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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Λόγω της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης, το διεθνές εμπόριο ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας αναπτύσσεται ταχύτατα. Κατά συνέπεια, σε πολλές χώρες παραγωγής ξυλείας, το 
εμπόριο ξυλείας που βασίζεται σε παράνομη υλοτόμηση αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο 
του συνολικού εμπορίου ξυλείας. Τέτοιου είδους δράσεις έχουν σοβαρές αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία, ιδίως στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει την παράνομη και να προωθήσει τη νόμιμη υλοτόμηση.

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το 
εμπόριο (FLEGT) προτείνει μια δέσμη μέτρων για τη στήριξη των παγκόσμιων προσπαθειών 
για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Η ΕΕ διαπραγματεύθηκε εθελοντικές συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης (ΕΣΕΣ) με τις χώρες παραγωγής ξυλείας, οι οποίες θεσπίζουν για τα 
συμβαλλόμενα μέρη, νομικά δεσμευτική υποχρέωση να εφαρμόσουν σχέδια αδειοδότησης 
και να ρυθμίσουν το εμπόριο ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας. Η ΕΕ συνεχίζει επίσης να 
προωθεί και να στηρίζει διεθνείς πρωτοβουλίες και προωθεί διμερείς και πολυμερείς 
διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες στο πλαίσιο του Φόρουμ των ΗΕ για τα δάση και τον 
Διεθνή Οργανισμό Τροπικής Ξυλείας, καθώς και διμερείς διαπραγματεύσεις με τις 
σημαντικότερες καταναλώτριες ξυλείας χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία και η Ιαπωνία. 
Η ΕΕ πρέπει ο διεθνής αυτός οργανισμός να επισημάνει τις υποχρεώσεις των φορέων καθώς 
και την ανάγκη αξιοποίησης κάθε διαθέσιμου μέσου, συμπεριλαμβανομένων και των πλέον 
εξελιγμένων τεχνολογιών, για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση, την καταγραφή και την 
καταπολέμηση της παράνομης και την προώθηση της νόμιμης υλοτόμησης.

Με τον κανονισμό αυτό, η ΕΕ προωθεί τελικώς την προώθηση των αρμοδιοτήτων των 
φορέων που εμπλέκονται στη διάθεση των προϊόντων ξυλείας στην αγορά της ΕΕ. Η εν λόγω 
πρόταση της Επιτροπής είναι αναγκαία για την καταπολέμηση της αποδάσωσης και της 
παράνομης υλοτόμησης και της αποψίλωσης, με τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών όσον 
αφορά τα προϊόντα ξυλείας και τα παράγωγά τους, προκειμένου να συμβάλει στην προστασία 
των δασών και της βιοποικιλότητας, την ανακούφιση της κλιματικής αλλαγής και τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων των εξαρτωμένων από τα δάση πληθυσμών.

