
AM\814446EL.doc PE440.145v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2008/0198(COD)

14.4.2010

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
72 - 173

Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση
Caroline Lucas
(PE439.878v01-00)

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της εκδόσεως 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία 
και προϊόντα ξυλείας στην αγορά

Κοινή θέση του Συμβουλίου
(0585/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))



PE440.145v02-00 2/74 AM\814446EL.doc

EL

AM_Com_LegRecomm



AM\814446EL.doc 3/74 PE440.145v02-00

EL

Τροπολογία 72
Kartika Tamara Liotard

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(1) Τα δάση προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών οφελών, 
συμπεριλαμβανομένων της ξυλείας και 
των μη ξύλινων δασικών προϊόντων καθώς 
και περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

(1) Τα δάση προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών οφελών, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής της 
ξυλείας και των μη ξύλινων δασικών 
προϊόντων καθώς και της προστασίας της 
βιοποικιλότητας και της παροχής των 
πόρων διαβίωσης του τοπικού 
πληθυσμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρξει εστίαση και στους τρεις διαφορετικούς τομείς υπηρεσιών 
(περιβαλλοντικός, κοινωνικός, οικονομικός) με ισόρροπο τρόπο.

Τροπολογία 73
Gerben-Jan Gerbrandy

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(1a) Το δασικό περιβάλλον αποτελεί 
πολύτιμη κληρονομιά της ανθρωπότητας 
που πρέπει να προστατεύεται, να 
διατηρείται και, όπου είναι δυνατόν, να 
αποκαθίσταται, με τελικό στόχο τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και των 
λειτουργιών του οικοσυστήματος, 
προστατεύοντας το κλιματικό σύστημα 
και διαφυλάσσοντας τα δικαιώματα των 
αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών 
και εξαρτώμενων από το δάσος 
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κοινοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ. Στις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, 
όπως η Σύμβαση για τη βιοποικιλότητα και η Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 
κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα και το κλίμα καταγράφονται ως κοινές κληρονομιάς της 
ανθρωπότητας. Στο διεθνές δίκαιο, αυτό συνεπάγεται ιδιαίτερη ευθύνη για την εξασφάλιση της 
προστασίας τους. 

Τροπολογία 74
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(1a) Το δασικό περιβάλλον αποτελεί 
πολύτιμη κληρονομιά που πρέπει να 
προστατεύεται, να διατηρείται και, όπου 
είναι δυνατόν, να αποκαθίσταται με 
τελικό στόχο τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και των λειτουργιών του 
οικοσυστήματος, προστατεύοντας το 
κλίμα, και διαφυλάσσοντας τα 
δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών 
και των τοπικών και εξαρτώμενων από 
το δάσος κοινοτήτων.

Or. en

(Πρώτη ανάγνωση τροπολογία 2.)

Τροπολογία 75
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2) Λόγω της ανά τον κόσμο αυξανόμενης 
ζήτησης της ξυλείας και των προϊόντων 

(2) Λόγω των ελλείψεων σε επίπεδο 
θεσμών και διακυβέρνησης που 
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ξυλείας, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε 
επίπεδο θεσμών και διακυβέρνησης που 
εντοπίζονται στον τομέα των δασών σε 
σειρά χωρών που παράγουν ξυλεία, η 
παράνομη υλοτομία και το συναφές 
εμπόριο έχουν καταστεί ζητήματα ακόμη 
μεγαλύτερης ανησυχίας.

εντοπίζονται στον τομέα των δασών σε 
σειρά χωρών που παράγουν ξυλεία, η 
παράνομη υλοτομία και το συναφές 
εμπόριο έχουν καταστεί ζητήματα ακόμη 
μεγαλύτερης ανησυχίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

H διακυβέρνηση αποτελεί μείζον θέμα που συνδέεται με την παράνομη υλοτομία και έχει ήδη 
αναγνωριστεί ως τέτοιo.

Τροπολογία 76
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2a) H πίεση για φυσικούς δασικούς 
πόρους και η ζήτηση σε ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας φθάνουν συχνά σε 
υπερβολικά υψηλά επίπεδα και ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
περιορίσει τον αντίκτυπο που έχει σε 
δασικά οικοσυστήματα ανεξαρτήτως από 
το που λαμβάνουν χώρα οι συνέπειές 
τους.

Or. en

(Πρώτη ανάγνωση τροπολογία 6.)
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Τροπολογία 77
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2a) Η ξυλεία που παράγεται με βιώσιμο 
τρόπο δεσμεύει αέρια του θερμοκηπίου 
και αποτελεί έναν από τα πλέον φιλικά 
από περιβαλλοντική άποψη υλικά που 
υπάρχουν. Λόγω της αυξανόμενης 
ζήτησης παγκοσμίως, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η βιώσιμη παραγωγή 
ξυλείας, τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ένωσης. Η επιβολή υπερβολικά 
φιλόδοξων απαιτήσεων στα προϊόντα 
ξυλείας ενδέχεται να επιφέρει απώλεια 
ανταγωνιστικότητας σε σύγκριση με άλλα 
μη ανανεώσιμα υλικά (όπως πλαστικά, 
αλουμίνιο και σκυρόδεμα), που δεν 
υπόκεινται σε νομικές απαιτήσεις· μια 
τέτοια μετακίνηση σε προϊόντα, με τη 
σειρά της, θα πλήξει τη δυνατότητα 
επίτευξης των κλιματικών στόχων της 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(3) Η παράνομη υλοτομία αποτελεί ένα 
διαδεδομένο πρόβλημα που προκαλεί 
ζωηρές διεθνείς ανησυχίες. Συνιστά 
σοβαρή απειλή για τα δάση, αφού 
συμβάλλει στη διαδικασία της αποψίλωσης 
των δασών που ευθύνεται για το 20 % 
περίπου των εκπομπών CO2, απειλεί τη 
βιοποικιλότητα και υποσκάπτει την 

(3) Η παράνομη υλοτομία αποτελεί ένα 
διαδεδομένο πρόβλημα που προκαλεί 
ζωηρές διεθνείς ανησυχίες. Συνιστά 
σοβαρή απειλή για τα δάση, αφού 
συμβάλλει στη διαδικασία της αποψίλωσης 
των δασών που ευθύνεται για το 12 %
περίπου των εκπομπών CO2, απειλεί τη 
βιοποικιλότητα και υποσκάπτει την 



AM\814446EL.doc 7/74 PE440.145v02-00

EL

αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των 
δασών, συμπεριλαμβανομένης της 
εμπορικής βιωσιμότητας των φορέων 
εκμετάλλευσης που λειτουργούν σύννομα. 
Επιπλέον, έχει κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές επιπτώσεις.

αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των 
δασών, συμπεριλαμβανομένης της 
εμπορικής βιωσιμότητας των φορέων 
εκμετάλλευσης που λειτουργούν σύννομα. 
Επιπλέον, έχει κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές επιπτώσεις.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία των πλέον πρόσφατων ερευνών θέτουν τον δείκτη αυτό στο  12% – συζητήσεις 
κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την Κλιματική Αλλαγή  (COP15, 2009).

Τροπολογία 79
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(3) Η παράνομη υλοτομία αποτελεί ένα 
διαδεδομένο πρόβλημα που προκαλεί 
ζωηρές διεθνείς ανησυχίες. Συνιστά 
σοβαρή απειλή για τα δάση, αφού 
συμβάλλει στη διαδικασία της αποψίλωσης 
των δασών που ευθύνεται για το 20 % 
περίπου των εκπομπών CO2, απειλεί τη 
βιοποικιλότητα και υποσκάπτει την 
αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των 
δασών, συμπεριλαμβανομένης της 
εμπορικής βιωσιμότητας των φορέων 
εκμετάλλευσης που λειτουργούν σύννομα. 
Επιπλέον, έχει κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές επιπτώσεις.

(3) Η παράνομη υλοτομία συνιστά σοβαρή 
απειλή για τα δάση, αφού συμβάλλει στη 
διαδικασία της αποψίλωσης των δασών 
που ευθύνεται για το 20 % περίπου των 
συνολικών εκπομπών CO2. Η 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
προβλήματος της παράνομης υλοτομίας 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά 
στις στρατηγικές της ΕΕ για τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με 
αποτελεσματικό από απόψεως κόστους 
τρόπο και πρέπει να θεωρείται 
συμπληρωματική της δράσης και της 
δέσμευση που έχει αναλάβει η ΕΕ στο 
πλαίσιο της σύμβασης πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του 
κλίματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχοντας κατά νου τη συνοχή των πολιτικών, είναι αναγκαίο να υπάρξει σύνδεση του 
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κανονισμού με άλλες ενωσιακές και παγκόσμιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, ιδίως μέσω του περιορισμού της αποψίλωσης των δασών.

Τροπολογία 80
Kartika Tamara Liotard

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(3) Η παράνομη υλοτομία αποτελεί ένα 
διαδεδομένο πρόβλημα που προκαλεί 
ζωηρές διεθνείς ανησυχίες. Συνιστά 
σοβαρή απειλή για τα δάση, αφού 
συμβάλλει στη διαδικασία της αποψίλωσης 
των δασών που ευθύνεται για το 20 % 
περίπου των εκπομπών CO2, απειλεί τη 
βιοποικιλότητα και υποσκάπτει την 
αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των 
δασών, συμπεριλαμβανομένης της 
εμπορικής βιωσιμότητας των φορέων 
εκμετάλλευσης που λειτουργούν σύννομα. 
Επιπλέον, έχει κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές επιπτώσεις.

(3) Η παράνομη υλοτομία αποτελεί ένα 
διαδεδομένο πρόβλημα που προκαλεί 
ζωηρές διεθνείς ανησυχίες. Συνδυάζεται 
με θεσμικές και διαχειριστικές αδυναμίες 
στον δασικό τομέα σε πολλές χώρες 
παραγωγής ξυλείας. Η παράνομη 
υλοτομία συνιστά σοβαρή απειλή για τα 
δάση, αφού συμβάλλει στη διαδικασία της 
αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών,
που ευθύνεται για το 20 % περίπου των 
εκπομπών CO2, απειλεί τη βιοποικιλότητα, 
πλήττει τα οικοσυστήματα των 
αυτόχθονων πληθυσμών και υποσκάπτει 
την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των 
δασών, συμπεριλαμβανομένης της 
εμπορικής βιωσιμότητας των φορέων 
εκμετάλλευσης που λειτουργούν σύννομα. 
Συμβάλλει επίσης στις διαδικασίες 
απερήμωσης και δημιουργίας στεπών, 
εντείνοντας τη διάβρωση του εδάφους 
και επιτείνοντας ακραία καιρικά 
φαινόμενα και πλημμύρες. Επιπλέον, έχει 
κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές 
επιπτώσεις, που συχνά υπονομεύουν την 
πρόοδο για την επίτευξη των στόχων της 
χρηστής διακυβέρνησης και απειλούν τις 
τοπικές, εξαρτώμενες από τα δάση 
κοινότητες και τα δικαιώματα των 
αυτοχθόνων λαών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της θέσης του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση στο οποίο περιλαμβάνονταν ο 
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κατάλογος των επιπτώσεων και των συνεπειών της παράνομης υλοτομίας, αποκαθίσταται 
πλήρως καθόσον παρέχει σημαντικές πληροφορίες περί του ιστορικού και επισημαίνει την 
ανάγκη λήψης μέτρων από την ΕΕ προκειμένου να αναγνωριστεί η ευθύνη της ως παγκόσμιας 
καταναλώτριας. 

