997, 
intitulată „Program privind continuarea 
punerii în aplicare a Agendei 21”;
(l) Declarația Mileniului din 2000;
(m) Carta mondială pentru natură din 
1982;
(n) Declarația Conferinței Organizației 
Națiunilor Unite din 1972 privind mediul 
uman;
(o) Planul de acțiune din 1972 privind 
mediul uman și propunerile Grupului 
interguvernamental de experți pentru 
studiul pădurilor aprobate în 1997 de 
sesiunea extraordinară a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor Unite;
(p) Rezoluția 4/2 a Forumului 
Organizației Națiunilor Unite privind 
pădurile;
(q) Declarația de la Stockholm din 1972;
(r) Convenția din 1979 privind 
conservarea vieții sălbatice și a 
habitatelor naturale din Europa;

Or. en
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Justificare
În Planul de acțiune comunitar FLEGT din 2003 se afirmă că obiectivul general al UE este 
încurajarea gestionării durabile a pădurilor, UE asumându-și angajamentul să abordeze 
problema exploatării forestiere ilegale într-un mod integrat. Prezentul regulament trebuie să 
contribuie la obiectivul general privind dezvoltarea durabilă ca mijloc de abordare a 
chestiunilor care stau la baza acestei probleme, legate de exploatarea forestieră ilegală, 
precum și de abordare a problemei în cauză strict din punctul de vedere al pieței. Realizarea 
acestor obiective ar putea fi facilitată prin utilizarea regulamentului în vederea realizării 
unei contribuții la aplicarea dispozițiilor acordurilor internaționale și regionale la care 
statele europene și alte state sunt parte.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și către Consiliu 
privind Planul de acțiune al UE referitor la 
aplicarea legislației, la guvernare și la 
schimburile comerciale în domeniul 
forestier (FLEGT) a propus un pachet de 
măsuri de susținere a eforturilor depuse la 
nivel internațional în vederea abordării 
problemei exploatării forestiere ilegale și a 
comerțului aferent.

(4) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și către Consiliu 
privind Planul de acțiune al UE referitor la 
aplicarea legislației, la guvernare și la 
schimburile comerciale în domeniul 
forestier (FLEGT) a propus un pachet de 
măsuri de susținere a eforturilor depuse la 
nivel internațional în vederea abordării 
problemei exploatării forestiere ilegale și a 
comerțului aferent și menit să contribuie 
la obiectivul general privind gestionarea 
durabilă a pădurilor.

Or. en

Justificare

Partea adăugată completează formularea originală din Planul de acțiune FLEGT 
(COM(2003)251).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Consiliul și Parlamentul European, (5) Consiliul și Parlamentul European au 
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recunoscând necesitatea participării 
Comunității la eforturile internaționale de 
soluționare a problemei exploatării 
forestiere ilegale, au salutat comunicarea 
respectivă.

salutat comunicarea respectivă, 
recunoscând necesitatea participării 
Comunității la eforturile internaționale de 
soluționare a problemei exploatării 
forestiere ilegale în cadrul dezvoltării 
durabile, gestionării durabile a pădurilor, 
reducerii sărăciei, echității sociale și 
suveranității naționale.

Or. en

Justificare

Această completare face trimitere la formularea inițială cuprinsă în concluziile Consiliului 
Agricultură din octombrie 2003.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În absența unei definiții recunoscute 
pe plan internațional, este necesar ca 
legislația țării de recoltare să constituie 
baza pentru definirea a ceea ce se înțelege 
prin exploatare forestieră ilegală.

(11) În absența unei definiții recunoscute 
pe plan internațional, este necesar ca 
legislația țării de recoltare să constituie 
baza principală pentru definirea a ceea ce
se înțelege prin exploatare forestieră 
ilegală. Aplicarea standardelor de 
legalitate ar trebui să se facă, de 
asemenea, ținând seama de standardele 
internaționale și ar trebui să contribuie la 
punerea în aplicare a angajamentelor, 
principiilor și recomandărilor  
internaționale, inclusiv a celor privind 
atenuarea schimbărilor climatice, 
reducerea pierderii biodiversității, 
reducerea sărăciei, reducerea 
deșertificării, precum și protecția și 
promovarea drepturilor populațiilor 
indigene și ale comunităților locale și 
celor dependente de păduri.

Or. en
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Justificare

În Planul de acțiune comunitar FLEGT din 2003 se afirmă că obiectivul general al UE este 
încurajarea gestionării durabile a pădurilor, UE asumându-și angajamentul să abordeze 
problema exploatării forestiere ilegale într-un mod integrat. Prezentul regulament trebuie să 
contribuie la obiectivul general privind dezvoltarea durabilă ca mijloc de abordare a 
chestiunilor care stau la baza acestei probleme, legate de exploatarea forestieră ilegală, 
precum și de abordare a problemei în cauză strict din punctul de vedere al pieței. Realizarea 
acestor obiective ar putea fi facilitată prin utilizarea regulamentului în vederea realizării 
unei contribuții la aplicarea dispozițiilor acordurilor internaționale și regionale la care 
statele europene și alte state sunt parte.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Multe produse din lemn trec prin 
diverse procese înainte și după ce sunt 
introduse pe piață pentru prima dată. 
Pentru a evita împovărarea administrativă 
inutilă, este necesar ca cerințele prevăzute 
de prezentul regulament să se aplice 
numai operatorilor care introduc pentru 
prima dată pe piață lemn și produse din 
lemn, nu tuturor operatorilor implicați în 
lanțul de distribuție.