Ωστόσο, η πρόταση πρέπει να ενισχυθεί και να βελτιωθεί ώστε να καταστεί πλήρως 
αποτελεσματική. Για να λειτουργήσει πραγματικά αποτρεπτικά, ο κανονισμός πρέπει να 
επικεντρωθεί στην έννοια της παράβασης, ούτως ώστε κανένας φορέας που εισάγει και 
αποθηκεύει παράνομη ξυλεία στην επικράτεια της ΕΕ να μη νοιώθει απρόσβλητος από την 
απειλή επιβολής σοβαρών κυρώσεων. Κατά την έννοια αυτή, το κείμενο δεν πρέπει να 
αφήνει κενά που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από φορείς για την παράκαμψη του 
κανονισμού. Εκτός αυτών, η δέουσα επιμέλεια, ιδίως όσον αφορά διαδικασίες αξιολόγησης 
του κινδύνου, που προβλέπονται στο κείμενο πρέπει να καθοριστούν με μεγαλύτερη 
σαφήνεια και πιο αποτελεσματικά. Ο κανονισμός πρέπει να προεξοφλεί την πρακτικότητα 
της εφαρμογής του από τους φορείς ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά του. 
Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν επαρκείς τελωνειακές 
εξουσίες για τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου προϊόντων ξυλείας, ακόμη και με ελέγχους 
των υπό διαμετακόμιση φορτίων, τη διερεύνηση εγκλημάτων και καταγγελλομένων 
παραβάσεων, την ειδοποίηση των διωκτικών αρχών σε περιπτώσεις παραβάσεων και την 
καταγραφή των παράνομων πρακτικών.
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Τέλος, η ΕΕ πρέπει να λάβει υπόψη τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, 
συγκεκριμένα το νόμο Lacey, που απαγορεύει δια νόμου την εμπορία παράνομης προέλευσης 
φυτών και των προϊόντων τους - συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας και των προϊόντων 
ξύλου. Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα ανάληψης συγκεκριμένων 
υποχρεώσεων και για τους λιανοπωλητές πέραν των υποχρεώσεων που έχουν θεσπίσει οι 
χώρες εταίροι και οι εισαγωγείς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
συμβολής της Κοινότητας στις παγκόσμιες 
προσπάθειες αντιμετώπισης του 
προβλήματος της παράνομης υλοτομίας, 
χαιρέτισαν την εν λόγω ανακοίνωση.

(5) Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
συμβολής της Κοινότητας στις παγκόσμιες 
προσπάθειες αντιμετώπισης του 
προβλήματος της παράνομης υλοτομίας, 
και τη στήριξη της αειφόρου νόμιμης 
υλοτομίας στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης, της αειφόρου διαχείρισης των 
δασών και της μείωσης της φτώχειας, 
καθώς και της κοινωνικής ισότητας και 
της εθνικής κυριαρχίας, χαιρέτισαν την εν 
λόγω ανακοίνωση.

Αιτιολόγηση

Καθήκον της ΕΕ είναι να προστατεύει και να βοηθά τους υπεύθυνους παραγωγούς που 
σέβονται τη νομιμότητα και τα κριτήρια αειφορίας. Αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά με 
δράσεις για την απαγόρευση των συναλλαγών με παράνομους παραγωγούς παγκοσμίως.

Η προσθήκη αυτή αναφέρεται στην αρχική διατύπωση από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Αγροτικής Πολιτικής του Οκτωβρίου 2003.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Η Κοινότητα πρέπει επίσης να 
ωθήσει, στις διμερείς συνομιλίες με τις 
σημαντικότερες χώρες καταναλώτριες
προϊόντων ξυλείας όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα 
η Ρωσία και η Ιαπωνία, για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος, για τη 
σύγκλιση της εναρμόνισης των
κατάλληλων υποχρεώσεων που πρέπει να 
επιβληθούν στους φορείς στη δική τους 
αγορά προϊόντων ξυλείας, και να 
δημιουργήσουν ένα ανεξάρτητο, 
παγκόσμιο σύστημα επαγρύπνησης και 
καταγραφής των παράνομων 
υλοτομήσεων, το οποίο θα απαρτίζεται, 
επί παραδείγματι, από την Interpol και 
έναν κατάλληλο οργανισμό των
Ηνωμένων Εθνών, που θα αξιοποιεί τις 
πλέον εξελιγμένες τεχνολογίες
δορυφορικού εντοπισμού.