Τροπολογία 81
Andres Perello Rodriguez

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(3) Η παράνομη υλοτομία αποτελεί ένα 
διαδεδομένο πρόβλημα που προκαλεί 
ζωηρές διεθνείς ανησυχίες. Συνιστά 
σοβαρή απειλή για τα δάση, αφού
συμβάλλει στη διαδικασία της αποψίλωσης 
των δασών που ευθύνεται για το 20 % 
περίπου των εκπομπών CO2, απειλεί τη 
βιοποικιλότητα και υποσκάπτει την 
αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των 
δασών, συμπεριλαμβανομένης της 
εμπορικής βιωσιμότητας των φορέων 
εκμετάλλευσης που λειτουργούν σύννομα. 
Επιπλέον, έχει κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές επιπτώσεις.

(3) Η παράνομη υλοτομία αποτελεί ένα 
διαδεδομένο πρόβλημα που προκαλεί 
ζωηρές διεθνείς ανησυχίες. Συνιστά 
σοβαρή απειλή για τα δάση, αφού 
συμβάλλει, πέρα από τις αλλαγές στις 
χρήσεις γης, τις πυρκαγιές, τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα και τις ασθένειες των 
δασών, στη διαδικασία της αποψίλωσης 
των δασών που ευθύνεται για το 20 % 
περίπου των εκπομπών CO2, απειλεί τη 
βιοποικιλότητα και υποσκάπτει την 
αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των 
δασών, συμπεριλαμβανομένης της 
εμπορικής βιωσιμότητας των φορέων 
εκμετάλλευσης που λειτουργούν σύννομα. 
Επιπλέον, έχει κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές επιπτώσεις.

Or. es

Τροπολογία 82
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(3a) Η παράνομη υλοτομία υπονομεύει τη 
βιώσιμη διαχείριση των δασών και την 
ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης και της 
εμπορικής βιωσιμότητας των φορέων που 
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δραστηριοποιούνται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, έχει 
μεγάλης εμβέλειας κοινωνικές, πολιτικές 
και οικονομικές επιπτώσεις, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και ένοπλες 
συγκρούσεις ανά τον κόσμο. Κατά 
συνέπεια, είναι απαραίτητο να 
επισύρουμε την προσοχή των κρατών 
μελών της ΕΕ και των αρμόδιων εθνικών 
αρχών τους, καθώς και του ευρέος 
κοινού, στο σημαντικό αυτό θέμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράνομη υλοτομία υπονομεύει τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ΕΕ και ανά τον κόσμο. Οι 
έρευνες δείχνουν ότι οι πολίτες ανησυχούν σχετικά με τη νομιμότητα των προϊόντων ξυλείας 
που διατίθενται στην αγορά. Η επισήμανση της οξύτητας του προβλήματος της παράνομης 
υλοτομίας στους σχετικούς φορείς πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 
κανονισμού. Επιπλέον, το πρόβλημα διαχέεται και συχνά συνδέεται με ένοπλες σθυγκρούσεις. 
Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την προώθηση της νομοθεσίας και την αποδοχή της.

Τροπολογία 83
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(3a) Η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 για τη 
θέσπιση του Έκτου Κοινοτικού 
Προγράμματος Δράσης για το 
Περιβάλλον1, προσδιορίζει ως κατά 
προτεραιότητα δράση την εξέταση της 
δυνατότητας λήψης ενεργών μέτρων για 
την παρεμπόδιση και την καταπολέμηση 
του εμπορίου παρανόμως υλοτομημένης 
ξυλείας και την εξακολούθηση της 
ενεργού συμμετοχής της Κοινότητας και 
των κρατών μελών κατά την εφαρμογή 
διεθνών και περιφερειακών αποφάσεων 
και συμφωνιών αναφορικά με δασικά 
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θέματα.
_____________________
1 ΕΕ L 242, 10.9.2002, σελ. 1.

Or. sv

Αιτιολόγηση

 Τροπολογία 9 από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 84
Kartika Tamara Liotard

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(3a) Η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 για τη 
θέσπιση του Έκτου Κοινοτικού
Προγράμματος Δράσης για το 
Περιβάλλον1, προσδιορίζει ως κατά 
προτεραιότητα δράση την εξέταση της 
δυνατότητας λήψης ενεργών μέτρων για 
την παρεμπόδιση και την καταπολέμηση 
του εμπορίου παρανόμως υλοτομημένης 
ξυλείας και την εξακολούθηση της 
ενεργού συμμετοχής της Κοινότητας και 
των κρατών μελών κατά την εφαρμογή 
διεθνών και περιφερειακών αποφάσεων 
και συμφωνιών αναφορικά με δασικά 
θέματα.
________________

1 ΕΕ L 242, 10.9.2002, σελ.1

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις αιτιολογικές σκέψεις πρέπει να μνημονεύεται η πηγή του κανονισμού, και συγκεκριμένα το 
6ο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον.
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Τροπολογία 85
Jo Leinen, Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 7

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7) Δεδομένης της έκτασης και του 
επείγοντος χαρακτήρα του προβλήματος, 
είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν ενεργά 
οι προσπάθειες κατά της παράνομης 
υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου, να 
συμπληρωθεί και να ενισχυθεί η 
πρωτοβουλία VPA και να προαχθούν οι 
συνέργειες μεταξύ των πολιτικών που 
αποβλέπουν στη διατήρηση των δασών και 
στην επίτευξη υψηλού επιπέδου 
περιβαλλοντικής προστασίας, 
περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της 
αλλαγής του κλίματος και της απώλειας 
βιοποικιλότητας.

(7) Δεδομένης της έκτασης και του 
επείγοντος χαρακτήρα του προβλήματος, 
είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν ενεργά 
οι προσπάθειες κατά της παράνομης 
υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου, να 
συμπληρωθεί και να ενισχυθεί η 
πρωτοβουλία VPA, να καθιερωθούν 
ισότιμοι όροι για όλους τους φορείς και να 
προαχθούν οι συνέργειες μεταξύ των 
πολιτικών που αποβλέπουν στη διατήρηση 
των δασών και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας, 
περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της 
αλλαγής του κλίματος και της απώλειας 
βιοποικιλότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφέροντας τις σαφείς υποχρεώσεις και διασφαλίζοντας ότι όλοι οι φορείς συμμορφώνονται 
προς αυτές, ο κανονισμός θα κλείσει τα παραθυράκια και θα αποτρέψει την εκ μέρους των 
φορέων αποκόμιση κερδών από το εμπόριο παρανόμως υλοτομημένης ξυλείας. 

Τροπολογία 86
Judith A. Merkies

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 8

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(8) Θα πρέπει να αναγνωριστούν οι 
προσπάθειες των χωρών που έχουν 
συνάψει VPA FLEGT με την Ένωση, 
καθώς και οι αρχές που τις διέπουν, ιδίως 
όσον αφορά τον ορισμό της νόμιμα 
παραχθείσας ξυλείας. Θα πρέπει επίσης να 
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, βάσει του 

(8) Θα πρέπει να αναγνωριστούν οι 
προσπάθειες των χωρών που έχουν 
συνάψει VPA FLEGT με την Ένωση, 
καθώς και οι αρχές που τις διέπουν, ιδίως 
όσον αφορά τον ορισμό της νόμιμα 
παραχθείσας ξυλείας. Θα πρέπει επίσης να 
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, βάσει του 
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συστήματος χορήγησης αδειών FLEGT, 
μόνον η ξυλεία που έχει υλοτομηθεί 
σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές 
νομοθετικές διατάξεις και τα προϊόντα 
ξυλείας που παράγονται από τέτοια ξυλεία 
εξάγονται στην Ένωση. Ως εκ τούτου, η 
ξυλεία που εμπεριέχεται στα προϊόντα 
ξυλείας τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα 
παραρτήματα II και III του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας 
εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT 
για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα , προελεύσεως χωρών εταίρων 
εγγεγραμμένων στο παράρτημα I του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του 
Συμβουλίου, θα πρέπει να θεωρείται ως 
νόμιμα υλοτομημένη, εφόσον τα εν λόγω 
προϊόντα ξυλείας συμμορφώνονται με τον 
εν λόγω κανονισμό και τις τυχόν διατάξεις 
εφαρμογής.

συστήματος χορήγησης αδειών FLEGT, 
μόνον η ξυλεία που έχει υλοτομηθεί 
σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές 
νομοθετικές διατάξεις και τα προϊόντα 
ξυλείας που παράγονται από τέτοια ξυλεία 
εξάγονται στην Ένωση. Ως εκ τούτου, η 
ξυλεία που εμπεριέχεται στα προϊόντα 
ξυλείας τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα 
παραρτήματα II και III του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας 
εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT 
για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα , προελεύσεως χωρών εταίρων 
εγγεγραμμένων στο παράρτημα I του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του 
Συμβουλίου, θα πρέπει να θεωρείται ως 
νόμιμα υλοτομημένη, εφόσον τα εν λόγω 
προϊόντα ξυλείας συμμορφώνονται με τον 
εν λόγω κανονισμό και τις τυχόν διατάξεις 
εφαρμογής. Οι αρχές που 
περιλαμβάνονται στις VPA, και πιο 
συγκεκριμένα ως προς τον ορισμό της 
έννοιας «νομίμως παραχθείσα ξυλεία», 
πρέπει να προωθούν τη βιώσιμη 
διαχείριση των δασών, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, την προστασία των 
τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων 
πληθυσμών που εξαρτώνται για την 
επιβίωσή τους από το δάσος και τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών των 
κοινοτήτων και πληθυσμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποκαθίσταται το κείμενο της θέσης του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση που υπενθυμίζει 
τους στόχους των VPA, στηρίζουν τους στόχους του κανονισμού.
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Τροπολογία 87
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(8a) Η Επιτροπή, μέσω της εφαρμογής 
του σχεδίου δράσης FLEGT, απέκτησε 
σημαντική εμπειρία που πρέπει να ληφθεί 
υπόψη για την επίτευξη των στόχων του 
παρόντος κανονισμού. Η εμπειρία αυτή 
πρέπει να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω 
εξειδίκευση του καθορισμού της κείμενης 
νομοθεσίας με βάση τη δομή των VPA. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 16 της πρώτης ανάγνωσης που καλύπτει επίσης τον ρόλο της Επιτροπής στον 
αφορισμό της νομιμότητας

Τροπολογία 88
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(8β) . Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
προσπαθήσει να παράσχει περαιτέρω 
κίνητρα για την ένταξη χωρών στις VPA 
της FLEGT λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
ότι οι εν λόγω VPA της FLEGT έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για τις παγκόσμιες 
προσπάθειες αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής με τον περιορισμό 
της αποψίλωσης των δασών στο πλαίσιο 
των διεθνών διαπραγματεύσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να επισημανθεί ο ρόλος του παρόντος κανονισμού ως κίνητρο προσχώρησης χωρών της 
στις VPA. Επίσης, και οι εν δυνάμει επιπτώσεις των VPA στο πλαίσιο των παγκόσμιων 
προσπαθειών για περιορισμό της αποψίλωσης των δασών, στο πλαίσιο των προσπαθειών για 
μείωση των εκπομπών.

