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. 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

I RADY (UE) NR 995/2010 

z dnia 20 października 2010 r. 

ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu 
drewno i produkty z drewna 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia obowiązki podmiotów wprowadza
jących drewno i produkty z drewna po raz pierwszy do obrotu na rynku 
wewnętrznym, a także obowiązki podmiotów handlowych. 

Artykuł 2 

Definicje 

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 

a) „drewno i produkty z drewna” oznaczają drewno i produkty z drewna 
określone w załączniku, z wyjątkiem produktów z drewna lub części 
składowych takich produktów wytworzonych z drewna lub 
z produktów z drewna, których cykl życia zakończył się i w innym 
przypadku zostałyby one usunięte jako odpady, jak określono w art. 
3 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów ( 1 ); 

b) „wprowadzanie do obrotu” oznacza dostarczenie odpłatnie lub 
nieodpłatnie – dowolnym sposobem i niezależnie od stosowanej 
techniki sprzedaży – drewna lub produktów z drewna po raz 
pierwszy na rynek wewnętrzny do celów dystrybucji lub wykorzy
stania w ramach działalności handlowej. Termin ten obejmuje także 
dostawę przy zastosowaniu środków porozumiewania się na odle
głość określonych w dyrektywie 97/7/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów 
w przypadku umów zawieranych na odległość ( 2 ). Dostarczanie na 
rynek wewnętrzny produktów z drewna wytworzonych z drewna lub 
produktów z drewna już wprowadzonych do obrotu na rynku 
wewnętrznym nie stanowi „wprowadzania do obrotu”; 

c) „podmiot” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wpro
wadza drewno lub produkty z drewna do obrotu; 

d) „podmiot handlowy” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która 
w ramach działalności handlowej zbywa lub nabywa na rynku 
wewnętrznym drewno lub produkty z drewna już wprowadzone do 
obrotu na rynku wewnętrznym; 

e) „kraj pozyskania” oznacza kraj lub terytorium, gdzie zostały pozys
kane drewno lub drewno wchodzące w skład produktów z drewna; 

▼B 

( 1 ) Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3. 
( 2 ) Dz.U. L 144 z 4.6.1997, s. 19.
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f) „legalnie pozyskane” oznacza pozyskane zgodnie z mającym zasto
sowanie ustawodawstwem kraju pozyskania; 

g) „nielegalnie pozyskane” oznacza pozyskane z naruszeniem mającego 
zastosowanie ustawodawstwa kraju pozyskania; 

h) „mające zastosowanie ustawodawstwo” oznacza ustawodawstwo 
obowiązujące w kraju pozyskania i dotyczące następujących zagad
nień: 

— praw do pozyskiwania drewna w prawnie wytyczonych grani
cach, 

— opłat za uzyskanie praw do pozyskiwania drewna, opłat za 
drewno, w tym należności związanych z pozyskiwaniem drewna, 

— pozyskiwania drewna, w tym ustawodawstwo dotyczące środo
wiska i lasów, w tym również gospodarki leśnej i zachowania 
różnorodności biologicznej, w przypadku gdy jest ono 
bezpośrednio związane z pozyskiwaniem drewna, 

— praw stron trzecich dotyczących użytkowania i posiadania, na 
które wpływa pozyskiwanie drewna, oraz 

— handlu i ceł w zakresie, w jakim dotyczą one sektora leśnictwa. 

Artykuł 3 

Status drewna i produktów z drewna objętych FLEGT i CITES 

Do celów niniejszego rozporządzenia za legalnie pozyskane uważa się 
drewno zawarte w produktach z drewna wymienionych w załącznikach 
II i III do rozporządzenia (WE) nr 2173/2005 pochodzące z krajów 
partnerskich wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia 
oraz spełniające przepisy tego rozporządzenia i przepisy wykonawcze 
do niego. 

Do celów niniejszego rozporządzenia za legalnie pozyskane uważa się 
drewno pochodzące z gatunków wymienionych w załącznikach A, B 
lub C do rozporządzenia (WE) nr 338/97 oraz spełniające przepisy tego 
rozporządzenia i przepisy wykonawcze do niego. 