(12) Multe produse din lemn trec prin 
diverse procese înainte și după ce sunt 
introduse pe piață pentru prima dată. 
Pentru a evita împovărarea administrativă 
inutilă, este necesar ca cerința privind 
întreprinderea acțiunilor de precauție 
necesare prin intermediul unui sistem de 
măsuri și proceduri (sistemul de due 
diligence) pentru a minimiza riscul 
plasării pe piață a lemnului și a 
produselor din lemn recoltat în mod ilegal 
să se aplice numai operatorilor care 
introduc pentru prima dată pe piață lemn și 
produse din lemn, nu tuturor operatorilor 
implicați în lanțul de distribuție.

Or. en

Justificare

Toți operatorii din lanțul de aprovizionare ar trebui să aibă obligația de a respecta 
interdicția absolută de punere la dispoziție pe piață a lemnului și a produselor din lemn 
recoltat ilegal și trebuie să depună toate eforturile în acest scop. Pentru a favoriza 
trasabilitatea toți operatorii trebuie să furnizeze informații de bază despre produse, originea 
acestora și operatorul pe care îl aprovizionează. Cu toate acestea, este oportună 
introducerea unei categorii speciale pentru operatorii care introduc produse pe piață pentru 
prima dată, întrucât aceștia au influența cea mai mare asupra produselor care intră în UE, 



PR\759961RO.doc 11/36 PE418.093v01-00

RO

având astfel și responsabilitatea cea mai mare - aceștia trebuie deci să pună în aplicare un 
sistem de due diligence integral. 

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Obiectivul general de realizare a 
durabilității prin promovarea criteriilor de 
durabilitate rămâne o prioritate pentru 
Comunitate. În lumina acestui obiectiv și 
pentru a reduce povara administrativă a 
operatorilor care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn supuse criteriilor 
obligatorii de durabilitate stabilite prin 
Directiva (CE) nr. XX/XX a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind promovarea energiei provenind 
din surse regenerabile, este necesar ca 
prezentul regulament să nu se aplice 
acestor produse.

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul regulament ar trebui să acopere toate produsele care ar putea conține lemn 
provenit din surse ilegale. Excluderea produselor care fac obiectul „criteriilor de 
durabilitate” din cerințele privind legalitatea surselor implică ideea că legalitatea și 
durabilitatea s-ar putea exclude reciproc, deși legalitatea trebuie să reprezinte o condiție 
subiacentă pentru durabilitate. 

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Sectorul lemnului este extrem de 
important pentru economia comunitară. 
Organizațiile de operatori constituie 
elemente importante în cadrul sectorului, 

(16) Pentru a facilita implementarea 
prezentului regulament și pentru a 
contribui la dezvoltarea bunelor practici, 
este oportun să fie recunoscute 
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întrucât reprezintă interesele acestuia la 
scară largă și interacționează cu o serie 
de părți interesate. De asemenea, aceste 
organizații dispun de competențe și de 
capacitatea de a analiza legislația în 
materie și de a facilita respectarea 
acesteia de către membrii lor, cu condiția 
ca membrii în cauză să nu utilizeze 
această competență în scopul 
monopolizării pieței. Pentru a facilita 
implementarea prezentului regulament și 
pentru a contribui la dezvoltarea bunelor 
practici, este oportun să fie recunoscute 
organizațiile care au elaborat cerințe pentru 
realizarea sistemelor de due diligence. Va 
fi publicată o listă a acestor organizații, 
pentru a facilita recunoașterea 
organizațiilor de monitorizare incluse în 
listă de către autoritățile competente ale 
tuturor statelor membre.

organizațiile care au elaborat cerințe pentru 
realizarea sistemelor de due diligence. Va 
fi publicată o listă a acestor organizații.

Or. en

Justificare

Simplificare (prima parte). Luarea deciziei prin procedura de comitologie mai degrabă decât 
de către fiecare stat membru în parte va asigura standarde comune pentru recunoașterea 
organizațiilor de monitorizare pe întregul teritoriu al UE.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiect Obiect și obiective

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește obligațiile 
operatorilor care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn.

Prezentul regulament stabilește obligațiile 
operatorilor care introduc pe piață sau pun 
la dispoziție lemn și produse din lemn.

Operatorii se asigură că numai lemnul și 
produsele din lemn recoltat în mod legal 
sunt puse la dispoziție pe piață.
Operatorii care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn aplică un sistem de due 
diligence. 

Or. en

Justificare

Consultarea s-a soldat cu concluzia că sunt necesare dispoziții legislative suplimentare 
pentru acoperirea lacunelor din Planul de acțiune FLEGT din 2003 și pentru a asigura că în 
UE este oprit comerțul cu lemn și produse din lemn recoltat ilegal. Cerința de a acționa cu 
prudență (due diligence) va încuraja bunele practici, însă ar trebui să se afirme explicit că 
toți operatorii din lanțul de aprovizionare fac obiectul cerinței de a pune la dispoziție pe 
piață doar lemn recoltat legal. Astfel va fi încurajată vigilența, se va repartiza povara 
responsabilității în mod mai echitabil între operatori și se va reduce riscul de subminare a 
operatorilor responsabili. 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „lemn și produse din lemn” înseamnă 
lemnul și produsele din lemn prevăzute în 
anexă, cu excepția lemnului și produselor 
din lemn care fac obiectul criteriilor 
obligatorii de durabilitate prevăzute de 
Directiva (CE) nr. XX/XX;

(a) „lemn și produse din lemn” înseamnă 
lemnul și produsele din lemn prevăzute în 
anexă;

Or. en
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Justificare

Prezentul regulament ar trebui să acopere toate produsele care ar putea conține lemn 
provenit din surse ilegale. Excluderea produselor care fac obiectul „criteriilor de 
durabilitate” din cerințele privind legalitatea surselor implică ideea că legalitatea și 
durabilitatea s-ar putea exclude reciproc, deși legalitatea trebuie să reprezinte o condiție 
subiacentă pentru durabilitate. 