Τροπολογία 89
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 10

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(10) Συνεκτιμώντας τη συνθετότητα των 
παραγόντων που επηρεάζουν την 
παράνομη υλοτομία και των επιπτώσεών 
της, τα κίνητρα παράνομης συμπεριφοράς 
θα 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 
θα 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 των φορέων εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν στην εσωτερική αγορά 
παράνομη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας, 
συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον 
αποτελεσματικών λύσεων προκειμένου να 
αποτραπούν οι συναλλαγές των φορέων 
με προμηθευτές παράνομα υλοτομημένης 
ξυλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «καθιστούν διαθέσιμα στην εσωτερική αγορά» που προτείνει ο εισηγητής 
(τροπολογία 6) είναι υπερβολικά ευρεία και συνεπάγεται ανασφάλεια δικαίου. Ο όρος 
«διαθέτουν στην αγορά» χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται στο κοινοτικό κεκτημένο, ενώ η 
διατύπωση «καθιστούν διαθέσιμα» δεν χρησιμοποιείται. Η διατύπωση «καθιστούν διαθέσιμα 
στην αγορά» θα μπορούσε να σημαίνει όλους τους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού από τον 
μικρότερο αγρότη έως τον τοπικό πωλητή επίπλων.
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Τροπολογία 90
Paolo Bartolozzi

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(10a) Η πιστοποίηση των δασών 
ενισχύεται συνεχώς στην Ευρώπη και 
παγκοσμίως. Επιπλέον, όλο και 
περισσότερες κυβερνήσεις και δημόσιες 
αρχές, ιδίως στην ΕΕ, χρησιμοποιούν την 
πιστοποίηση των δασών ως μέσο 
διασφάλισης της νομιμότητας και της 
βιωσιμότητας των δημόσιων προμηθειών 
τους. Η εξέταση της δυνατότητας 
εξακρίβωσης από τρίτο μέρος και της 
πιστοποίησης της ξυλείας και των 
προϊόντων ξυλείας ως προϊόντων νόμιμης 
υλοτομίας θα αποτελούσε αναγνώριση 
των επιτευγμάτων στον δασικό τομέα για 
την καταπολέμηση της παράνομης 
υλοτομίας και ως κίνητρο για την 
περαιτέρω επέκταση της αειφόρου 
διαχείρισης των δασών και της 
πιστοποίησής της παγκοσμίως.

Or. en

Τροπολογία 91
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 12

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(12) Πολλά προϊόντα ξυλείας υφίστανται 
πολυάριθμες κατεργασίες πριν και μετά 
την πρώτη διάθεσή τους στην αγορά. 
Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε περιττή 
διοικητική επιβάρυνση, μόνο οι φορείς 
εκμετάλλευσης που διαθέτουν για πρώτη 
φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην 
εσωτερική αγορά, και όχι όλοι οι φορείς 

(12) Πολλά προϊόντα ξυλείας υφίστανται 
πολυάριθμες κατεργασίες πριν και μετά 
την πρώτη διάθεσή τους στην αγορά. 
Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε περιττή 
διοικητική επιβάρυνση, μόνο οι φορείς 
εκμετάλλευσης που διαθέτουν για πρώτη 
φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην 
εσωτερική αγορά, και όχι όλοι οι φορείς 
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εκμετάλλευσης που υπεισέρχονται στο 
κύκλωμα διανομής πρέπει να υπόκεινται 
στις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

εκμετάλλευσης που υπεισέρχονται στο 
κύκλωμα διανομής πρέπει να υπόκεινται 
στις απαιτήσεις υποχρέωσης πλήρους 
επιμέλειας που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης 
στο κύκλωμα εφοδιασμού πρέπει, 
ωστόσο, να δεσμεύονται από την 
επιτακτική απαγόρευση της διάθεσης 
στην αγορά παρανόμως υλοτομημένης 
ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας και πρέπει 
να ασκούν την υποχρέωση πλήρους 
επιμέλειας προς αυτή την κατεύθυνση. 
Για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με 
την επιτακτική αυτή απαγόρευση, οι 
φορείς που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία 
ή προϊόντα ξυλείας πρέπει να 
χρησιμοποιούν συστήματα πλήρους 
επιμέλειας που θα έχουν θεσπιστεί από 
τους ίδιους ή από οργανισμό εποπτείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα πλήρους επιμέλειας πρέπει να αποτελούν υποχρέωση των φορέων που διαθέτουν 
στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας. Οι υποχρεώσεις των φορέων που καθιστούν διαθέσιμη 
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας πρέπει να είναι σημαντικά μικρότερη.

Τροπολογία 92
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 12

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(12) Πολλά προϊόντα ξυλείας υφίστανται 
πολυάριθμες κατεργασίες πριν και μετά 
την πρώτη διάθεσή τους στην αγορά. 
Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε περιττή 
διοικητική επιβάρυνση, μόνο οι φορείς 
εκμετάλλευσης που διαθέτουν για πρώτη 
φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην 
εσωτερική αγορά, και όχι όλοι οι φορείς 
εκμετάλλευσης που υπεισέρχονται στο 
κύκλωμα διανομής πρέπει να υπόκεινται 

(12) Πολλά προϊόντα ξυλείας υφίστανται 
πολυάριθμες κατεργασίες πριν και μετά 
την πρώτη διάθεσή τους στην αγορά. 
Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε περιττή 
διοικητική επιβάρυνση, μόνο οι φορείς 
εκμετάλλευσης που διαθέτουν για πρώτη 
φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην 
εσωτερική αγορά, και όχι όλοι οι φορείς 
εκμετάλλευσης που υπεισέρχονται στο 
κύκλωμα διανομής πρέπει να υπόκεινται 
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στις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

στις απαιτήσεις υποχρέωσης πλήρους 
επιμέλειας που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι φορείς εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν στην εσωτερική αγορά ξυλεία 
ή προϊόντα ξυλείας για πρώτη φορά 
πρέπει να δεσμεύονται από την 
απαγόρευση κατά της παρανόμως 
υλοτομημένης ξυλείας ή των προϊόντων 
ξυλείας που διατίθενται στην αγορά και 
πρέπει να ασκούν την υποχρέωση 
πλήρους επιμέλειας προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «καθιστούν διαθέσιμα στην εσωτερική αγορά» που προτείνει ο εισηγητής 
(τροπολογία 8) είναι υπερβολικά ευρεία και συνεπάγεται ανασφάλεια δικαίου. Ο όρος 
«διαθέτουν στην αγορά» χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται στο κοινοτικό κεκτημένο, ενώ η 
διατύπωση «καθιστούν διαθέσιμα» δεν χρησιμοποιείται. Δεν είναι λογικό να καταστεί υπόλογη 
ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού.

Τροπολογία 93
Kartika Tamara Liotard

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14a) Οι φορείς εκμετάλλευσης από 
χώρες με δάση παγκόσμιας οικολογικής 
σημασίας πρέπει να έχουν ιδιαίτερη 
ευθύνη για την αειφόρο εκμετάλλευση της 
ξυλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χώρες που εξακολουθούν να έχουν μεγάλες ποσότητες πρωτογενών δασών ή δασών με 
ιδιαίτερη αξία διατήρησης είναι συνήθως αναπτυσσόμενες χώρες, όπου ο κίνδυνος της 
παράνομης υλοτομίας είναι μεγάλος. Κατά συνέπεια, οι φορείς εκμετάλλευσης από τις χώρες 
αυτές πρέπει να έχουν επίγνωση του ρόλου τους στη διατήρηση των δασών αυτών.
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Τροπολογία 94
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 16

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(16) Προς αποφυγή περιττών διοικητικών 
επιβαρύνσεων, δεν θα πρέπει να ζητείται 
από φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι ήδη 
χρησιμοποιούν συστήματα ή διαδικασίες 
που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού να 
θεσμοθετήσουν νέα συστήματα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει αντίστοιχο λειτουργικό άρθρο.

Τροπολογία 95
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(18a) Η αποτελεσματική εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού προϋποθέτει 
σημαντική συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών αρχών καθώς και μεταξύ των 
διαφόρων οργάνων στο πλαίσιο των 
εθνικών διοικήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη 
δασοκομία, την επιβολή των 
περιβαλλοντικών κανόνων και τα 
τελωνεία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόληψη της διάθεσης στην αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας απαιτεί τη συνεργασία 
διαφόρων υπηρεσιών.

Τροπολογία 96
Andres Perello Rodriguez

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 21

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(21) Συνεκτιμώντας τον διεθνή χαρακτήρα 
της παράνομης υλοτομίας και του 
συναφούς εμπορίου, είναι σκόπιμη η 
συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών 
καθώς και με τις διοικητικές αρχές τρίτων 
χωρών και με την Επιτροπή.

(21) Συνεκτιμώντας τον διεθνή χαρακτήρα 
της παράνομης υλοτομίας και του 
συναφούς εμπορίου, είναι σκόπιμη η 
συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών, 
με οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, οργανώσεις του κλάδου, καθώς 
και με τις διοικητικές αρχές τρίτων χωρών 
και με την Επιτροπή.

Or. es

Τροπολογία 97
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(21a) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δυνατότητα συμμόρφωσης των φορέων 
εκμετάλλευσης που διαθέτουν ή 
καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά ξυλεία ή 
προϊόντα ξυλείας, στις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρέχουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
τεχνική και άλλου είδους βοήθεια και να 
διευκολύνουν την ανταλλαγή 
πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά την 
εφαρμογή της υποχρέωσης των εν λόγω 
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φορέων εκμετάλλευσης για άσκηση 
πλήρους επιμέλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παροχή πλαισίου για μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, συνεκτιμώντας επίσης την 
κατάσταση των ΜΜΕ. Είναι η βάση για νέο άρθρο που θα καλύπτει την παροχή τεχνικής 
βοήθειας στους φορείς εκμετάλλευσης καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Τροπολογία 98
Daciana Octavia Sârbu

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 22

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(22) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι τυχόν παραβάσεις του 
παρόντος κανονισμού τιμωρούνται με 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις.

(22) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι τυχόν παραβάσεις του 
παρόντος κανονισμού τιμωρούνται με 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις. Πρέπει να 
επισημανθεί ότι σημαντικό τμήμα του 
πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, 
ιδίως στα νέα κράτη μέλη, εξακολουθεί 
να έχει ένα μοντέλο διαβίωσης που 
ενδέχεται να συνεπάγεται την υλοτόμηση 
και την περιορισμένης κλιμακας 
διακίνηση ξυλείας. Η επιβολή των 
κυρώσεων που προβλέπονται για τις 
παραβιάσεις του εν λόγω κανονισμού 
πρέπει να συνεκτιμά τις ιδιαίτερες 
συνθήκες των εν λόγω φορέων 
εκμετάλλευσης που διαβιούν με αυτό το 
μοντέλο διαβίωσης και έχουν 
περιορισμένες δυνατότητες εφαρμογής 
των απαιτήσεων των συστημάτων 
πλήρους επιμέλειας που άλλοι, 
μεγαλύτερης κλίμακας φορείς 
εκμετάλλευσης με εμπορικές 
δραστηριότητες και περισσότερους 
πόρους, έχουν καλύτερες προϋποθέσεις 
εφαρμογής.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αν τεθούν κυρώσεις σε επίπεδο ΕΕ, σκόπιμο είναι να δοθεί στα κράτη μέλη κάποια ευελιξία 
όσον αφορά την αντιμετώπιση περιπτώσεων ατόμων που ζουν με μοντέλα επιβίωσης που 
μπορούν να εμπίπτουν στην κατηγορία των «φορέων εκμετάλλευσης» αλλά που δεν φαίνεται 
πιθανό να κατέχουν την αναγκαία γνώση και τους πόρους για την εφαρμογή των συστημάτων 
πλήρους επιμέλειας, ελέγχων κ.λπ. 