Artykuł 4 

Obowiązki podmiotów 

1. Wprowadzanie do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub 
produktów pochodzących z takiego drewna jest zabronione. 

2. Podmioty postępują z należytą starannością, wprowadzając do 
obrotu drewno lub produkty z drewna. W tym celu stosują one zestaw 
procedur i środków zwany dalej „systemem zasad należytej staranno 
ści”, określony w art. 6. 

▼B
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3. Każdy podmiot utrzymuje i regularnie ocenia stosowany przez 
siebie system zasad należytej staranności, z wyjątkiem sytuacji, w której 
dany podmiot korzysta z systemu zasad należytej staranności ustano
wionego przez organizację monitorującą, o której mowa w art. 8. Jako 
podstawę dla systemu zasad należytej staranności można wykorzystać 
istniejący na mocy ustawodawstwa krajowego nadzór oraz wszelkie 
dobrowolne mechanizmy kontrolne, które spełniają wymogi niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 5 

Obowiązek identyfikowalności 

Podmioty handlowe muszą być w stanie zidentyfikować następujące 
elementy w łańcuchu dostaw: 

a) operatorów lub podmioty handlowe, którzy(-e) dostarczyli(-ły) 
drewno i produkty z drewna; oraz 

b) w stosownych przypadkach – podmioty handlowe, którym dostar
czyły drewno i produkty z drewna. 

Podmioty handlowe przechowują informacje, o których mowa 
w akapicie pierwszym, przez co najmniej pięć lat i przekazują te infor
macje właściwym organom na ich wniosek. 

Artykuł 6 

Systemy zasad należytej staranności 

1. System zasad należytej staranności, o którym mowa w art. 4 ust. 
2, obejmuje następujące elementy: 

a) środki i procedury zapewniające dostęp do następujących informacji 
dotyczących dostarczania przez dany podmiot drewna lub produktów 
z drewna wprowadzanych do obrotu: 

— opis, w tym nazwa handlowa i rodzaj produktu, jak również 
nazwa zwyczajowa gatunków drzew oraz, w stosownych przy
padkach, pełna nazwa naukowa, 

— kraj pozyskania oraz, w stosownych przypadkach: 

(i) region pozyskania drewna w danym kraju; i 

(ii) zezwolenie na pozyskanie, 

— ilość (objętość, waga lub liczba jednostek), 

— nazwa i adres dostawcy dostarczającego drewno podmiotowi, 

— nazwa i adres podmiotu handlowego, któremu dostarczono 
drewno i produkty z drewna, 

— dokumenty lub inne informacje potwierdzające, że drewno to 
i produkty z drewna spełniają wymogi mającego zastosowanie 
ustawodawstwa; 

b) procedury oceny ryzyka umożliwiające podmiotowi analizę i ocenę, 
czy istnieje ryzyko, że nielegalnie pozyskane drewno lub produkty 
pochodzące z takiego drewna zostaną wprowadzone do obrotu. 

▼B
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W takich procedurach uwzględnia się informacje wymienione w lit. 
a), oraz odpowiednie kryteria oceny ryzyka, w tym: 

— zapewnienie zgodności z mającym zastosowanie ustawodaw
stwem, co może obejmować certyfikację lub systemy zweryfiko
wane przez strony trzecie dotyczące zgodności z mającym zasto
sowanie ustawodawstwem, 

— powszechność nielegalnego pozyskiwania poszczególnych 
gatunków drzew, 

— powszechność nielegalnego pozyskiwania lub nielegalnych 
praktyk w kraju pozyskania lub regionie pozyskania drewna 
w danym kraju, w tym analizę powszechności konfliktu zbroj
nego, 

— sankcje nałożone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub Radę 
Unii Europejskiej w odniesieniu do zakazu przywozu i wywozu 
drewna, 

— złożoność łańcucha dostaw drewna i produktów z drewna; 

c) z wyjątkiem sytuacji, w których ryzyko określone w trakcie procedur 
oceny ryzyka, o których mowa w lit. b), jest nieistotne, procedury 
ograniczania ryzyka obejmują zestaw odpowiednich i proporcjonal
nych środków i procedur, mające na celu skuteczne zminimalizo
wanie tego ryzyka i mogą dotyczyć konieczności przekazania dodat
kowych informacji lub dokumentów lub poddania weryfikacji przez 
stronę trzecią. 