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „punere la dispoziție pe piață” 
înseamnă orice acțiune de furnizare a 
lemnului sau a produselor din lemn 
pentru distribuire sau utilizare pe piața 
comunitară în cursul unei activități 
comerciale, contra cost sau gratuit;

Or. en

Justificare

Pentru a face diferența între operatorii care trebuie să pună în aplicare un sistem de due 
diligence complet și ceilalți operatori din lanțul de aprovizionare, sunt necesare definiții 
separate pentru conceptele de „introducere pe piață” și „punere la dispoziție pe piață”. Cele 
două concepte sunt definite separat în Cadrul comun pentru comercializarea produselor 
(Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008), 
așadar, pentru respectarea coerenței, aceeași formulare a fost folosită în prezentul document. 

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „introducere pe piață” înseamnă orice 
furnizare de lemn sau de produse din 
lemn pentru distribuire, consum sau uz, 
introduse pentru prima dată pe piața 
comunitară, în cadrul unei activități 

(b) „introducere pe piață” înseamnă prima 
punere la dispoziție pe piața comunitară a 
lemnului și a produselor din lemn;
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comerciale, contra cost sau gratuit;

Or. en

Justificare

Pentru a face diferența între operatorii care trebuie să pună în aplicare un sistem de due 
diligence complet și ceilalți operatori din lanțul de aprovizionare, sunt necesare definiții 
separate pentru conceptele de „introducere pe piață” și „punere la dispoziție pe piață”. Cele 
două concepte sunt definite separat în Cadrul comun pentru comercializarea produselor 
(Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008), 
așadar, pentru respectarea coerenței, aceeași formulare a fost folosită în prezentul document. 

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „operator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care introduce pe piață 
lemn sau produse din lemn;

(c) „operator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care introduce sau pune 
la dispoziție pe piață lemn sau produse din 
lemn;

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „risc” înseamnă o funcție a 
probabilității de comercializare a 
lemnului sau a produselor din lemn 
provenind dintr-o sursă ilegală și 
gravitatea acestui eveniment;

Or. en
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „legislația aplicabilă” înseamnă 
legislația țării de recoltare care 
reglementează protecția și gestionarea 
pădurilor și recoltarea lemnului, precum 
și legislația privind comerțul cu lemn sau 
cu produse din lemn, în ceea ce privește 
protejarea și gestionarea pădurilor și 
recoltarea lemnului;

(f) „legislația aplicabilă” înseamnă 
legislația națională, regională sau
internațională, în special cea privind 
conservarea diversității biologice, 
gestionarea pădurilor, drepturile de 
folosire a resurselor și minimizarea 
efectelor adverse asupra mediului; 
legislația respectivă ar trebui, de 
asemenea, să ia în considerare titlurile de 
proprietate, drepturile populațiilor 
indigene, legislația muncii și cea privind 
bunăstarea comunităților, impozitele, 
taxele de import și export, redevențele și 
taxele aferente recoltării, transportării și 
comercializării;

Or. en

Justificare

În Planul de acțiune comunitar FLEGT din 2003 se afirmă că obiectivul general al UE este 
încurajarea gestionării durabile a pădurilor, UE asumându-și angajamentul să abordeze 
problema exploatării forestiere ilegale într-un mod integrat. Prezentul regulament trebuie să 
contribuie la obiectivul general privind dezvoltarea durabilă ca mijloc de abordare a 
chestiunilor care stau la baza acestei probleme, legate de exploatarea forestieră ilegală, 
precum și de abordare a problemei în cauză strict din punctul de vedere al pieței. Realizarea 
acestor obiective ar putea fi facilitată prin utilizarea regulamentului în vederea realizării 
unei contribuții la aplicarea dispozițiilor acordurilor internaționale și regionale la care 
statele europene și alte state sunt parte. 

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „gestionare durabilă a pădurilor” 
înseamnă gestionarea și folosirea, fără a 
aduce prejudicii altor ecosisteme, a 
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pădurilor și a terenurilor împădurite într-
un mod și un ritm care să permită 
menținerea diversității biologice, a 
productivității, a capacității de 
regenerare, a vitalității și a capacității 
acestora de a îndeplini, acum și în viitor, 
funcții ecologice, economice și sociale 
utile la nivel local, național și mondial;

Or. en

Justificare

Definiție din Regulamentul (CE) nr. 2494/2000, articolul 2 alineatul (3). 

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „organizația de monitorizare” înseamnă 
o entitate juridică sau o asociație sau 
federație care are capacitatea juridică de a 
monitoriza și de a asigura aplicarea 
sistemelor de due diligence de către 
operatorii autorizați să utilizeze astfel de 
sisteme.

(h) „organizația de monitorizare” înseamnă 
o entitate juridică sau o asociație care are 
capacitatea juridică, independența și 
competențe profesionale demonstrate de a 
monitoriza și de a asigura aplicarea 
sistemelor de due diligence de către 
operatorii autorizați să utilizeze astfel de 
sisteme.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „trasabilitate” înseamnă capacitatea 
de a urmări lemnul sau produsele din 
lemn de-a lungul tuturor etapelor de 
producție, prelucrare și distribuție;
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Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii acționează cu prudență 
pentru a reduce riscul de introducere pe 
piață a lemnului și a produselor din lemn 
recoltat ilegal. În acest sens, se utilizează 
un cadru de proceduri și de măsuri, 
denumit în continuare „sistem de due 
diligence”.