Τροπολογία 99
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 23

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(23) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον 
αφορά τις διαδικασίες για την αναγνώριση 
και την ανάκληση αναγνώρισης 
οργανισμών παρακολούθησης, τα 
περαιτέρω συναφή κριτήρια αξιολόγησης 
των κινδύνων που μπορεί να είναι 
αναγκαία για τη συμπλήρωση εκείνων που 
ήδη προβλέπονται από τον παρόντα 
κανονισμό καθώς και όσον αφορά τον 
κατάλογο της ξυλείας και των προϊόντων 
ξυλείας στον οποίο εφαρμόζεται ο 
κανονισμός. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να 
διαβουλεύεται η Επιτροπή με 
εμπειρογνώμονες κατά την 
προπαρασκευαστική φάση σύμφωνα με τη 
δέσμευση που ανέλαβε στην ανακοίνωση 
της 9ης Δεκεμβρίου 2009 για την 
εφαρμογή του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ.

(23) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον 
αφορά τις διαδικασίες για την αναγνώριση 
και την ανάκληση αναγνώρισης 
οργανισμών παρακολούθησης, σχετικά με 
τις γενικές αρχές και τα κριτήρια για 
περαιτέρω εξειδίκευση του ορισμού της 
κείμενης νομοθεσίας και τα περαιτέρω 
συναφή κριτήρια αξιολόγησης των 
κινδύνων που μπορεί να είναι αναγκαία για 
τη συμπλήρωση εκείνων που ήδη 
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό 
καθώς και όσον αφορά τον κατάλογο της 
ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας στον 
οποίο εφαρμόζεται ο κανονισμός. Είναι 
ιδιαιτέρως σημαντικό να διαβουλεύεται η 
Επιτροπή με εμπειρογνώμονες κατά την 
προπαρασκευαστική φάση σύμφωνα με τη 
δέσμευση που ανέλαβε στην ανακοίνωση 
της 9ης Δεκεμβρίου 2009 για την 
εφαρμογή του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια της πρότασης για περαιτέρω καθορισμό των νομικών αρχών και κριτηρίων μέσω 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 100
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(23a) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς δασικών προϊόντων, η Επιτροπή 
θα πρέπει να αναλύει τις επιπτώσεις του 
παρόντος κανονισμού σε συνεχή βάση. 
Θα πρέπει να ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη 
οι συνέπειες του κανονισμού για τις 
ΜΜΕ. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει 
να καταρτίζει, σε τακτά διαστήματα, 
μελέτη και ανάλυση των επιπτώσεων του 
κανονισμού, με ειδική μνεία στις ΜΜΕ, 
καθώς και στις βιώσιμες δασικές 
πρακτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 29 της πρώτης ανάγνωσης. Βάση για το λειτουργικό άρθρο 18, παράγραφος 3, που 
καλύπτει την υποβολή εκθέσεων για τις επιπτώσεις του κανονισμού.

Τροπολογία 101
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 
που διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 
που θέτουν σε κυκλοφορία ή διαθέτουν
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προϊόντα ξυλείας στην εσωτερική αγορά, 
προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος της διάθεσης παράνομα 
υλοτομημένης ξυλείας ή εξ αυτής 
παραγόμενων προϊόντων ξυλείας στην 
αγορά.

για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα 
ξυλείας στην εσωτερική αγορά, 
προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος της διάθεσης παράνομα 
υλοτομημένης ξυλείας ή εξ αυτής 
παραγόμενων προϊόντων ξυλείας στην 
αγορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις μέριμνας πρέπει να ισχύουν πλήρως μόνο για τον φορέα εκμετάλλευσης ο 
οποίος θέτει για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά την ξυλεία ή την διαθέτει 
εκεί. Ένας στοχευμένος έλεγχος της για πρώτη φορά θέση σε κυκλοφορία της ξυλείας είναι 
επαρκής και αναλογικός.

Τροπολογία 102
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 
που διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας στην εσωτερική αγορά, 
προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος της διάθεσης παράνομα 
υλοτομημένης ξυλείας ή εξ αυτής 
παραγόμενων προϊόντων ξυλείας στην 
αγορά.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 
που διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας στην εσωτερική αγορά, 
για να αποτραπεί η διάθεση παράνομα 
υλοτομημένης ξυλείας ή εξ αυτής 
παραγόμενων προϊόντων ξυλείας στην 
αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση των ΜΜΕ, ο κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί 
μόνο στους φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν προϊόν ξυλείας στην εσωτερική αγορά για 
πρώτη φορά.
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Τροπολογία 103
Paolo Bartolozzi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) ως «χώρα υλοτόμησης» νοείται η χώρα 
ή το έδαφος όπου υλοτομήθηκε η ξυλεία ή 
η ξυλεία που εμπεριέχεται στα προϊόντα 
ξυλείας·

(δ) ως «χώρα υλοτόμησης» νοείται η χώρα 
όπου υλοτομήθηκε η ξυλεία ή η ξυλεία που 
εμπεριέχεται στα προϊόντα ξυλείας·

Or. en

Τροπολογία 104
Christa Klaß

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(στ α) ως «κίνδυνος» νοείται ο κίνδυνος 
εμπορίας παρανόμως υλοτομημένης 
ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν 
κατασκευαστεί από τέτοιου είδους ξυλεία 
και έχουν διοχετευτεί στην αγορά λόγω 
μη σεβασμού της εθνικής νομοθεσίας 
και/ή εσφαλμένης εφαρμογής των 
συστημάτων εμπορικού ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 105
Christa Klaß

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – στοιχείο στ β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(στ β) ως «αμελητέα στοιχεία» νοούνται 
τα στοιχεία που δεν αιτιολογούν την 
εικασία ότι η σχετική ξυλεία, ή η ξυλεία 
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που περιέχεται στο σχετικό προϊόν 
ξυλείας, υλοτομήθηκε κατά παράβαση 
των σχετικών εθνικών νομικών 
διατάξεων και με παραβίαση όλων των 
συστημάτων ελέγχου που αφορούν το 
εμπόριο ξυλείας και ότι, ως εκ τούτου, η 
ξυλεία δεν μπορεί να διατεθεί στο 
εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 106
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – στοιχείο στ β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(στ β) ως «υποχρέωση πλήρους 
επιμέλειας» νοείται η υποχρέωση 
εφαρμογής όλων των αναγκαίων μέσων 
για να διαπιστωθεί ότι η παράνομα 
υλοτομημένη ξυλεία και τα προϊόντα 
ξυλείας δεν διατίθενται ή δεν καθίστανται 
διαθέσιμα στην αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει την έννοια και συμπληρώνει το άρθρο 4.

Τροπολογία 107
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ζ) ως «κείμενη νομοθεσία» νοείται η 
νομοθεσία που ισχύει στη χώρα 
υλοτόμησης και η οποία καλύπτει τους 

(ζ) ως «κείμενη νομοθεσία» νοείται η 
νομοθεσία που ισχύει στη χώρα 
υλοτόμησης συμπεριλαμβανομένης και
της εσωτερικής και εθνικής νομοθεσίας, 
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εξής τομείς δικαίου: των κανονισμών, της πάγιας νομολογίας 
και των επικυρωμένων διεθνών 
συμφωνιών, και η οποία καλύπτει τους 
εξής τομείς δικαίου:

- τα δικαιώματα υλοτόμησης εντός των 
επισήμως δημοσιευμένων ορίων·

(i) τα δικαιώματα πρόσβασης, χρήσης 
και δουλείας, συμπεριλαμβανομένων και 
των εννόμων ή προστατευόμενων ή 
αναγνωρισμένων εθιμικών δικαιωμάτων 
των αυτοχθόνων πληθυσμών·

- τις πληρωμές για τα δικαιώματα 
υλοτόμησης και ξυλείας, 
συμπεριλαμβανομένων των δασμών 
υλοτόμησης·

(ii) την περιβαλλοντική προστασία, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
διατήρησης και διαχείρισης των δασών·

- την υλοτόμηση, συμπεριλαμβανομένης 
της άμεσα σχετιζόμενης περιβαλλοντικής 
και δασικής νομοθεσίας·

(iii) την υλοτόμηση·

- τα έννομα δικαιώματα τρίτων όσον 
αφορά τη χρήση και την ιδιοκτησία που 
θίγονται από τη υλοτόμηση· και

(iv), την επεξεργασία ξυλείας·

(v) τους φόρους, τα τέλη και τα 
δικαιώματα, στον βαθμό που αφορούν
τον δασικό τομέα·
(vi) την ευημερία της κοινότητας και την 
προστασία της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της υγείας και 
ασφάλειας·

- την εμπορική και την τελωνειακή 
νομοθεσία, στο βαθμό που αφορά τον 
δασικό τομέα.

(vii) την εμπορική και την τελωνειακή 
νομοθεσία, στο βαθμό που αφορά τον 
δασικό τομέα.

Για την περαιτέρω εξειδίκευση του 
ορισμού αυτού, η Επιτροπή, με 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, θεσπίζει 
γενικές αρχές και κριτήρια και, όσο τούτο 
είναι δυνατόν, συγκεντρώνει και 
δημοσιοποιεί δείκτες για κάθε χώρα 
παραγωγό ξυλείας.
Για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, 
ισχύει η διαδικασία των άρθρων 13, 14 
και 15.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός βασίζεται στον πίνακα νομιμότητας των VPA της FLEGT, που εδράζεται στην 
εμπειρία της Επιτροπής. Παρεμφερής αρχιτεκτονική υπάρχει και σε υφιστάμενα σχέδια. 
Διασφαλίζει ότι οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές και μεθοδολογίες υιοθετούνται από τα 
συστήματα υποχρέωσης πλήρους επιμέλειας, αποφεύγοντας τους ad hoc ορισμούς. 
Περιλαμβάνει επίσης και τις επικυρωμένες διεθνείς συμφωνίες, τη διαχείριση των δασών από 
τις κοινότητες, την ευημερία και την εργασία καθώς και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων 
πληθυσμών που περιλαμβάνονταν στην τροπολογία 38 της πρώτης ανάγνωσης. Η κατάρτιση 
αρχών και κριτηρίων πρέπει να γίνεται με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 108
Gerben-Jan Gerbrandy

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ζ) ως «κείμενη νομοθεσία» νοείται η 
νομοθεσία που ισχύει στη χώρα 
υλοτόμησης και η οποία καλύπτει τους 
εξής τομείς δικαίου:

(ζ) ως «κείμενη νομοθεσία» νοούνται οι 
νόμοι και η νομοθεσία, σε εθνικό, 
περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο, που 
ισχύουν στη χώρα υλοτόμησης και 
καλύπτουν τους εξής τομείς δικαίου:

– τα δικαιώματα υλοτόμησης εντός των 
επισήμως δημοσιευμένων ορίων·

– τα δικαιώματα υλοτόμησης εντός των 
νομίμως δημοσιευμένων ορίων·

– τις πληρωμές για τα δικαιώματα 
υλοτόμησης και ξυλείας, 
συμπεριλαμβανομένων των δασμών 
υλοτόμησης

– τις πληρωμές για τα δικαιώματα 
υλοτόμησης και ξυλείας, 
συμπεριλαμβανομένων των φόρων και 
δασμών υλοτόμησης·

– την υλοτόμηση, συμπεριλαμβανομένης 
της άμεσα σχετιζόμενης περιβαλλοντικής 
και δασικής νομοθεσίας·

– απαιτήσεις που αφορούν τη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, την υλοτόμηση και 
τη διαχείριση δασών, 
συμπεριλαμβανομένης της σχετιζόμενης 
περιβαλλοντικής και δασικής νομοθεσίας 
καθώς και της νομοθεσίας περί 
εργασιακής και κοινωνικής κοινοτικής 
νομοθεσίας·

– τα έννομα δικαιώματα τρίτων όσον 
αφορά τη χρήση και την ιδιοκτησία που 
θίγονται από τη υλοτόμηση· και

– τα έννομα ή εθιμικά δικαιώματα τρίτων 
όσον αφορά τη χρήση και την ιδιοκτησία 
που θίγονται από τη υλοτόμηση· και

– την εμπορική και την τελωνειακή 
νομοθεσία, στο βαθμό που αφορά το 
δασικό τομέα.