2. Szczegółowe przepisy niezbędne do zapewnienia jednolitego 
wykonania ust. 1, z wyjątkiem dalszych właściwych kryteriów oceny 
ryzyka, o których mowa w ust. 1 lit. b) zdanie drugie niniejszego 
artykułu, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której 
mowa w art. 18 ust. 2. Przepisy te przyjmuje się do dnia 3 czerwca 
2012 r. 

3. Uwzględniając zmiany sytuacji na rynku i doświadczenie zdobyte 
w czasie wdrażania niniejszego rozporządzenia, a w szczególności 
poprzez wymianę informacji, o których mowa w art. 13, oraz w czasie 
składania sprawozdań, o których mowa w art. 20 ust. 3, Komisja może 
przyjmować akty delegowane zgodnie z art. 290 TFUE w zakresie 
dalszych właściwych kryteriów oceny ryzyka, które mogą być 
niezbędne do uzupełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 1 lit. b) 
zdanie drugie niniejszego artykułu, w celu zapewnienia skuteczności 
systemu zasad należytej staranności. 

W odniesieniu do aktów delegowanych, o których mowa w niniejszym 
ustępie, zastosowanie mają procedury ustanowione w art. 15, 16 i 17. 

Artykuł 7 

Właściwe organy 

1. Każde państwo członkowskie wyznacza właściwy organ lub 
właściwe organy odpowiedzialne za stosowanie niniejszego rozporzą
dzenia. 

Do dnia 3 czerwca 2011 r. państwa członkowskie przekażą Komisji 
nazwy i adresy właściwych organów. Państwa członkowskie poinfor
mują Komisję o wszelkich zmianach nazw i adresów właściwych orga
nów. 

2. Komisja podaje do wiadomości publicznej, w tym także w Inter
necie, wykaz właściwych organów. Wykaz ten jest regularnie aktuali
zowany. 

▼B
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Artykuł 8 

Organizacje monitorujące 

1. Organizacja monitorująca: 

a) utrzymuje i regularnie ocenia system zasad należytej staranności 
określony w art. 6 i przyznaje podmiotom prawo do stosowania 
tego systemu; 

b) weryfikuje, czy podmioty te właściwie stosują system zasad nale 
żytej staranności; 

c) w przypadku gdy podmiot nie stosuje właściwie swojego systemu 
zasad należytej staranności, podejmuje odpowiednie działania, w tym 
powiadamia właściwe organy, jeżeli podmiot ten znacząco lub wielo
krotnie uchybił swoim obowiązkom. 

2. Organizacja może wystąpić o to, by uznano ją za organizację 
monitorującą, jeżeli spełnia ona następujące wymogi: 

a) ma osobowość prawną, i prowadzi zgodną z prawem działalność na 
terytorium Unii; 

b) posiada odpowiednią wiedzę specjalistyczną i jest zdolna do wyko
nywania zadań, o których mowa w ust. 1; oraz 

c) zapewnia, aby przy wykonywaniu swoich zadań nie zaistniały jakie
kolwiek konflikty interesów. 

3. Po zasięgnięciu opinii odnośnego państwa członkowskiego 
(odnośnych państw członkowskich) Komisja uznaje za organizację 
monitorującą wnioskodawcę, który spełnia wymogi określone w ust. 2. 

Komisja przekazuje decyzję o uznaniu organizacji monitorującej 
właściwym organom wszystkich państw członkowskich. 