Αιτιολόγηση

Οι μεγάλες σε διεθνές επίπεδο χώρες εισαγωγής και παραγωγής προϊόντων ξυλείας έχουν
ευθύνη να συνεργάζονται και να αξιοποιούν κάθε πολιτικό, νομικό και τεχνολογικό μέσο για 
την καταπολέμηση της παράνομης υλοτόμησης. Διαφορετικά, σε εθελοντική βάση και χωρίς 
διεθνή συνεργασία, ελάχιστες χώρες είναι διατεθειμένες να περιορίσουν τις δυνατότητες 
εξαγωγής ή εισαγωγής ξυλείας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β)Οι φορείς εκμετάλλευσης από χώρες 
με δάση παγκόσμιας οικολογικής 
σημασίας πρέπει να έχουν ιδιαίτερη 
ευθύνη για την αειφόρο εκμετάλλευσή της 
ξυλείας.
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Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις ορθής συμπεριφοράς πρέπει, κατ' αρχάς, να επιβληθούν στους φορείς 
εκμετάλλευσης από χώρες με μεγάλες δασικές εκτάσεις που αποτελούν τους πράσινους 
πνεύμονες του κόσμου και συμμετέχουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Συνεκτιμώντας τη συνθετότητα των 
παραγόντων που επηρεάζουν την 
παράνομη υλοτομία και των επιπτώσεών 
της, τα κίνητρα παράνομης συμπεριφοράς 
πρέπει να περιοριστούν με μέτρα που 
εστιάζονται στη συμπεριφορά των φορέων 
εκμετάλλευσης.

(10) Συνεκτιμώντας τη συνθετότητα των 
παραγόντων που επηρεάζουν την 
παράνομη υλοτομία και των επιπτώσεών 
της, τα κίνητρα παράνομης συμπεριφοράς 
πρέπει να περιοριστούν με μέτρα που 
εστιάζονται στη συμπεριφορά των φορέων 
εκμετάλλευσης. Η ενίσχυση των 
απαιτήσεων και των υποχρεώσεων και η 
ενδυνάμωση των νομικών μέσων για τη 
δίωξη της κατοχής και των πωλήσεων 
από πλευράς φορέων που διαθέτουν
παράνομη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας
στην αγορά της ΕΕ, συγκαταλέγεται 
μεταξύ των πλέον αποτελεσματικών
λύσεων προκειμένου να αποτραπούν οι 
συναλλαγές των φορέων με παράνομους 
προμηθευτές.

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση του κανονισμού πρέπει να καταστεί σαφέστερη και συγκεκριμένη όσον αφορά τα 
μέτρα που στοχεύουν στην επίτευξη του σκοπού για τον περιορισμό των παράνομα εισαγομένων 
προϊόντων ξυλείας στην αγορά. Μόνο με τον συνδυασμό κινήτρων και αποτρεπτικών μέτρων 
υπάρχει πραγματική δυνατότητα να αποτραπεί η δυνατότητα των φορέων να επιλέξουν
παράνομο προμηθευτή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο συνολικός στόχος της αειφορίας 
μέσω της προαγωγής κριτηρίων 
αειφορίας παραμένει προτεραιότητα για 
την Κοινότητα. Βάσει του στόχου αυτού 
και προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση 
των φορέων εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
στην αγορά, τα οποία υπόκεινται σε 
υποχρεωτικά κριτήρια αειφορίας που 
θεσπίζονται από την οδηγία (ΕΚ) αριθ. 
XX/XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προαγωγή 
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν πρέπει να αφήνει κενά που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την εισαγωγή 
ξυλείας που προέρχεται από παράνομη υλοτόμηση.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4  παράγραφος 1  στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να διασφαλίσει ότι μόνο νομίμως 
υλοτομημένη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
διατίθενται στην αγορά μέσω 
συστήματος ιχνηλασιμότητας και 
εξακρίβωσης του τρίτου μέρους·
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4  παράγραφος 1  στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να περιλαμβάνει διαδικασία 
διαχείρισης του κινδύνου και

(β) να περιλαμβάνει αποτελεσματική και 
σαφή διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου 
που θα επικεντρώνεται στους ελέγχους 
και τα οικονομικά μέσα των φορέων για 
τις περιπτώσεις υψηλού κινδύνου και που 
θα συνίσταται από τα εξής:
(i) συστηματικός εντοπισμός των 
κινδύνων·
(ii) εφαρμογή όλων των αναγκαίων 
μέτρων για τον περιορισμό της έκθεσης 
σε κινδύνους·
(iii) καθιέρωση διαδικασιών και 
μητρώων που θα ελέγχονται τακτικά 
προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο 
τα μέτρα που ορίζονται στα σημεία (i)  
και (ii) λειτουργούν αποτελεσματικά και 
όπου χρειάζεται να υπάρξει τροποποίησή 
τους· 