– την εμπορική και την τελωνειακή 
νομοθεσία, στο βαθμό που αφορά το 
δασικό τομέα.



AM\814446EL.doc 29/74 PE440.145v02-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισάγει εν μέρει τα κομβικά στοιχεία της τροπολογίας 38 από την πρώτη ανάγνωση του 
ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 22 Απριλίου 2009.

Τροπολογία 109
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ζ α) ως «οργανισμός παρακολούθησης» 
νοείται νομική οντότητα ή ένωση ή 
ομοσπονδία η οποία διαθέτει τη νομική 
ικανότητα να παρακολουθεί και να 
διασφαλίζει την εφαρμογή συστημάτων 
υποχρέωσης πλήρους επιμέλειας από τους 
φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι έχουν 
πιστοποιηθεί ως προς την εφαρμογή 
τέτοιων συστημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός υιοθετεί την αρχική πρόταση της Επιτροπής. 

Τροπολογία 110
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – τίτλος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Καθεστώς της ξυλείας και των προϊόντων 
ξυλείας που καλύπτονται από τον FLEGT 
και την CITES

Καθεστώς της ξυλείας και των προϊόντων 
ξυλείας που καλύπτονται από τον FLEGT,
την CITES, και υφιστάμενα, διεθνώς 
αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποίησης 
δασών
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναγνωριστεί η αξία των υφιστάμενων, αξιόπιστων συστημάτων πιστοποίησης. 
Εξαίρεση των συστημάτων αυτών θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε αύξηση των 
πιστοποιημένων δασών ανά τον κόσμο.

Τροπολογία 111
Paolo Bartolozzi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – τίτλος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Καθεστώς της ξυλείας και των προϊόντων 
ξυλείας που καλύπτονται από τον FLEGT 
και την CITES

Καθεστώς της ξυλείας και των προϊόντων 
ξυλείας που καλύπτονται από τον FLEGT 
και την CITES και συστήματα 
πιστοποίησης διαπιστευμένα από τρίτο 
μέρος

Or. en

Τροπολογία 112
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, προϊόντα νόμιμης 
υλοτόμησης θεωρείται ότι αποτελούν η 
ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που έχουν 
πιστοποιηθεί από αξιόπιστο σύστημα 
πιστοποίησης τρίτου μέρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναγνωριστεί η αξία των υφιστάμενων, αξιόπιστων συστημάτων πιστοποίησης. 
Εξαίρεση των συστημάτων αυτών θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε αύξηση των 
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πιστοποιημένων δασών ανά τον κόσμο.

Τροπολογία 113
Paolo Bartolozzi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η ξυλεία και τα προϊόντα 
ξυλείας που έχουν εξακριβωθεί σύμφωνα 
με σύστημα πιστοποίησης δασών τρίτου 
μέρους που περιέχει υποχρέωση 
νομιμότητας, και συνάδει με τον παρόντα 
κανονισμό και τις εφαρμοστικές 
διατάξεις του θεωρείται ότι αποτελούν 
προϊόν νόμιμης υλοτόμησης.

Or. en

Τροπολογία 114
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4 – παράγραφος -1 (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

-1. Απαγορεύεται στους φορείς 
εκμετάλλευσης να διαθέτουν και να 
καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά 
παράνομα υλοτομημένη ξυλεία ή 
προϊόντα ξυλείας. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης ασκούν την υποχρέωση 
πλήρους επιμέλειας, διασφαλίζοντας ότι 
δεν διαθέτουν ή καθιστούν διαθέσιμα 
στην αγορά παράνομα υλοτομημένη 
ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κυρίαρχη απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας είναι 
θεμελιώδης για την επίτευξη του δεδηλωμένου στόχου του κανονισμού. Επιπλέον, πρέπει να 
υπάρξει άμεση σύνδεση της απαγόρευσης και των συγκεκριμένων υποχρεώσεων των φορέων 
εκμετάλλευσης ώστε να διατηρηθεί η ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 115
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
τηρούν την υποχρέωση επιμέλειας ώστε 
να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διάθεσης 
στην αγορά παράνομα υλοτομημένης 
ξυλείας ή εξ αυτής παραγόμενων
προϊόντων ξυλείας. Προς τούτο, οφείλουν 
να χρησιμοποιούν πλαίσιο διαδικασιών 
και μέτρων, καλούμενο εφεξής «σύστημα 
υποχρέωσης επιμέλειας», όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5.

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
στην αγορά εξασφαλίζουν συμμόρφωση 
στην υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο -1 μέσω ενός πλαισίου 
διαδικασιών και μέτρων, καλούμενο 
εφεξής «σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας», όπως ορίζεται στο άρθρο 5. 
Αυτό το σύστημα υποχρέωσης πλήρους 
επιμέλειας καθορίζεται είτε από το φορέα
εκμετάλλευσης είτε από οργανισμό 
παρακολούθησης, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέει την υποχρέωση πλήρους επιμέλειας με την απαγόρευση. Ενισχύει την ασφάλεια δικαίου 
καθώς και τη νομική κάλυψη των φορέων εκμετάλλευσης. Καθιστά την απαγόρευση αναλογική 
του προβλήματος, θέτοντας απευθείας τα ερωτήματα που έθεσε η Επιτροπή όσον αφορά την 
εφαρμογή και την επιβολή αυτοδύναμης απαγόρευσης.
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Τροπολογία 116
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί 
και αξιολογεί ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα το σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας που χρησιμοποιεί, εκτός εάν ο 
φορέας εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί 
σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας 
οργανισμού παρακολούθησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 7.

2. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί 
και αξιολογεί ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα το σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας που χρησιμοποιεί, εκτός εάν ο 
φορέας εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί 
σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας 
οργανισμού παρακολούθησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 7. Ως βάση για το 
σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο η 
υφιστάμενη νομοθετική εποπτεία σε 
εθνικό επίπεδο όσο και οιαδήποτε 
προαιρετική αλυσίδα μηχανισμών 
περιφρούρησης οι οποίοι πληρούν τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 42 της πρώτης ανάγνωσης του EΚ. 

Τροπολογία 117
Θεόδωρος Σκυλακάκης, Cristina Gutiérrez-Cortines

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2a. Οι φορείς εκμετάλλευσης, με εξαίρεση 
τις ΜΜΕ, που καθιστούν διαθέσιμα στην 
αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας αξίας 
άνω των 100.000 ευρώ σε ετήσια βάση, 
πρέπει σε όλο το φάσμα της αλυσίδας 
εφοδιασμού:
(i) να είναι σε θέση να εντοπίζουν τον 
φορέα εκμετάλλευσης που προμήθευσε 
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την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας και 
εκείνον στον οποίο παραδόθηκε η ξυλεία 
και τα προϊόντα ξυλείας·
(ii) να παρέχουν κατόπιν αιτήσεως 
πληροφορίες σχετικά με την ονομασία 
των ειδών, τη χώρα/τις χώρες 
υλοτόμησης και, όπου είναι εφικτό, την 
παραχώρηση προέλευσης·
(iii) να ελέγχουν, εάν παραστεί ανάγκη, 
κατά πόσον ο φορέας εκμετάλλευσης που 
έχει προμηθεύσει την ξυλεία και τα 
προϊόντα ξυλείας, έχει τηρήσει τις 
υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης στο κύκλωμα εφοδιασμού, εκτός των ΜΜΕ, θα πρέπει, για 
σημαντικό ύψος συναλλαγών, να έχουν την υποχρέωση πλήρους επιμέλειας σε σχέση με αυτό 
και να παρέχουν βασικές πληροφορίες για τα προϊόντα, την πηγή τους και τον τελικό αποδέκτη.

Τροπολογία 118
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Αν ο φορέας εκμετάλλευσης γνωρίζει, 
υποψιάζεται, ή έχει εύλογους λόγους να 
υποψιάζεται ότι παράνομα υλοτομημένη 
ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας διατίθενται ή 
καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά, 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

ΑιτιολόγησηΗ υποχρέωση ενημέρωσης καθιστά την απαγόρευση αναλογική και λειτουργική, 
αποτρέποντας τη διάθεση στην αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας.
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Τροπολογία 119
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) διαδικασίες αξιολόγησης των κινδύνων 
που δίνουν τη δυνατότητα στον φορέα 
εκμετάλλευσης να αναλύσει και να 
αξιολογήσει τον κίνδυνο της διάθεσης 
παράνομα υλοτομημένης ξυλείας ή εξ 
αυτής παραγόμενων προϊόντων ξυλείας 
στην αγορά.

β) διαδικασίες αξιολόγησης των κινδύνων 
που δίνουν τη δυνατότητα στον φορέα 
εκμετάλλευσης να αναλύσει και να 
αξιολογήσει τον κίνδυνο της διάθεσης 
παράνομα υλοτομημένης ξυλείας ή εξ 
αυτής παραγόμενων προϊόντων ξυλείας 
στην αγορά.