4. Właściwe organy przeprowadzają regularne kontrole w celu 
sprawdzenia, czy organizacje monitorujące działające pod ich jurys
dykcją nadal wykonują zadania określone w ust. 1 i spełniają wymogi 
określone w ust. 2. Kontrole mogą być przeprowadzane także w przy
padku gdy właściwe organy państw członkowskich są w posiadaniu 
informacji, w tym uzasadnionych zastrzeżeń stron trzecich, lub gdy 
odnotowały niedociągnięcia we wdrażaniu przez podmioty systemu 
zasad należytej staranności ustanowionego przez organizację monitoru
jącą. Sprawozdanie z kontroli udostępnia się zgodnie z dyrektywą 
2003/4/WE. 

5. Jeżeli właściwy organ stwierdza, że organizacja monitorująca nie 
wykonuje już zadań określonych w ust. 1 lub nie spełnia już wymogów 
określonych w ust. 2, niezwłocznie informuje Komisję. 

6. Komisja cofa uznanie organizacji monitorującej, w szczególności 
w oparciu o informacje dostarczone na mocy ust. 5, gdy stwierdzi, że 
organizacja monitorująca nie wykonuje już zadań określonych w ust. 1 
lub nie spełnia już wymogów określonych w ust. 2. Przed cofnięciem 
uznania organizacji monitorującej Komisja informuje państwa człon
kowskie, których to dotyczy. 

Komisja przekazuje decyzję o cofnięciu uznania organizacji monitoru
jącej właściwym organom wszystkich państw członkowskich. 

▼B
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7. Aby uzupełnić zasady proceduralne w odniesieniu do uznawania 
i cofania uznawania organizacji monitorujących oraz, jeśli wymaga tego 
doświadczenie, aby je zmienić, Komisja może przyjmować akty dele
gowane zgodnie z art. 290 TFUE, zapewniając przy tym, aby uznawanie 
i wycofywanie uznawania dokonywało się w uczciwy i przejrzysty 
sposób. 

W odniesieniu do aktów delegowanych, o których mowa w niniejszym 
ustępie, zastosowanie mają procedury ustanowione w art. 15, 16 i 17. 
Akty te przyjmuje się do dnia 3 marca 2012 r. 

8. Szczegółowe przepisy dotyczące częstotliwości i charakteru 
kontroli, o których mowa w ust. 4, niezbędnych do zapewnienia 
skutecznego nadzoru nad organizacjami monitorującymi i jednolitego 
wykonania tego ustępu, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną, 
o której mowa w art. 18 ust. 2. Przepisy te przyjmuje się do dnia 
3 czerwca 2012 r. 

Artykuł 9 

Wykaz organizacji monitorujących 

Komisja publikuje wykaz organizacji monitorujących w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej serii C oraz udostępnia go na swojej 
stronie internetowej. Wykaz ten jest regularnie aktualizowany. 

Artykuł 10 

Kontrola podmiotów 

1. Właściwe organy przeprowadzają kontrole w celu sprawdzenia, 
czy podmioty spełniają wymogi określone w art. 4 i 6. 

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się zgodnie 
z poddawanym okresowym przeglądom planem w oparciu o podejście 
uwzględniające ryzyko. Ponadto kontrole mogą być również przeprowa
dzane w przypadku gdy właściwy organ jest w posiadaniu stosownych 
informacji, w tym uzasadnionych zastrzeżeń dostarczonych przez strony 
trzecie, dotyczących spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia 
przez podmiot. 

3. Kontrole, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować między 
innymi: 

a) analizę systemu zasad należytej staranności, w tym ocenę ryzyka 
i procedury ograniczania ryzyka; 

b) analizę dokumentacji i zapisów, wykazujących właściwe funkcjono
wanie systemu zasad należytej staranności i procedur; 

c) kontrole wyrywkowe, w tym kontrole w terenie. 

4. Podmioty udzielają wszelkiej pomocy koniecznej do ułatwienia 
przeprowadzenia kontroli, o których mowa w ust. 1, w szczególności 
w zakresie dostępu do budynków i przedstawiania dokumentacji lub 
zapisów. 