(1) Operatorii care introduc pe piață lemn 
și produse din lemn acționează cu 
prudență pentru a se asigura că introduc 
pe piață numai lemn și produse din lemn
recoltat legal. În acest sens, se utilizează un 
sistem de proceduri și de măsuri, denumit 
în continuare „sistem de due diligence”.

Or. en

Justificare

Toți operatorii din lanțul de aprovizionare ar trebui să aibă obligația de a respecta
interdicția absolută de punere la dispoziție pe piață a lemnului și a produselor din lemn 
recoltat ilegal și trebuie să depună toate eforturile în acest scop. Pentru a favoriza 
trasabilitatea toți operatorii trebuie să furnizeze informații de bază despre produse, originea 
acestora și operatorul pe care îl aprovizionează. Cu toate acestea, este oportună 
introducerea unei categorii speciale pentru operatorii care introduc produse pe piață pentru 
prima dată, întrucât aceștia au influența cea mai mare asupra produselor care intră în UE, 
având astfel și responsabilitatea cea mai mare - aceștia trebuie deci să pună în aplicare un 
sistem de due diligence integral. 

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii stabilesc un sistem de due 
diligence care conține elementele 
menționate la articolul 4 alineatul (1) sau 
utilizează un sistem de due diligence 
stabilit de o organizație de monitorizare 
menționată la articolul 5 alineatul (1).

(2) Operatorii care introduc pe piață lemn 
și produse din lemn stabilesc un sistem de 
due diligence care conține elementele 
menționate la articolul 4 alineatul (1) sau 
utilizează un sistem de due diligence 
stabilit de o organizație de monitorizare 
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menționată la articolul 5 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Operatorii care pun la dispoziție pe 
piață lemn și produse din lemn 
efectuează, de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare, următoarele:
(i) etichetează lemnul și produsele din 
lemn pentru a oferi informații cu privire 
la denumirea speciei, țara de origine și 
pădurea de origine;
(ii) sunt în măsură să identifice 
operatorul care a furnizat lemnul și 
produsele din lemn, precum și operatorul 
căruia i-a fost furnizat lemnul și 
produsele din lemn;

Or. en

Justificare

Toți operatorii din lanțul de aprovizionare ar trebui să aibă obligația de a respecta 
interdicția absolută de punere la dispoziție pe piață a lemnului și a produselor din lemn 
recoltat ilegal și trebuie să depună toate eforturile în acest scop. Pentru a favoriza 
trasabilitatea toți operatorii trebuie să furnizeze informații de bază despre produse, originea 
acestora și operatorul pe care îl aprovizionează.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) garantează, prin intermediul unui 
sistem de trasabilitate și prin intermediul 
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verificărilor de către terți, că numai 
lemnul și produsele din lemn recoltat 
legal sunt introduse pe piață,

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) permite accesul la informații 
referitoare la lemn și la produsele din 
lemn introduse pe piață de către operator:

(a) cuprinde măsuri pentru a determina:

(i) descrierea; (i) țara de origine, pădurea de origine și, 
în cazurile în care este practicabil, 
concesionarea recoltării;

(ii) țara de recoltare; (ii) denumirea speciei, inclusiv denumirea 
științifică;

(iii) volumul și/sau masa; (iii) valoarea;
(iv) dacă este cazul, denumirea și adresa 
operatorului care a furnizat lemn sau 
produse din lemn

(iv) volumul și/sau masa;

(v) informații referitoare la respectarea 
cerințelor prevăzute de legislația 
aplicabilă.

(v) faptul că lemnul sau materialul 
lemnos utilizat la realizarea produselor 
din lemn a fost recoltat legal;
(vi) numele și adresa operatorului care a 
furnizat lemnul sau produsele din lemn;
(vii) persoana fizică sau juridică 
responsabilă de recoltare;
(viii) operatorul căruia i-a fost furnizat 
lemnul și produsele din lemn;

Or. en
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri sunt confirmate prin 
intermediul unei documentații 
corespunzătoare păstrate într-o bază de 
date de către operator sau de către 
organizația de monitorizare.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) conține o procedură de gestionare a 
riscurilor și

(b) conține o procedură de gestionare a 
riscurilor, care constă în următoarele:
(i) identificarea sistematică a riscurilor, 
printre altele prin colectarea de date și 
informații și prin utilizarea surselor 
internaționale, comunitare sau naționale;
(ii) aplicarea tuturor măsurilor necesare 
pentru limitarea expunerii la riscuri;
(iii) instituirea unor proceduri care se 
execută periodic în vederea verificării 
faptului că măsurile stabilite la punctele 
(i) și (ii) sunt eficace și în vederea 
revizuirii acestora în caz de necesitate;
(iv) înființarea unor registre prin care să 
se demonstreze aplicarea efectivă a 
măsurilor stabilite la punctele (i)-(iii).