Οι διαδικασίες αυτές λαμβάνουν υπόψη τις 
πληροφορίες που καθορίζονται στο εδάφιο 
α), όπως και σχετικά κριτήρια αξιολόγησης 
κινδύνου, μεταξύ άλλων:

Οι διαδικασίες αυτές λαμβάνουν υπόψη τις 
πληροφορίες που καθορίζονται στο εδάφιο 
α), όπως και σχετικά κριτήρια αξιολόγησης 
κινδύνου, μεταξύ άλλων:

- εξασφάλιση συμμόρφωσης προς την 
κείμενη νομοθεσία, η οποία μπορεί να 
συμπεριλαμβάνει πιστοποίηση ή άλλα 
συστήματα επαλήθευσης από τρίτους που 
καλύπτουν τη συμμόρφωση προς την 
κείμενη νομοθεσία·

- εξασφάλιση συμμόρφωσης προς την 
κείμενη νομοθεσία, η οποία μπορεί να 
συμπεριλαμβάνει πιστοποίηση ή άλλα 
συστήματα επαλήθευσης από τρίτους που 
καλύπτουν τη συμμόρφωση προς την 
κείμενη νομοθεσία·

- διάδοση της παράνομης υλοτόμησης 
συγκεκριμένων ειδών δένδρων·

- το επίπεδο διαβούλευσης των 
εμπλεκομένων φορέων·

- διάδοση της παράνομης υλοτόμησης ή 
πρακτικών της χώρας και/ή της περιοχής 
της χώρας υλοτόμησης της ξυλείας·

- διάδοση της παράνομης υλοτόμησης ή 
πρακτικών της χώρας και/ή της περιοχής 
της χώρας υλοτόμησης της ξυλείας, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
συνεκτίμησης όσον αφορά την εξάπλωση 
ένοπλων συγκρούσεων, τεκμηριωμένων 
αστοχιών στη διαχείριση των δασών και 
υψηλά επίπεδα διαφθοράς·

- υφιστάμενες απαγορεύσεις εκ μέρους 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ ή του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά τις εισαγωγές και εξαγωγές 
ξυλείας·

- πολυπλοκότητα της αλυσίδας 
εφοδιασμού των προϊόντων ξυλείας·

- πολυπλοκότητα της αλυσίδας 
εφοδιασμού των προϊόντων ξυλείας·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαβούλευση των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της επιτυχίας του 
σχεδίου δράσης του FLEGT. Η ανοιχτή φύση ενός συστήματος υποχρέωσης πλήρους επιμέλειας 
αποτελεί παράγοντα που μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην επιτυχία της αποτελεσματικής 
αξιολόγησης του κινδύνου. Επίσης, η τροπολογία 47 της πρώτης ανάγνωσης σχετικά με τις 
περιοχές συγκρούσεων. Η εξέταση των ένοπλων συγκρούσεων πρέπει να αποτελεί διεξοδικό 
τμήμα της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου. Η διαδικασία πρέπει να λαμβάνει επίσης 
υπόψη τις σχετικές απαγορεύσεις.

Τροπολογία 120
Paolo Bartolozzi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) διαδικασίες αξιολόγησης των κινδύνων 
που δίνουν τη δυνατότητα στον φορέα 
εκμετάλλευσης να αναλύσει και να 
αξιολογήσει τον κίνδυνο της διάθεσης 
παράνομα υλοτομημένης ξυλείας ή εξ 
αυτής παραγόμενων προϊόντων ξυλείας 
στην αγορά.

β) διαδικασίες αξιολόγησης των κινδύνων 
που δίνουν τη δυνατότητα στον φορέα 
εκμετάλλευσης να αναλύσει και να 
αξιολογήσει τον κίνδυνο της διάθεσης 
παράνομα υλοτομημένης ξυλείας ή εξ 
αυτής παραγόμενων προϊόντων ξυλείας 
στην αγορά.

Οι διαδικασίες αυτές λαμβάνουν υπόψη τις 
πληροφορίες που καθορίζονται στο εδάφιο 
α), όπως και σχετικά κριτήρια αξιολόγησης 
κινδύνου, μεταξύ άλλων:

Οι διαδικασίες αυτές λαμβάνουν υπόψη τις 
πληροφορίες που καθορίζονται στο εδάφιο 
α), όπως και σχετικά κριτήρια αξιολόγησης 
κινδύνου, μεταξύ άλλων:

– εξασφάλιση συμμόρφωσης προς την 
κείμενη νομοθεσία, η οποία μπορεί να 
συμπεριλαμβάνει πιστοποίηση ή άλλα 
συστήματα επαλήθευσης από τρίτους που 
καλύπτουν τη συμμόρφωση προς την 
κείμενη νομοθεσία·

– εξασφάλιση συμμόρφωσης προς την 
κείμενη νομοθεσία, η οποία μπορεί να 
συμπεριλαμβάνει πιστοποίηση ή άλλα 
συστήματα επαλήθευσης από τρίτους που 
καλύπτουν τη συμμόρφωση προς την 
κείμενη νομοθεσία·

– διάδοση της παράνομης υλοτόμησης 
συγκεκριμένων ειδών δένδρων·

– διάδοση της παράνομης υλοτόμησης 
συγκεκριμένων ειδών δένδρων·

– διάδοση της παράνομης υλοτόμησης ή 
πρακτικών της χώρας και/ή της περιοχής 
της χώρας υλοτόμησης της ξυλείας·

– διάδοση της παράνομης υλοτόμησης της 
χώρας και/ή της περιοχής της χώρας 
υλοτόμησης της ξυλείας·

– πολυπλοκότητα της αλυσίδας 
εφοδιασμού των προϊόντων ξυλείας·

– πολυπλοκότητα της αλυσίδας 
εφοδιασμού των προϊόντων ξυλείας·

Or. en
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Τροπολογία 121
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο κίνδυνος που εντοπίζεται κατά τη 
διάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης 
του κινδύνου που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) είναι αμελητέος, διαδικασίες 
μετριασμού του κινδύνου που συνίστανται 
σε δέσμη μέτρων και διαδικασιών οι 
οποίες είναι κατάλληλες και αναλογικές 
προκειμένου να ελαχιστοποιούν 
αποτελεσματικά τον εν λόγω κίνδυνο και 
οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την 
απαίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών 
ή εγγράφων ή/και την απαίτηση της 
επαλήθευσης από τρίτους.

γ) εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο κίνδυνος που εντοπίζεται κατά τη 
διάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης 
του κινδύνου που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) ή βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων είναι αμελητέος, διαδικασίες 
μετριασμού του κινδύνου που συνίστανται 
σε δέσμη μέτρων και διαδικασιών οι 
οποίες είναι κατάλληλες και αναλογικές 
προκειμένου να ελαχιστοποιούν 
αποτελεσματικά τον εν λόγω κίνδυνο και 
οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την 
απαίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών 
ή εγγράφων ή/και την απαίτηση της 
επαλήθευσης από τρίτους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει κίνδυνος ή υφίσταται ένας αμελητέος κίνδυνος για 
παράνομη υλοτομία λόγω των νομοθετικών επιταγών και του ειδικού συνδέσμου των 
ιδιοκτητών προς τις δασικές τους εκτάσεις. Με διαδικασίες αξιολόγησης του κινδύνου, αλλά 
επίσης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων (π.χ. ιδιοκτησία μικρών δασοτεμαχίων) είναι δυνατή η 
επαρκής αξιολόγηση των κινδύνων. Αυτό καθιστά δυνατή κατά την εφαρμογή την κατάλληλη 
αναλογία κόστους ωφέλειας.

Τροπολογία 122
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι
εξελίξεις στην αγορά και η πείρα που θα 

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην 
αγορά και την πείρα που θα αποκτηθεί από 
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αποκτηθεί από την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως όπως προσδιορίζονται 
μέσω της υποβολής των εκθέσεων που 
προβλέπει το άρθρο 18 παράγραφος 3, η 
Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά 
περαιτέρω συναφή κριτήρια αξιολόγησης 
των κινδύνων που ενδέχεται να είναι 
απαραίτητα για τη συμπλήρωση εκείνων 
που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο 
του στοιχείου β) της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου. Κατά την έγκριση 
αυτών των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τις 
συναφείς διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.

την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως όπως προσδιορίζονται μέσω της 
υποβολής των εκθέσεων που προβλέπει το 
άρθρο 18 παράγραφος 3, η Επιτροπή 
μπορεί να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ για τη συμπλήρωση της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
υποχρέωσης πλήρους επιμέλειας στην 
αποτροπή της διάθεσης ή του 
ενδεχομένου να καταστούν διαθέσιμα 
στην εσωτερική αγορά παράνομα 
υλοτομημένη ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «καθιστούν διαθέσιμα στην εσωτερική αγορά» που προτείνει ο εισηγητής είναι 
υπερβολικά ευρεία και συνεπάγεται ανασφάλεια δικαίου. Ο όρος «διαθέτουν στην αγορά» 
χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται στο κοινοτικό κεκτημένο, ενώ η διατύπωση «καθιστούν 
διαθέσιμα» δεν χρησιμοποιείται. Η διατύπωση «καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά» θα 
μπορούσε να σημαίνει όλους τους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού από τον μικρότερο αγρότη 
έως τον τοπικό πωλητή επίπλων.)

Τροπολογία 123
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
εξελίξεις στην αγορά και η πείρα που θα 
αποκτηθεί από την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως όπως προσδιορίζονται 
μέσω της υποβολής των εκθέσεων που 
προβλέπει το άρθρο 18 παράγραφος 3, η 
Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά 

3. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
εξελίξεις στην αγορά και η πείρα που θα 
αποκτηθεί από την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως όπως προσδιορίζονται 
μέσω ανταλλαγής των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 11a 1και της 
υποβολής των εκθέσεων που προβλέπει το 
άρθρο 18 παράγραφος 3, η Επιτροπή 
μπορεί να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
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περαιτέρω συναφή κριτήρια αξιολόγησης 
των κινδύνων που ενδέχεται να είναι 
απαραίτητα για τη συμπλήρωση εκείνων 
που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο του 
στοιχείου β) της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου. Κατά την έγκριση 
αυτών των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων η 
Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τις συναφείς 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ όσον αφορά περαιτέρω συναφή 
κριτήρια αξιολόγησης των κινδύνων που 
ενδέχεται να είναι απαραίτητα για τη 
συμπλήρωση εκείνων που προβλέπονται 
στο δεύτερο εδάφιο του στοιχείου β) της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Κατά 
την έγκριση αυτών των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων η Επιτροπή 
ενεργεί σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού.

______________
1 Άρθρο 11α (νέο)
1. Οι αρμόδιες αρχές, συνεπικουρούμενες
από την Επιτροπή, παρέχουν τεχνική 
βοήθεια και καθοδήγηση στους φορείς 
εκμετάλλευσης, συνεκτιμώντας την 
κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, προκειμένου να 
διευκολύνουν τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή 
συστήματος υποχρέωσης πλήρους 
επιμέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 5.
2. Οι αρμόδιες αρχές, συνεπικουρούμενες
από την Επιτροπή, διευκολύνουν την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
διαθέτουν, εφόσον τους ζητηθεί, τις 
πληροφορίες αυτές σε φορείς 
εκμετάλλευσης, και ιδίως σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
3. Οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή, 
διαχειρίζονται και διαδίδουν πληροφορίες 
σχετικά με παράνομη υλοτόμηση και το 
σχετικό εμπόριο, με σκοπό να 
συνδράμουν τους φορείς εκμετάλλευσης 
στη διενέργεια συστηματικής 
αξιολόγησης του κινδύνου όπως ορίζει το 
άρθρο 5, παράγραφος 1(β).
4. Κατά τη διάδοση των πληροφοριών
αυτών, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον
σεβασμό του επαγγελματικού απορρήτου
και εγγυώνται την εμπιστευτικότητα
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όλων των προσωπικών δεδομένων που
διατηρούν ή που περιέρχονται σε γνώση
τους, σύμφωνα με την οδηγία 95/46.
5. Η βοήθεια παρέχεται κατά τρόπο που
αποτρέπει την απεμπόληση των ευθυνών
των αρμόδιων αρχών και προστατεύει
την ανεξαρτησία τους όσον αφορά την
επιβολή του κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην κατάρτιση κριτηρίων αξιολόγησης του κινδύνου πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και η 
εμπειρία που αποκτήθηκε από την παροχή τεχνικής βοήθειας και καθοδήγησης.

