
ZAŁĄCZNIK III 

PARAMETRY JAKOŚCI USŁUG 

PARAMETRY CZASU REALIZACJI I JAKOŚCI USŁUGI, DEFINICJE I METODY POMIARU OKREŚLONE 
W ART. 11 I 22 

Dla przedsiębiorstw wyznaczonych do zapewnienia dostępu do publicznych sieci łączności 

PARAMETR ( 1 ) DEFINICJA METODA POMIARU 

Czas realizacji podłączenia początkowego ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 

Liczba usterek na linię dostępu ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 

Czas naprawy usterki ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 

Dla przedsiębiorstw wyznaczonych do zapewnienia dostępu do publicznie dostępnych usług telefonicznych 

Czas ustawienia wywołania ( 2 ) ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 

Czas reakcji dla usług operatora ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 

Czas reakcji dla biura numerów ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 

Proporcja działających publicznych aparatów telefo
nicznych na monety i karty 

ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 

Liczba skarg dot. poprawności rachunków ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 

Stosunek wywołań zakończonych niepowodzeniem ( 2 ) ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 

( 1 ) Parametry powinny pozwalać na analizę osiąganych rezultatów na poziomie regionalnym (tzn. nie niższym niż poziom 2 
w Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych (NUTS) ustanowionej przez Eurostat). 

( 2 ) Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o rezygnacji z egzekwowania wymogu zachowywania aktualnych informacji o osiąganych 
rezultatach odnośnie do tych dwóch parametrów, jeśli istnieją dowody na to, że rezultaty osiągane w tych dwóch obszarach są 
zadowalające. 

Numer wersji ETSI EG 202 057 do 1.1.1 (kwiecień 2000) 

Umowa międzynarodowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. * 

P6_TA(2008)0453 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy międzynarodowej 

w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. (11964/2007 — C6-0326/2007 — 2006/0263(CNS)) 

(2010/C 8 E/48) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (11964/2007), 

— uwzględniając projekt Umowy międzynarodowej w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. 
(11964/2007), 

— uwzględniając art. 133, 175 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze Traktatu WE, 

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C6-0326/2007), 

— uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej, 

— uwzględniając art. 51, 83 ust. 7 oraz art. 35 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0313/2008),
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1. zatwierdza projekt decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie umowy; 

2. zastrzega sobie przyznane przez Traktat prawo do obrony swoich przywilejów; 

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz sekretariatowi Międzynarodowej Organizacji 
ds. drewna Tropikalnego (ITTO). 

TEKST PROPONOWANY 
PRZEZ RADĘ 

POPRAWKI 
PARLAMENTU 

Poprawka 1 
Odniesienie 1 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 
w szczególności art. 133 i 175 w związku z art. 300 ust. 2 
akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit 
pierwszy, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 
w szczególności art. 133 i 175 w związku z art. 300 ust. 2 
akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit 
drugi, 

Poprawka 2 
Punkt 4 preambuły 

(4) Cele nowej umowy wpisują się zarówno we wspólną 
politykę handlową, jak i w politykę w dziedzinie środowiska 
naturalnego. 

(4) Cele nowej umowy powinny wpisywać się zarówno we 
wspólną politykę handlową, jak i w politykę w dziedzinie 
środowiska naturalnego i politykę rozwoju. 

Poprawka 3 
Punkt 7a preambuły (nowy) 

(7a) Komisja powinna przedłożyć Parlamentowi Europej
skiemu i Radzie sprawozdanie roczne obejmujące analizę 
procesu wdrażania Międzynarodowej umowy w sprawie 
drewna tropikalnego z 2006 r. oraz środków mających na 
celu minimalizację negatywnego wpływu wykorzystywania 
lasów tropikalnych, w tym umów dwustronnych zawartych 
zgodnie z programem na rzecz egzekwowania prawa, zarzą
dzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT). Artykuł 33 
Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego 
z 2006 r. przewiduje ocenę realizacji niniejszej umowy po 
pięciu latach od momentu jej wejścia w życie. W świetle 
tego zapisu do końca 2010 r. Komisja powinna przekazać 
Parlamentowi i Radzie przegląd funkcjonowania Międzynaro
dowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. 

Poprawka 4 
Punkt 7b preambuły (nowy) 

(7b) Przy opracowywaniu mandatu negocjacyjnego 
w zakresie rewizji Międzynarodowej umowy w sprawie drewna 
tropikalnego z 2006 r. Komisja powinna zaproponować 
rewizję tekstu w obecnym brzmieniu, za podstawę umowy 
uznając ochronę lasów tropikalnych, zrównoważone gospoda
rowanie nimi oraz odbudowę zdegradowanych obszarów 
leśnych, podkreślając znaczenie polityki edukacyjnej 
i informacyjnej w państwach, w których występuje problem 
deforestacji, w celu zwiększenia wiedzy społeczeństwa na 
temat negatywnych skutków niewłaściwego wykorzystywania 
zasobów drzewnych. Do handlu drewnem tropikalnym należy 
zachęcać jedynie w zakresie zgodnym z wcześniejszymi celami.
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TEKST PROPONOWANY 
PRZEZ RADĘ 

POPRAWKI 
PARLAMENTU 

Poprawka 5 
Punkt 7c preambuły (nowy) 

(7c) W szczególności w mandacie w zakresie rewizji 
Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego 
z 2006 r. należy zaproponować mechanizm głosowania 
w Międzynarodowej Radzie ds. Drewna Tropikalnego, który 
wyraźnie będzie wynagradzał ochronę lasów tropikalnych 
i zrównoważone ich użytkowanie. 

Poprawka 6 
Punkt 7d preambuły (nowy) 

(7d) Komisja powinna najpóźniej do października 2008 r.: 

a) przedłożyć wyczerpujący wniosek legislacyjny uniemożli
wiający wprowadzanie na rynek drewna i produktów drzew
nych z nielegalnych i destrukcyjnych źródeł; 

b) przedstawić komunikat określający zaangażowanie 
i wsparcie UE na rzecz obecnych i przyszłych globalnych 
mechanizmów finansowania, których celem jest sprzyjanie 
ochronie lasów i zmniejszenie emisji wynikających 
z deforestacji zgodnie z Ramową konwencją Narodów Zjedno
czonych w sprawie zmian klimatu/protokołem z Kioto. 
W komunikacie należy nakreślić zaangażowanie UE na rzecz 
zapewnienia środków mających na celu pomoc krajom rozwi
jającym się w ochronie lasów, finansowaniu sieci obszarów 
chronionych i rozpowszechnianiu rozwiązań stanowiących 
alternatywę dla niszczenia lasów. W szczególności w celu 
zapewnienia realnych korzyści dla klimatu, bioróżnorodności 
i ludności należy przedstawić minimalne zasady i kryteria, 
jakie powinny spełniać te instrumenty. Należy również określić 
priorytetowe działania i priorytetowe obszary, które 
niezwłocznie powinny otrzymać środki finansowe w ramach 
tych mechanizmów zachęcających.

PL 14.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 8 E/395 

Środa, 24 września 2008 r.