Or. en
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza unei evaluări a riscurilor, 
operatorii iau măsuri suplimentare în 
situațiile care prezintă un risc sporit.
Aceste măsuri pot include, printre altele:
- cerințe privind prezentarea de 
documente, date și informații 
suplimentare;
- cerințe privind efectuarea unor verificări 
de către terți;

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente recunosc
organizațiile de monitorizare care depun 
cereri de recunoaștere, în cazul în care 
organizația de monitorizare îndeplinește 
următoarele cerințe:

(1) În conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 11 
alineatul (2a), Comisia recunoaște
organizațiile de monitorizare care depun 
cereri de recunoaștere, în cazul în care 
organizația de monitorizare îndeplinește 
următoarele cerințe:

(a) are personalitate juridică; (a) are personalitate juridică;

(aa) are competențe profesionale 
corespunzătoare;
(ab) este independentă din punct de 
vedere financiar de operatorii pe care îi 
autorizează;

(b) a stabilit un sistem de due diligence 
care conține elementele stabilite la articolul 
4 alineatul (1);

(b) a stabilit un sistem de due diligence 
care conține elementele stabilite la articolul 
4 alineatul (1);

(c) îi obligă pe operatorii cărora le acordă (c) îi obligă pe operatorii cărora le acordă 
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autorizația să utilizeze sistemele de due 
diligence pe care le-au stabilit;

autorizația să utilizeze sistemele de due 
diligence pe care le-au stabilit;

(d) a instituit un mecanism de monitorizare 
pentru a asigura utilizarea sistemelor de 
due diligence de către operatorii pe care i-a 
autorizat să utilizeze sisteme de due 
diligence;

(d) a instituit un mecanism de monitorizare 
pentru a asigura utilizarea sistemelor de 
due diligence de către operatorii pe care i-a 
autorizat să utilizeze sisteme de due 
diligence;

(e) ia măsurile disciplinare corespunzătoare 
împotriva oricărui operator autorizat care 
nu respectă cerințele sistemului de due 
diligence stabilit de organizația de 
monitorizare.

(e) ia măsurile disciplinare corespunzătoare 
împotriva oricărui operator autorizat care 
nu respectă cerințele sistemului de due 
diligence stabilit de organizația de 
monitorizare; printre măsurile disciplinare 
se poate număra informarea autorității 
competente naționale corespunzătoare cu 
privire la încălcarea în cauză;
(ea) are reguli care prevăd următoarele:
(i) membrii organizației de monitorizare 
în cauză sau operatorii autorizați de către 
aceasta sunt obligați să aplice sistemele de 
due diligence ale organizației;
(ii) supravegherea organizației de 
monitorizare de către membrii acesteia 
sau de către operatorii care aplică 
sistemul acesteia.

Or. en

Justificare

Luarea deciziei prin procedura de comitologie mai degrabă decât de către fiecare stat 
membru în parte va asigura standarde comune pentru recunoașterea organizațiilor de 
monitorizare pe întregul teritoriu al UE.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organizația de monitorizare comunică
autorității competente, împreună cu 
cererea de recunoaștere, următoarele 
informații,:

(2) Organizația de monitorizare prezintă
Comisiei, împreună cu cererea de 
recunoaștere, următoarele informații:
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(a) statutul; (a) statutul;
(b) numele persoanelor autorizate să 
acționeze în numele organizației;

(b) numele persoanelor autorizate să 
acționeze în numele organizației;

(ba) documentația care demonstrează 
competențele profesionale 
corespunzătoare ale organizației;

(c) o descriere detaliată a sistemului de due 
diligence.

(c) o descriere detaliată a sistemului de due 
diligence.

Or. en

Justificare

Luarea deciziei prin procedura de comitologie mai degrabă decât de către fiecare stat 
membru în parte va asigura standarde comune pentru recunoașterea organizațiilor de 
monitorizare pe întregul teritoriu al UE.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente decid
acordarea recunoașterii unei organizații de 
monitorizare în termen de trei luni de la 
depunerea unei cereri de către organizația 
de monitorizare.

(3) Decizia privind acordarea recunoașterii 
unei organizații de monitorizare se adoptă
în termen de trei luni de la depunerea unei 
cereri de către organizația de monitorizare.

Or. en

Justificare

Luarea deciziei prin procedura de comitologie mai degrabă decât de către fiecare stat 
membru în parte va asigura standarde comune pentru recunoașterea organizațiilor de 
monitorizare pe întregul teritoriu al UE. 
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente efectuează 
controale la intervale regulate pentru a se 
asigura că organizațiile de monitorizare 
respectă cerințele prevăzute la alineatul (1).

Autoritățile competente ale statelor 
membre efectuează controale, inclusiv 
verificări pe teren, la intervale regulate sau 
pe baza unor preocupări fundamentate 
exprimate de terți pentru a se asigura că 
organizațiile de monitorizare respectă 
cerințele prevăzute la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O autoritate competentă retrage 
recunoașterea unei organizații de 
monitorizare în cazul în care s-a stabilit că 
aceasta nu mai respectă cerințele prevăzute 
la alineatul (1).

(4) În conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 11 
alineatul (2a), Comisia retrage 
recunoașterea unei organizații de 
monitorizare în cazul în care s-a stabilit că 
aceasta nu mai respectă cerințele prevăzute 
la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Luarea deciziei prin procedura de comitologie mai degrabă decât de către fiecare stat 
membru în parte va asigura standarde comune pentru recunoașterea organizațiilor de 
monitorizare pe întregul teritoriu al UE.
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritățile competente informează 
Comisia, în termen de două luni de la 
luarea deciziei de a acorda, de a refuza 
sau de a retrage recunoașterea unei 
organizații de monitorizare.

eliminat

Or. en

Justificare

Luarea deciziei prin procedura de comitologie mai degrabă decât de către fiecare stat 
membru în parte va asigura standarde comune pentru recunoașterea organizațiilor de 
monitorizare pe întregul teritoriu al UE.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia publică lista organizațiilor de 
monitorizare recunoscute de către 
autoritățile competente în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, seria C, și o pune la 
dispoziție pe site-ul său de internet. Lista 
respectivă se reactualizează periodic.