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να αποσαφηνίσει αυτό που αναμένει από τους φορείς όσον αφορά τις 
διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου και να λάβει υπόψη το κόστος, ιδίως για τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, για τον έλεγχο των καλών πρακτικών των προμηθευτών 
τους.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4  παράγραφος 2  εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια 
για την εκτίμηση του κινδύνου διάθεσης 
στην αγορά παράνομα υλοτομημένης 

2. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, με σκοπό
τη διασφάλιση της ενιαίας ερμηνείας των 
κανόνων και της αποτελεσματικής
συμμόρφωσης των φορέων. Ειδικότερα, η 
Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια για την 



AD\763581EL.doc 9/11 PE416.656v02-00

EL

ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. εκτίμηση του κινδύνου διάθεσης στην 
αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας 
και προϊόντων ξυλείας.

Αιτιολόγηση

Οι δέοντες νομικοί έλεγχοι στους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι φορείς μπορούν να 
εφαρμόζονται αποτελεσματικά μόνο σε περίπτωση που οι φορείς, και ιδίως αυτοί που 
συναλλάσσονται με απομακρυσμένους προμηθευτές στο εξωτερικό, συνειδητοποιήσουν σαφώς 
τις υποχρεώσεις τους και μπορούν να συμμορφωθούν πραγματικά σε αυτές, εγκαίρως και με 
πρακτικό τρόπο.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7  παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν 
την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση 
παραβάσεων του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7  παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι αρμόδιες αρχές είναι εξοπλισμένες
με αξιόπιστο σύστημα ιχνηλασιμότητας 
για τον εντοπισμό των διεθνώς 
εμπορεύσιμων προϊόντων ξυλείας καθώς 
και με δημόσια συστήματα 
παρακολούθησης για την αξιολόγηση των 
επιδόσεων των φορέων όσον αφορά την 
επιβολή των υποχρεώσεών τους, καθώς 
και την παροχή βοήθειας στους φορείς 
για τον εντοπισμό των προμηθευτών 
υψηλού κινδύνου όσον αφορά τα 
προϊόντα ξυλείας και των παραγώγων 
τους.
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν προβλέπει κριτήρια που παρέχουν αποτελεσματικά τη δυνατότητα στις 
εθνικές αρχές να διαχειριστούν τις αιτήσεις ελέγχου κάθε φορέα. Πρέπει να ενισχυθούν τα μέσα
ελέγχου και παρακολούθησης της εμπορίας ξυλείας.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10  παράγραφος 1  εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια ή 
περισσότερες αρμόδιες αρχές που είναι 
υπεύθυνες για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια ή 
περισσότερες αρμόδιες αρχές που είναι 
υπεύθυνες για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Πρέπει να παρασχεθούν στις
αρχές αυτές επαρκείς εξουσίες για την 
επιβολή του παρόντος κανονισμού, με 
παρακολούθηση της εφαρμογής του, 
διερεύνηση των καταγγελλομένων 
παραβάσεων, σε συνεργασία με τις 
τελωνειακές αρχές, και έγκαιρη 
παραπομπή των παραβάσεων στις 
διωκτικές αρχές.

Αιτιολόγηση

Για την εφαρμογή όλων των πτυχών του παρόντος κανονισμού, οι εθνικές αρχές πρέπει να 
διαθέτουν εξουσίες ώστε να επιβλέπουν το σύνολο της διαδικασίας όσον αφορά την
απαγόρευση της παράνομης υλοτόμησης ξυλείας ή της εισόδου της στην αγορά της ΕΕ. Αυτό 
περιλαμβάνει και τη συνεργασία με τις εθνικές τελωνειακές, νομικές και δικαστικές αρχές.
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Τίτλος Υποχρεώσεις των φορέων που διαθέτουν στην αγορά ξύλο και 
παράγωγα προϊόντα
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