5. Bez uszczerbku dla art. 19, w przypadku gdy w następstwie kontroli, 
o których mowa w ust. 1, stwierdzono niedociągnięcia, właściwe organy 

▼B
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mogą wezwać podmiot do podjęcia działań zaradczych. Ponadto w zależ
ności od charakteru stwierdzonych niedociągnięć, państwa członkowskie 
mogą podjąć natychmiastowe środki tymczasowe obejmujące między 
innymi: 

a) konfiskatę drewna i produktów z drewna; 

b) zakaz wprowadzania do obrotu drewna i produktów z drewna. 

Artykuł 11 

Zapisy z kontroli 

1. Właściwe organy prowadzą zapisy z kontroli, o których mowa 
w art. 10 ust. 1, wskazując w szczególności ich charakter i wyniki, 
a także wszelkie powiadomienia o działaniach zaradczych wydane na 
mocy art. 10 ust. 5. Zapisy ze wszystkich kontroli są przechowywane 
przez co najmniej pięć lat. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są udostępniane zgodnie 
z dyrektywą 2003/4/WE. 

Artykuł 12 

Współpraca 

1. Właściwe organy współpracują ze sobą, z organami administracyj
nymi państw trzecich i z Komisją w celu zapewnienia zgodności 
z niniejszym rozporządzeniem. 

2. Właściwe organy wymieniają z właściwymi organami innego 
państwa członkowskiego lub innych państw członkowskich oraz 
z Komisją informacje o poważnych niedociągnięciach stwierdzonych 
w trakcie kontroli, o których mowa w art. 8 ust. 4 oraz art. 10 ust. 1, 
oraz o rodzajach sankcji nałożonych zgodnie z art. 19. 

Artykuł 13 

Pomoc techniczna, doradztwo i wymiana informacji 

1. Bez uszczerbku dla obowiązku podmiotu w zakresie postępowania 
z należytą starannością zgodnie z art. 4 ust. 2, państwa członkowskie, 
w stosownych przypadkach przy wsparciu Komisji, mogą zapewniać 
pomoc techniczną i inne wsparcie oraz doradztwo na rzecz podmiotów, 
z uwzględnieniem sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw, tak aby 
ułatwić podmiotom osiągnięcie zgodności z wymogami niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności w związku z wdrażaniem systemu 
zasad należytej staranności zgodnie z art. 6. 

2. Państwa członkowskie, w stosownych przypadkach przy wsparciu 
Komisji, mogą ułatwiać wymianę i rozpowszechnianie stosownych 
informacji na temat nielegalnego pozyskiwania drewna, w szczególności 
w celu wsparcia podmiotów w ocenie ryzyka, jak określono w art. 6 ust. 
1 lit. b), oraz na temat najlepszych praktyk dotyczących wdrażania 
niniejszego rozporządzenia. 

3. Pomoc jest zapewniana w sposób, który nie prowadzi do narażenia 
na szwank zadań właściwych organów i zachowuje ich niezależność 
w egzekwowaniu niniejszego rozporządzenia. 

▼B
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Artykuł 14 

Zmiany w załączniku 

Aby uwzględnić, z jednej strony, doświadczenie zdobyte w ramach 
wdrażania niniejszego rozporządzenia, w szczególności zdobyte podczas 
składania sprawozdań, o których mowa w art. 20 ust. 3 i 4, oraz 
poprzez wymianę informacji, o których mowa w art. 13, oraz, z drugiej 
strony, w związku ze zmianami właściwości technicznych, użytkow
ników końcowych i procesów produkcji drewna i produktów z drewna, 
Komisja może przyjmować akty delegowane zgodnie z art. 290 TFUE 
poprzez zmianę i uzupełnianie wykazu drewna i produktów z drewna 
zamieszczonego w załączniku. Takie akty nie mogą stwarzać niepropor
cjonalnego obciążenia podmiotów. 

W odniesieniu do aktów delegowanych, o których mowa w niniejszym 
artykule, zastosowanie mają procedury ustanowione w art. 15, 16 i 17. 