Comisia publică lista organizațiilor de 
monitorizare recunoscute în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria C, și o 
pune la dispoziție pe site-ul său de internet. 
Lista respectivă se reactualizează periodic.

Or. en

Justificare

Luarea deciziei prin procedura de comitologie mai degrabă decât de către fiecare stat 
membru în parte va asigura standarde comune pentru recunoașterea organizațiilor de 
monitorizare pe întregul teritoriu al UE.
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de monitorizare Măsuri de monitorizare și control

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente efectuează 
controale pentru a verifica dacă operatorii 
respectă cerințele prevăzute la articolul 3 
alineatele (1) și (2) și la articolul (4) 
alineatul (1).

(1) Autoritățile competente efectuează 
controale pentru a verifica dacă operatorii 
respectă cerințele prevăzute la articolul 3 
alineatele (1), (2) și (2a) și la articolul (4) 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Clarificare: Autoritățile competente se vor ocupa atât cu verificarea organizațiilor de 
monitorizare, cât și cu efectuarea controalelor oficiale ale lanțului de aprovizionare.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Controalele ar trebui efectuate în 
conformitate cu un plan anual sau pe 
baza unor preocupări fundamentate, 
exprimate de terți.

Or. en
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Controalele pot include, printre 
altele:
(a) examinarea aspectelor tehnice și de 
gestionare ale sistemelor și procedurilor 
de due diligence și de evaluare a riscurilor 
utilizate de operatori;
(b) examinarea documentației și 
registrelor care demonstrează 
funcționarea corespunzătoare a 
sistemelor și procedurilor în cauză;
(c) controale prin sondaj, inclusiv 
verificări pe teren.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii acordă toată asistența 
necesară pentru a facilita efectuarea 
controalelor menționate la alineatul (1).

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În urma controalelor menționate la 
alineatul (1), autoritățile competente pot 
solicita operatorului să ia măsuri 
corective.

(3) În urma controalelor menționate la 
alineatul (1), autoritățile competente pot 
lua imediat măsuri corective.

Astfel de măsuri pot include, printre 
altele:
(a) încetarea imediată a activităților 
comerciale;
(b) sechestrarea lemnului și a produselor 
din lemn.

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Registrele de evidență a controalelor (Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente întocmesc 
registrele de evidență a controalelor 
menționate la articolul 7 alineatul (1), 
indicând în special natura și rezultatele 
acestora, inclusiv orice măsuri corective 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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solicitate. Registrele de evidență a tuturor 
controalelor se păstrează cel puțin zece ani.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un rezumat al registrelor menționate 
la alineatul (1) se pune la dispoziția 
publicului în conformitate cu Directiva 
2003/4/CE.

(2) Registrele menționate la alineatul (1) se 
pun la dispoziția publicului în conformitate 
cu Directiva 2003/4/CE.

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente fac schimb de 
informații privind rezultatele controalelor 
menționate la articolul 7 alineatul (1) cu 
autoritățile competente ale altui (altor) 
stat(e) membru (membre) și cu Comisia.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când se face trimitere la 
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prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 
7 din Decizia 1999/468/CE, având în 
vedere dispozițiile articolului 8.

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în caz de 
nerespectare a dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficiente, proporționale și disuasive. 
Statele membre comunică aceste dispoziții 
Comisiei până la 31 decembrie 20XX și 
informează de îndată Comisia cu privire la 
orice modificări ulterioare ale acestora.

Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în caz de 
nerespectare a dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficiente, proporționale și disuasive și 
pot include, printre altele:

(i) sancțiuni financiare care să reflecte 
gradul daunelor ecologice produse;
(ii) sechestrarea lemnului și a produselor 
din lemn;
(iii) o interdicție temporară de 
comercializare a lemnului și a produselor 
din lemn.
Statele membre comunică aceste dispoziții 
Comisiei până la 31 decembrie 20XX și 
informează de îndată Comisia cu privire la 
orice modificări ulterioare ale acestora.

Or. en

Justificare

Determinarea sancțiunilor la nivelul statelor membre ar putea genera neconcordanțe pe 
teritoriul UE privind punerea sub urmărire penală în temeiul prezentului regulament. Acest 
fapt ar putea duce la denaturări ale concurenței sau la concentrarea pieței lemnului în țările 
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în care nivelul sancțiunilor este cel mai scăzut.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Despădurirea, care are loc într-un ritm de circa 13 milioane de hectare pe an, reprezintă cauza 
a aproximativ 20% din emisiile globale de carbon și contribuie semnificativ la distrugerea 
biodiversității. Aceasta provoacă, de asemenea, grave probleme legate de drepturile omului, 
deoarece, în multe țări, pădurile sunt foarte importante din punct de vedere cultural și social 
pentru populațiile a căror existență depinde de resursele forestiere și pentru populațiile 
indigene.

Exploatarea forestieră ilegală contribuie semnificativ la fenomenul de despădurire, volumul 
de lemn pentru industrie provenit din surse ilegale fiind estimat între 350 și 650 milioane m3

pe an, ceea ce reprezintă 20-40% din producția globală de lemn pentru industrie1. Acest 
fenomen reduce prețul lemnului, secătuiește resursele naturale și diminuează veniturile fiscale 
și sporește gradul de sărăcie a populațiilor dependente de pădure. 