Τροπολογία 124
Julie Girling

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3a. Μεμονωμένα κράτη μέλη δεν 
παρεμποδίζονται, όταν επιτρέπουν τη 
διάθεση ξυλείας και προϊόντων ξυλείας 
στην αγορά, να θέτουν αυστηρότερες 
απαιτήσεις από αυτές που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, προκειμένου 
για την υλοτόμηση και την προέλευση 
των προϊόντων αυτών, 
συμπεριλαμβανομένων και απαιτήσεων 
σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών, την προστασία του 
περιβάλλοντος, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων, την προστασία των 
τοπικών κοινοτήτων και των περιοχών 
διαβίωσής τους, την προστασία των 
κοινοτήτων που, για την επιβίωσή τους, 
εξαρτώνται από το δάσος και τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων των 
αυτοχθόνων πληθυσμών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επαναφέρει τις τροπολογίες του Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση, που 
επιτρέπουν στα κράτη μέλη να θεσπίζουν αυστηρότερες εθνικές απαιτήσεις, όπου αυτό κρίνεται 
σκόπιμο.

Τροπολογία 125
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 5α
Σήμανση

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι έως τις 
...* όλη η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας 
που διατίθενται στην αγορά φέρουν 
κατάλληλη σήμανση με τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 2α, i) και ii).
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
λεπτομερείς κανόνες προκειμένου να 
εγγυηθεί την αποτελεσματική λειτουργία 
του συστήματος σήμανσης. Για τις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται 
στην παρούσα παράγραφο, ισχύει η 
διαδικασία των άρθρων 13, 14 και 15
* ΕΕ: Δύο έτη από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «καθιστούν διαθέσιμα στην εσωτερική αγορά» που προτείνει ο εισηγητής 
[τροπολογία 35] είναι υπερβολικά ευρεία και συνεπάγεται ανασφάλεια δικαίου. Ο όρος 
«διαθέτουν στην αγορά» χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται στο κοινοτικό κεκτημένο, ενώ η 
διατύπωση «καθιστούν διαθέσιμα» δεν χρησιμοποιείται. Η διατύπωση «καθιστούν διαθέσιμα 
στην αγορά» θα μπορούσε να σημαίνει όλους τους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού από τον 
μικρότερο αγρότη έως τον τοπικό πωλητή επίπλων.
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Τροπολογία 126
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 5 a
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν 
στους φορείς εκμετάλλευσης για ξυλεία 
που έχει παραχθεί με νόμιμο και βιώσιμο 
τρόπο, αποκλειστικά σε εθελοντική βάση, 
να προβούν σε επισήμανση και να 
θεσπίσουν όσον αφορά αυτό για τον 
τομέα τους ρυθμίσεις, που αποκλείουν 
καταχρήσεις ή την αδικαιολόγητη 
απομίμηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα εις τον κανονισμό ληφθέντα μέτρα διασφαλίζουν επαρκώς ότι στην ΕΕ τίθεται σε 
κυκλοφορία μόνο κατά νόμιμο και βιώσιμο τρόπο παραχθείσα ξυλεία. Μια πρόσθετη 
επισήμανση δεν είναι κατ' αυτόν τον τρόπο αναγκαία. Θα εσήμαινε περιττές επιβαρύνσεις και 
γραφειοκρατικές επιταγές για τους φορείς της αγοράς. Εφόσον κράτη μέλη επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο για λόγους εμπορίας, θα πρέπει να καταστεί αυτό δυνατό 
αποκλειστικά σε εθελοντική βάση.

Τροπολογία 127
Judith A. Merkies

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή του κειμένου που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση. Οι 
εθνικές, αρμόδιες αρχές παίζουν αποφασιστικό ρόλο όσον αφορά τη διασφάλιση της σε βάθος 
και αποτελεσματικής εφαρμογής του κανονισμού. Κατά συνέπεια, έχει ζωτική σημασία να 
χορηγηθούν σε αυτές οι αναγκαίες εξουσίες αλλά και να τεθεί σαφές χρονικό πλαίσιο ώστε να 
μπορούν να προετοιμάσουν σωστά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 128
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Στις αρχές αυτές παρέχονται 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 63 της πρώτης ανάγνωσης.
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Τροπολογία 129
Gerben-Jan Gerbrandy

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Ο οργανισμός παρακολούθησης ασκεί 
τα ακόλουθα καθήκοντα:

1. Ο οργανισμός παρακολούθησης:

α) διατηρεί και αξιολογεί τακτικά σύστημα 
υποχρέωσης επιμέλειας σύμφωνα με το 
άρθρο 5 και χορηγεί στους φορείς 
εκμετάλλευσης το δικαίωμα χρήσης του·

α) διατηρεί και αξιολογεί τακτικά σύστημα 
υποχρέωσης επιμέλειας σύμφωνα με το 
άρθρο 5 και χορηγεί στους φορείς 
εκμετάλλευσης το δικαίωμα χρήσης του·

β) ελέγχει την ορθή χρήση του δικού του 
συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας από 
τους εν λόγω φορείς εκμετάλλευσης·

β) ελέγχει την ορθή χρήση του δικού του 
συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας από 
τους εν λόγω φορείς εκμετάλλευσης·

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σε 
περίπτωση αδυναμίας φορέα 
εκμετάλλευσης να χρησιμοποιήσει με ορθό 
τρόπο το δικό του σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας, μεταξύ των οποίων και 
ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σε 
περίπτωση σοβαρής ή επανειλημμένης
ανεπάρκειας του φορέα εκμετάλλευσης.

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σε 
περίπτωση αδυναμίας φορέα 
εκμετάλλευσης να χρησιμοποιήσει με ορθό 
τρόπο το δικό του σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας, μεταξύ των οποίων και 
ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σε 
περίπτωση ανεπάρκειας του φορέα 
εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 130
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) ελέγχει την ορθή χρήση του δικού του 
συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας από 
τους εν λόγω φορείς εκμετάλλευσης·

β) διαθέτει μηχανισμό παρακολούθησης 
προς διασφάλιση της χρήσης των 
συστημάτων υποχρέωσης επιμέλειας εκ 
μέρους των φορέων εκμετάλλευσης που 
έχει πιστοποιήσει ότι χρησιμοποιούν το 
δικό του σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αρχική διατύπωση της Επιτροπής και τροπολογία 51 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 131
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σε 
περίπτωση αδυναμίας φορέα 
εκμετάλλευσης να χρησιμοποιήσει με 
ορθό τρόπο το δικό του σύστημα 
υποχρέωσης επιμέλειας, μεταξύ των 
οποίων και ενημέρωση των αρμόδιων
αρχών σε περίπτωση σοβαρής ή 
επανειλημμένης ανεπάρκειας του φορέα 
εκμετάλλευσης.

γ) λαμβάνει κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα 
καθ’ οιουδήποτε πιστοποιημένου φορέα 
εκμετάλλευσης που δεν συμμορφώνεται
με το δικό του σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας· τα πειθαρχικά μέτρα είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνουν παραπομπή 
του θέματος στην αρμόδια εθνική αρχή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρχική διατύπωση της Επιτροπής και τροπολογία 51 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 132
Paolo Bartolozzi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) ασκεί τα καθήκοντα του κατά τρόπο 
τέτοιο ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση 
συμφερόντων.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 133
Judith A. Merkies

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους 
ανά τακτικά διαστήματα για να 
διαπιστώσουν εάν οι οργανισμοί 
παρακολούθησης που λειτουργούν στα 
πλαίσια της δικαιοδοσίας των αρμοδίων 
αρχών εξακολουθούν να ανταποκρίνονται 
στα καθήκοντα της παραγράφου 1 και να 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 2.

4. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους 
ανά τακτικά διαστήματα, 
συμπεριλαμβανομένων και επί τόπου 
ελέγχων, σύμφωνα με το ετήσιο 
πρόγραμμα ή με βάση αιτιολογημένες 
ανησυχίες τρίτων μερών, για να 
διαπιστώσουν εάν οι οργανισμοί 
παρακολούθησης που λειτουργούν στα 
πλαίσια της δικαιοδοσίας των αρμοδίων 
αρχών εξακολουθούν να ανταποκρίνονται 
στα καθήκοντα της παραγράφου 1 και να 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 2. Οι έλεγχοι αυτοί 
κοινοποιούνται και επανεξετάζονται από 
την Επιτροπή σε ετήσια βάση. Οι 
αναφορές για τους ελέγχους τίθενται στη 
διάθεση του κοινού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά βάση επανεισάγει το κείμενο του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση. Για την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του νομοθετήματος αυτού, έχει ζωτική σημασία οι έλεγχοι 
να μην είμαι απλώς ένα εγχείρημα γραφείου. Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η πρόσβαση 
στην πληροφόρηση, οι αναφορές για τους ελέγχους θα είναι διαθέσιμες στο κοινό. Οι αρμόδιες 
αρχές πρόκειται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του κανονισμού. Κατά 
συνέπεια, το πλαίσιο δραστηριοτήτων τους πρέπει να περιγράφεται σαφώς - ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τα μέτρα εφαρμογής είναι παρεμφερή σε όλη την ΕΕ.

Τροπολογία 134
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους 4. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους 
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ανά τακτικά διαστήματα για να 
διαπιστώσουν εάν οι οργανισμοί 
παρακολούθησης που λειτουργούν στα 
πλαίσια της δικαιοδοσίας των αρμοδίων 
αρχών εξακολουθούν να ανταποκρίνονται 
στα καθήκοντα της παραγράφου 1 και να 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 2.

ανά τακτικά διαστήματα ή με βάση 
αιτιολογημένες ανησυχίες τρίτων μερών,
για να διαπιστώσουν εάν οι οργανισμοί 
παρακολούθησης που λειτουργούν στα 
πλαίσια της δικαιοδοσίας των αρμοδίων 
αρχών εξακολουθούν να ανταποκρίνονται 
στα καθήκοντα της παραγράφου 1 και να 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 2. Οι αναφορές για τους 
ελέγχους τίθενται στη διάθεση του 
κοινού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 54 του ΕΚ κατά την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 135
Gerben-Jan Gerbrandy

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

6. Οι αρμόδιες αρχές ή η Επιτροπή
μπορούν να ανακαλέσουν την αναγνώριση 
όταν η αρμόδια αρχή ή η Επιτροπή 
διαπιστώσουν ότι ο οργανισμός 
παρακολούθησης δεν ανταποκρίνεται 
πλέον στα καθήκοντα της παραγράφου 1 ή 
δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 2. Η αρμόδια αρχή ή η 
Επιτροπή μπορούν να ανακαλέσουν 
μόνον αναγνώριση που εξέδωσαν οι ίδιες.
Προτού προβεί σε ανάκληση της 
αναγνώρισης η Επιτροπή ενημερώνει τις 
αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή για την 
ανάκληση αναγνώρισης.

6. Η Επιτροπή αναστέλλει ή ανακαλεί την 
αναγνώριση όταν η αρμόδια αρχή ή η 
Επιτροπή διαπιστώσουν ότι ο οργανισμός 
παρακολούθησης δεν ανταποκρίνεται 
πλέον στα καθήκοντα της παραγράφου 1 ή 
δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 2. Προτού προβεί σε 
αναστολή ή ανάκληση της αναγνώρισης η 
Επιτροπή ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές.

Or. en



PE440.145v02-00 48/74 AM\814446EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 55 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ, με την προσθήκη της επιλογής μεταξύ των 
δύο λύσεων - την αναστολή και την ανάκληση (αναλόγως από τη σοβαρότητα των παραβάσεων 
και κατά πόσον αυτές είναι επανειλημμένες) που πρέπει να εναρμονίζεται με το κεντρικό 
σύστημα αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης.