Artykuł 15 

Wykonywanie oddelegowanych uprawnień 

1. Uprawnienie do przyjmowania aktów delegowanych, o których 
mowa w art. 6 ust. 3, art. 8 ust. 7 i art. 14, przysługuje Komisji 
przez okres siedmiu lat od dnia 2 grudnia 2010 r. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące oddelegowanych uprawnień nie później niż trzy 
miesiące przed upływem okresu trzech lat od daty rozpoczęcia stoso
wania niniejszego rozporządzenia. Przekazanie uprawnień zostaje auto
matycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Euro
pejski lub Rada cofnie je zgodnie z art. 16. 

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja zgłasza go 
jednocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

3. Uprawnienie do przyjmowania aktów delegowanych powierzone 
Komisji podlegają warunkom określonym w art. 16 i 17. 

Artykuł 16 

Odwołanie delegacji uprawnień 

1. Delegacja uprawnień, o których mowa w art. 6 ust. 3, art. 8 ust. 7 
i art. 14, może zostać w każdej chwili odwołana przez Parlamentu 
Europejski lub przez Radę. 

2. Instytucja, która wszczęła procedurę wewnętrzną mającą na celu 
podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu delegacji uprawnień, 
dokłada starań, aby poinformować drugą instytucję i Komisję 
w rozsądnym czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji, określając, 
które oddelegowane uprawnienia mogłyby zostać odwołane, i wskazując 
ewentualne przyczyny odwołania. 

3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych 
w tej decyzji. Ma ona skutek natychmiastowy lub staje się skuteczna od 
późniejszej daty w niej określonej. Nie wpływa na ważność już obowią
zujących aktów delegowanych. Zostaje opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

▼B



 

02010R0995 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 10 

Artykuł 17 

Sprzeciw wobec aktów delegowanych 

1. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec 
aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia. 
Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten wydłuża 
się o dwa miesiące. 

2. Jeżeli po upływie tego terminu Parlament Europejski ani Rada nie 
wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, zostaje on opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem 
w nim określonym. 

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że 
nie zamierzają wyrażać sprzeciwu. 

3. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się aktowi dele
gowanemu, akt ten nie wchodzi w życie. Instytucja, która się sprzeci
wiła, wskazuje powody sprzeciwu wobec aktu delegowanego. 

Artykuł 18 

Komitet 

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Egzekwowania Prawa, Zarzą
dzania i Handlu w Dziedzinie Leśnictwa (FLEGT) ustanowiony na 
mocy art. 11 rozporządzenia (WE) nr 2173/2005. 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 
decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem art. 8 tej decyzji. 

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na 
trzy miesiące. 

Artykuł 19 

Sankcje 

1. Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji mają
cych zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia i podejmują wszelkie środki niezbędne do ich wdroże
nia. 

2. Przewidziane sankcje administracyjne muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające i mogą obejmować między innymi: 

a) grzywny proporcjonalne do szkód dla środowiska, do wartości 
drewna lub produktów z drewna, których to dotyczy, oraz do strat 
w zakresie podatków i strat gospodarczych wynikających z narusze
nia; poziom takich grzywien wylicza się w taki sposób, aby 
zapewnić skuteczne pozbawienie podmiotów, które są odpowie
dzialne za naruszenia, korzyści ekonomicznych uzyskanych 
w wyniku dopuszczenia się przez nich poważnych naruszeń, bez 
uszczerbku dla uznanego prawa do wykonywania zawodu, oraz stop
niowo zwiększa się poziom takich grzywien w przypadku ponow
nego poważnego naruszenia; 

▼B
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b) konfiskatę drewna i produktów z drewna, których to dotyczy; 

c) natychmiastowe zawieszenie zezwolenia na prowadzenie działalności 
handlowej. 

3. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach 
i przekazują niezwłocznie informacje o wszelkich późniejszych zmia
nach dotyczących tych przepisów. 

Artykuł 20 

▼M1 
Monitorowanie wdrażania i dostęp do informacji 

1. Najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa członkow
skie udostępniają publicznie oraz Komisji informacje na temat stoso
wania niniejszego rozporządzenia w poprzednim roku kalendarzowym. 
Komisja określa w drodze aktów wykonawczych format i procedurę 
udostępniania takich informacji przez państwa członkowskie. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 18 ust. 2. 

2. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, służby 
Komisji co roku udostępniają publicznie przegląd ogólnounijny oparty 
na danych przedłożonych przez państwa członkowskie. Opracowując 
ten przegląd, służby Komisji uwzględniają postęp w zakresie zawierania 
i funkcjonowania umów FLEGT VPA zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 2173/2005 oraz ich wkład w zminimalizowanie obecności nielegalnie 
pozyskanego drewna i pochodzących z niego produktów na rynku 
wewnętrznym. 

3. Do dnia 3 grudnia 2021 r., a następnie co pięć lat, Komisja na 
podstawie informacji, w szczególności informacji, o których mowa 
w ust. 1, i doświadczeń w zakresie stosowania niniejszego rozporzą
dzenia przeprowadza przegląd jego funkcjonowania i skuteczności, 
w tym w zakresie zapobiegania wprowadzaniu do obrotu nielegalnie 
pozyskanego drewna lub pochodzących z niego produktów. W szczegól
ności rozważa ona konsekwencje administracyjne dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz dla zakresu produktów. Komisja składa Parlamen
towi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników przeglądu 
i w stosownych przypadkach dołącza do niego odpowiednie wnioski 
ustawodawcze. 

▼B 
4. Pierwsze sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, obejmują ocenę 
obecnej sytuacji gospodarczej i handlowej Unii w odniesieniu do 
produktów wymienionych w rozdziale 49 Nomenklatury scalonej, 
uwzględniając w szczególności konkurencyjność odnośnych sektorów, 
aby rozważyć ich ewentualne ujęcie w wykazie drewna i produktów 
z drewna, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Sprawozdanie, o którym mowa w pierwszym akapicie, obejmuje 
również ocenę skuteczności zakazu wprowadzania do obrotu nielegalnie 
pozyskanego drewna i pochodzących z niego produktów, jak określono 
w art. 4 ust. 1, a także systemów zasad należytej staranności, określo
nych w art. 6. 

▼B
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Artykuł 21 

Wejście w życie i stosowanie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 marca 2013 r. Jednakże 
art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 7 oraz art. 8 ust. 8 stosuje się od 
dnia 2 grudnia 2010 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane 
we wszystkich państwach członkowskich. 

▼B
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ZAŁĄCZNIK 

Drewno i produkty z drewna, do których stosuje się niniejsze 
rozporządzenie, sklasyfikowane w Nomenklaturze scalonej określonej 

w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 ( 1 ) 

— 4401 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub 
w podobnych postaciach; drewno w postaci wiórów lub kawałków; trociny, 
drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, 
brykiety, granulki lub w podobne formy 

— 4403 Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obro
bione 

— 4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna 

— 4407 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub 
okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości prze
kraczającej 6 mm 

— 4408 Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna 
warstwowego), na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, 
przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, 
szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekra
czającej 6 mm 

— 4409 Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), 
kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawę
dziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż 
dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane 
lub łączone stykowo 

— 4410 Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand 
board” OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średnio
dużych wiórów „waferboard”) z drewna lub pozostałych zdrewniałych mate
riałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substan
cjami wiążącymi 

— 4411 Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, 
nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych 

— 4412 Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe 

— 4413 00 Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtow
ników profilowanych 

— 4414 00 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, 
drewniane 

— 4415 Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny 
do kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadun
kowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna 

(Materiały nie przeznaczone do pakowania stosowane wyłącznie jako mate
riał do pakowania w celu wspierania, ochrony lub transportu innych 
produktów wprowadzanych na rynek) 

— 4416 00 00 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz 
ich części, z drewna, włącznie z klepkami 

— 4418 Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie 
z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami parkietowymi, 
dachówkami i gontami 

— Ścier z drewna i papier określone w rozdziałach 47 i 48 Nomenklatury 
scalonej, z wyjątkiem produktów z bambusa i produktów z odzysku (maku
latura i odpady) 

— 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 i 9403 90 30 meble drewniane 

— 9406 00 20 Budynki prefabrykowane 

▼B 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomen
klatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 
z 7.9.1987, s. 1).
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