Fiind unul dintre principalii consumatori de lemn și produse din lemn, UE are obligația de a 
acționa efectiv împotriva despăduririi și a exploatării forestiere ilegale, ceea ce trebuie să 
includă în mod clar măsuri de desființare a pieței de desfacere pentru lemn/ produse din lemn 
ilegale. Uniunea Europeană a reușit cu succes să nu mai reprezinte o piață de desfacere pentru 
alte produse ilegale, măsura cea mai recentă fiind adoptarea unui Regulament privind 
pescuitul ilegal, nereglementat și nedeclarat. A venit momentul adoptării unei legislații 
similare împotriva lemnului/produselor din lemn ilegale, pentru a semnala:

-consumatorilor, că produsele pe care le cumpără nu provin din surse ilegale
-companiilor responsabile, că nu vor fi subminate de cele care se ocupă cu practici distructive
-companiilor iresponsabile, că nu vor mai avea acces la piața UE
-comunității internaționale, că Uniunea Europeană ia în serios responsabilitățile care îi revin 
în ceea ce privește schimbările climatice, biodiversitatea și drepturile omului. 

Abordarea având la bază Acordul de parteneriat voluntar (VPA), care a fost stabilit de UE 
prin Planul de acțiune al UE din 2003 referitor la aplicarea legislației, la guvernare și la 
schimburile comerciale în domeniul forestier (FLEGT), este insuficientă pentru rezolvarea 
problemei exploatării forestiere ilegale. Cu toate că acordurile de parteneriat voluntar au 
potențialul de a aduce schimbări pozitive, până în prezent a fost semnat doar un singur acord 
de acest fel, iar caracterul voluntar al acestora înseamnă că riscul de fraudă și de spălare de 
fonduri este ridicat. Având în vedere că s-au încheiat consultările Comisiei privind măsurile 
de completare a abordării prin VPA, este necesară o legislație fermă pentru a asigura 
scoaterea de pe piața UE a lemnului/produselor din lemn recoltat ilegal. 

Raportoarea salută așadar propunerea de regulament, deși regretă că aceasta a venit după 
aproape cinci ani de la aprobarea Planului de acțiune FLEGT. Raportoarea consideră, de 
asemenea, că regulamentul trebuie consolidat și dezvoltat în mai multe privințe. 

Interdicția
În mod special, propunerea de Regulament nu interzice de fapt importul și vânzarea de lemn 

                                               
1 UNECE/FAO 2007: Analiza anuală a pieței produselor forestiere, 2006-2007.
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recoltat în mod ilegal - lăsând astfel nerezolvată „lipsa de rigoare a normelor de prevenire a 
recoltării ilegale de lemn”1, fragment citat chiar în propunere ca punct de plecare pentru 
prezentarea motivelor care fac atât de înrădăcinată recoltarea ilegală a lemnului. Legea Lacey 
(Lacey Act) din SUA revizuită, adoptată în mai 2008, decretă o astfel de interdicție, deci 
există un precedent. Nu există niciun motiv pentru care UE să nu preia această prevedere și să 
o dezvolte. 

Raportoarea propune așadar o formulare explicită a cerinței ca operatorii să pună la dispoziție 
pe piață numai lemn/produse din lemn recoltat legal, cerință care să se aplice tuturor 
operatorilor din lanțul de aprovizionare. 

Domeniul de aplicare al sistemului de due diligence și cerințele de legalitate 
Raportoarea face o nouă distincție între operatorii care „introduc pe piață” lemn/produse din 
lemn (care se referă la faptul că sunt puse la dispoziție pe piață pentru prima dată) și cei care 
„pun la dispoziție pe piață” (care se referă la toți operatorii din lanțul de aprovizionare). 

Cerința de a aplica due diligence va încuraja bunele practici și, în mod ideal, toți operatorii 
din lanțul de aprovizionare vor pune în aplicare un sistem complet de due diligence. Cu toate 
acestea, raportoarea recunoaște că această cerință ar putea fi nerealistă în cazul micilor 
operatori, limitând astfel îndeplinirea ansamblului de cerințe, conform propunerii, la 
operatorii care „introduc” produse pe piață - care au, în mod evident, cea mai mare influență 
asupra produselor care intră în UE, deci și cea mai mare responsabilitate. 

În același timp, toți operatorii din lanțul de aprovizionare ar trebui să aibă obligația de a 
respecta interdicția absolută de a pune la dispoziție pe piață lemn/produse din lemn provenite 
din surse ilegale și ar trebui să depună toate eforturile în acest sens. În același fel în care 
cerința de due diligence îi va obliga pe operatorii care introduc pe piață lemn/produse din 
lemn „să fie prudenți, să judece corect și să acționeze pozitiv, asigurându-se de legalitatea 
lemnului și a produselor din lemn introduse în lanțul lor de aprovizionare”2 și să tindă „să 
favorizeze aprovizionarea din țările care aplică practici fiabile de gestionare a pădurilor”3, 
posibilitatea punerii sub urmărire penală pentru comercializarea de lemn ilegal, care se aplică 
tuturor operatorilor din lanțul de aprovizionare, îi va încuraja pe aceștia să favorizeze 
aprovizionarea de la operatorii de încredere și cu reputație bună - de exemplu cei care își 
îndeplinesc obligațiile de due diligence în modul cel mai eficient. Această măsură va împărți, 
de asemenea, povara responsabilității în mod mai echitabil între operatori.

Raportoarea consideră, de asemenea, că, pentru a favoriza trasabilitatea, toți operatorii ar 
trebui să noteze și să furnizeze informații de bază despre produse, originea acestora și 
operatorul pe care îl aprovizionează. 

Legislația aplicabilă
Planul de acțiune FLEGT afirmă că „obiectivul mai larg al UE este încurajarea gestionării 
durabile a pădurilor”4 și angajează UE să abordeze problema exploatării ilegale în mod 
                                               
1 Propunere de Regulament de stabilire a obligațiilor operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn 
(COM(2008) 644/3), p.2.
2 Idem, p. 9.
3 Idem, p. 7.
4 Planul de acțiune FLEGT al UE (COM(2003)251).
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integrat. În afară de combaterea exploatării ilegale din punctul de vedere strict al pieței, 
prezentul regulament trebuie să contribuie la obiectivul mai general al dezvoltării durabile, ca 
mijloc de soluționare a cauzelor subiacente. 

Extinderea domeniului de aplicare al legislației aplicabile, în baza căreia este definită 
„legalitatea”, ar contribui la realizarea acestui obiectiv. În calitate de părți la numeroase 
acorduri internaționale și regionale, UE și statele membre s-au angajat deja, din punct de 
vedere juridic și politic, în favoarea conservării și utilizării durabile a resurselor naturale, în 
favoarea reducerii sărăciei și a apărării drepturilor comunităților indigene și a celor a căror 
existență depinde de resursele forestiere. Regulamentul poate sprijini punerea în aplicare a 
dispozițiilor din aceste acorduri.

Sistemul de due diligence
Propunerea oferă puține detalii cu privire la ce ar trebui să cuprindă un sistem de due 
diligence sau sistemul de gestionare a riscurilor conținut în acesta - variații importante între 
statele membre și operatori riscând astfel să apară, cu implicații atât asupra complexității 
administrative (pentru operatorii care își desfășoară activitatea în mai multe țări), cât și asupra 
eficacității finale a conceptului. Raportoarea a descris așadar elementele esențiale. Este în 
special important să se precizeze faptul că informațiile necesare privind lemnul/produsele din 
lemn ar trebui sprijinite de documentație și că sistemul de gestionare a riscurilor ar trebui să 
fie folosit la evaluarea acelor cazuri care necesită atenție sporită - eventual prin aplicarea de 
măsuri suplimentare pentru a aplica corect principiul de due diligence și pentru a minimiza 
riscul de introducere de lemn ilegal pe piață. 

Organizațiile de monitorizare și acreditarea acestora
Pentru a putea ajunge, pe întregul teritoriu al UE, la standarde armonizate privind 
organizațiile care monitorizează sistemele de due diligence, raportoarea propune ca decizia de 
recunoaștere a unei organizații de monitorizare să fie luată mai degrabă la nivelul UE decât la 
nivel național. Raportoarea precizează criteriile pe care organizațiile trebuie să le 
îndeplinească, precum și asupra informațiilor pe care trebuie să le furnizeze atunci când 
solicită recunoașterea. O acreditare centralizată și criterii clare prezente în regulament ar 
contribui la prevenirea apariției unor verigi slabe în sistemul de supraveghere și ar reduce 
complexitatea administrativă în cazul organizațiilor care operează în mai multe state membre.

Verificările și controalele efectuate de autoritățile competente
Deși raportoarea propune ca organizațiile de monitorizare să fie acreditate la nivelul UE, 
autoritățile competente desemnate de statele membre joacă un rol important în garantarea 
bunei funcționări a sistemului. Acest lucru implică atât verificarea ca organizațiile de 
monitorizare să îndeplinească cerințele prevăzute de regulament, cât și efectuarea de controale 
ale lanțului de aprovizionare. Raportoarea consideră că ar trebui să se poată activa oricare 
dintre cele două niveluri atât pe baza preocupărilor fundamentate exprimate de terți, cât și pe 
baza unei planificări prealabile. Raportoarea precizează în ce ar putea consta verificările și 
controalele, incluzând în ambele cazuri verificări pe teren. 

Având în vedere că exploatarea ilegală a pădurilor provoacă daune enorme mediului
înconjurător, autoritățile competente ar trebui să fie autorizate să aplice imediat măsuri 
corective, inclusiv sechestrarea lemnului/produselor din lemn ilegale și oprirea activității 
comerciale - dacă le consideră necesare pentru stoparea cât mai rapidă a daunelor provocate 
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de recoltarea ilegală a produselor respective (mai degrabă decât să aștepte un proces complet 
de urmărire penală). Identificare originii lemnului poate fi facilitată de faptul că toți operatorii 
din lanțul de aprovizionare sunt obligați să știe de la cine au achiziționat lemnul și produsele 
din lemn și cui le-au furnizat. 

Exceptarea acordată biomasei 
Raportoarea consideră că exceptarea acordată „lemnului produs cu scop energetic” și 
biomasei, pe motiv că acestea vor face obiectul unor viitoare criterii comunitare obligatorii de 
durabilitate, ar trebui eliminată. Prezentul regulament ar trebui să acopere toate produsele care 
ar putea conține lemn provenit din surse ilegale. Excluderea produselor care fac obiectul 
„criteriilor de durabilitate” din cerințele privind legalitatea surselor presupune că legalitatea și 
durabilitatea s-ar putea exclude reciproc - deși legalitatea trebuie să reprezinte o condiție 
preliminară care stă la baza durabilității. 
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