Τροπολογία 136
Cristina Gutiérrez-Cortines

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους 
για το κατά πόσον οι φορείς 
εκμετάλλευσης είναι σύμμορφοι με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 
5.

1. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους, 
με λογική συχνότητα και πρόσφορη ως 
προς τον περίπλοκο χαρακτήρα της 
αλυσίδας εφοδιασμού της ξυλείας και των 
παράγωγων προϊόντων, δηλαδή, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
πρώτες της φάσεις, για το κατά πόσον οι 
φορείς εκμετάλλευσης είναι σύμμορφοι με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 
και 5. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα πρέπει να υποστηριχθεί από κατάλληλο και 
προσεκτικό έλεγχο που ασκείται από κάθε κράτος μέλος από την κυκλοφορία στην αγορά, με 
προσοχή στις πρώτες της φάσεις. 

Τροπολογία 137
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους 
για το κατά πόσον οι φορείς 
εκμετάλλευσης είναι σύμμορφοι με τις 

1. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους, 
στη βάση μιας ανάλυσης του κινδύνου 
και με κατάλληλη συχνότητα, για το κατά 
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απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 
5.

πόσον οι φορείς εκμετάλλευσης είναι 
σύμμορφοι με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στα άρθρα 4 και 5. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλο και 
προσεκτικό έλεγχο που ασκείται από κάθε κράτος μέλος από την κυκλοφορία στην αγορά. 

Τροπολογία 138
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1a. Οι έλεγχοι είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
α) εξέταση των μέτρων και διαδικασιών 
του συστήματος λογικής επιμέλειας·
β) εξέταση της τεκμηρίωσης και των
μητρώων που αποδεικνύουν την εύρυθμη 
λειτουργία του συστήματος λογικής 
επιμέλειας·
γ) ακριβείς ελέγχους, περιλαμβανομένων 
των επιτόπιων εφόσον είναι αναγκαίο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλο και 
προσεκτικό έλεγχο που ασκείται από κάθε κράτος μέλος από την κυκλοφορία στην αγορά. 
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Τροπολογία 139
Cristina Gutiérrez-Cortines

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1a. Οι έλεγχοι είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
α) εξέταση των μέτρων και διαδικασιών 
του συστήματος λογικής επιμέλειας·
β) εξέταση της τεκμηρίωσης και των 
μητρώων που αποδεικνύουν την εύρυθμη 
λειτουργία του συστήματος λογικής 
επιμέλειας·
γ) ακριβείς ελέγχους, περιλαμβανομένων 
των επιτόπιων εφόσον είναι αναγκαίο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα πρέπει να υποστηριχθεί από κατάλληλο και 
προσεκτικό έλεγχο που ασκείται από κάθε κράτος μέλος από την κυκλοφορία στην αγορά, με 
προσοχή στις πρώτες της φάσεις. 

Τροπολογία 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν 
κάθε είδους βοήθεια για να διευκολύνουν 
τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν 
κάθε είδους βοήθεια για να διευκολύνουν 
τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ιδίως 
όσον αφορά την πρόσβαση σε χώρους και 
σε έγγραφα και αρχεία.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα πρέπει να υποστηριχθεί από κατάλληλο και 
προσεκτικό έλεγχο που ασκείται από κάθε κράτος μέλος από την κυκλοφορία στην αγορά, με 
προσοχή στις πρώτες της φάσεις. 

Τροπολογία 141
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν 
κάθε είδους βοήθεια για να διευκολύνουν 
τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν 
κάθε είδους βοήθεια για να διευκολύνουν 
τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ιδίως 
όσον αφορά την πρόσβαση σε χώρους και 
σε έγγραφα και αρχεία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλο και 
προσεκτικό έλεγχο που ασκείται από κάθε κράτος μέλος από την κυκλοφορία στην αγορά. 

Τροπολογία 142
Cristina Gutiérrez-Cortines

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Όταν, μετά τη διενέργεια των ελέγχων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, έχουν 
εντοπισθεί ελλείψεις, οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να ενημερώνουν τον φορέα 
εκμετάλλευσης για τις αναγκαίες εκ 
μέρους του διορθωτικές ενέργειες. Αν ο 
τελευταίος δεν προβεί στις διορθωτικές 
αυτές ενέργειες, υπόκειται σε κυρώσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 17.

3. Όταν, μετά τη διενέργεια των ελέγχων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, έχουν 
εντοπισθεί ελλείψεις, όπως η χρήση ενός 
μη πλήρους ή αναποτελεσματικού 
συστήματος λογικής επιμέλειας 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο 
κίνδυνος κυκλοφορίας στην αγορά 
παράνομης ξυλείας και παράνομων 
προϊόντων ξυλείας, οι αρμόδιες αρχές 
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μπορούν να ενημερώνουν τον φορέα 
εκμετάλλευσης για τις αναγκαίες εκ 
μέρους του διορθωτικές ενέργειες. Αν ο 
τελευταίος δεν προβεί στις διορθωτικές 
αυτές ενέργειες, υπόκειται σε κυρώσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 17.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα πρέπει να υποστηριχθεί από κατάλληλο και 
προσεκτικό έλεγχο που ασκείται από κάθε κράτος μέλος από την κυκλοφορία στην αγορά, με 
προσοχή στις πρώτες της φάσεις. 

Τροπολογία 143
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Όταν, μετά τη διενέργεια των ελέγχων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, έχουν 
εντοπισθεί ελλείψεις, οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να ενημερώνουν τον φορέα 
εκμετάλλευσης για τις αναγκαίες εκ 
μέρους του διορθωτικές ενέργειες. Αν ο 
τελευταίος δεν προβεί στις διορθωτικές 
αυτές ενέργειες, υπόκειται σε κυρώσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 17.

3. Όταν, μετά τη διενέργεια των ελέγχων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, έχουν 
εντοπισθεί ελλείψεις, όπως η χρήση ενός 
μη πλήρους ή αναποτελεσματικού 
συστήματος λογικής επιμέλειας 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο 
κίνδυνος κυκλοφορίας στην αγορά 
παράνομης ξυλείας και παράνομων 
προϊόντων ξυλείας, οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να ενημερώνουν τον φορέα 
εκμετάλλευσης για τις αναγκαίες εκ 
μέρους του διορθωτικές ενέργειες. Αν ο 
τελευταίος δεν προβεί στις διορθωτικές 
αυτές ενέργειες, υπόκειται σε κυρώσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 17.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλο και 
προσεκτικό έλεγχο που ασκείται από κάθε κράτος μέλος από την κυκλοφορία στην αγορά. 
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Τροπολογία 144
Elena Oana Antonescu

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Όταν, μετά τη διενέργεια των ελέγχων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, έχουν 
εντοπισθεί ελλείψεις, οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να ενημερώνουν τον φορέα 
εκμετάλλευσης για τις αναγκαίες εκ 
μέρους του διορθωτικές ενέργειες. Αν ο 
τελευταίος δεν προβεί στις διορθωτικές 
αυτές ενέργειες, υπόκειται σε κυρώσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 17.

3. Όταν, μετά τη διενέργεια των ελέγχων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, έχουν 
εντοπισθεί ελλείψεις, οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να ενημερώνουν τον φορέα 
εκμετάλλευσης για τις αναγκαίες εκ 
μέρους του διορθωτικές ενέργειες. Αν ο 
τελευταίος δεν προβεί στις διορθωτικές 
αυτές ενέργειες, υπόκειται σε κυρώσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 17. Σε περίπτωση 
που οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν ότι 
ο φορέας εκμετάλλευσης δεν εφήρμοσε 
σύστημα υποχρέωσης πλήρους 
επιμέλειας, ο υπεύθυνος οργανισμός 
εποπτείας θεωρείται ότι απέτυχε να φέρει 
σε πέρας τα καθήκοντά του σύμφωνα με 
το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία (a), 
(β) και (γ) του παρόντος κανονισμού και, 
ως εκ τούτου, η αναγνώρισή του μπορεί 
να ανακληθεί σύμφωνα με το άρθρο 7, 
παράγραφος 6. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ένας φορέας εκμετάλλευσης δεν εφήρμοσε σύστημα 
υποχρέωσης πλήρους επιμέλειας πρέπει να θεωρηθεί ότι ο υπεύθυνος οργανισμός εποπτείας 
απέτυχε να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία 
(a), (β) και (γ).
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Τροπολογία 145
Judith A. Merkies

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3a. Οι έλεγχοι είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
α) εξέταση του συστήματος υποχρέωσης 
πλήρους επιμέλειας, 
συμπεριλαμβανομένων της εκτίμησης 
κινδύνου και των διαδικασιών 
μετριασμού του κινδύνου·
β) εξέταση της τεκμηρίωσης και των 
μητρώων που αποδεικνύουν την εύρυθμη 
λειτουργία του συστήματος και των 
διαδικασιών·
γ) αιφνίδιους ελέγχους, 
περιλαμβανομένων των επιτόπιων.
Η Επιτροπή παρακολουθεί τον τρόπο με 
τον οποίον τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν 
τις ευθύνες τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να συνεργάζονται και, στο μέτρο του δυνατού, να συντονίζουν 
τις δραστηριότητες ελέγχου και επιθεωρήσεων. Η Επιτροπή πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση 
της συνεργασίας αυτής. Τέλος, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι ευέλικτη όσον 
αφορά τους μηχανισμούς που πρόκειται να εφαρμοστούν και ανοικτή στις νέες τεχνολογίας που 
θα αυξήσουν την ακρίβεια των ελέγχων το μέλλον.

Τροπολογία 146
Judith A. Merkies

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3β. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
κανόνες όσον αφορά τη συχνότητα και το 
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είδος των ελέγχων της παραγράφου 3α, 
ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματική 
εποπτεία των φορέων εκμετάλλευσης.
Για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, 
ισχύει η διαδικασία των άρθρων 13, 14 
και 15.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να συνεργάζονται και, στο μέτρο του δυνατού, να συντονίζουν 
τις δραστηριότητες ελέγχου και επιθεωρήσεων. Η Επιτροπή πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση 
της συνεργασίας αυτής. Τέλος, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι ευέλικτη όσον 
αφορά τους μηχανισμούς που πρόκειται να εφαρμοστούν και ανοικτή στις νέες τεχνολογίας που 
θα αυξήσουν την ακρίβεια των ελέγχων το μέλλον.

Τροπολογία 147
Judith A. Merkies

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3γ) Οι επιθεωρητές πρέπει να αξιοποιούν 
τις σχετικές διαθέσιμες τεχνολογίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να συνεργάζονται και, στο μέτρο του δυνατού, να συντονίζουν 
τις δραστηριότητες ελέγχου και επιθεωρήσεων. Η Επιτροπή πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση 
της συνεργασίας αυτής. Τέλος, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι ευέλικτη όσον 
αφορά τους μηχανισμούς που πρόκειται να εφαρμοστούν και ανοικτή στις νέες τεχνολογίας που 
θα αυξήσουν την ακρίβεια των ελέγχων το μέλλον.
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Τροπολογία 148
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται 
μεταξύ τους, με τις διοικητικές αρχές 
τρίτων χωρών και με την Επιτροπή 
προκειμένου να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

1. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται 
μεταξύ τους, με άλλα όργανα των εθνικών 
διοικήσεων, με τις διοικητικές αρχές 
τρίτων χωρών και με την Επιτροπή 
προκειμένου να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολυσχιδής φύση του προβλήματος της παράνομης υλοτόμησης προϋποθέτει επίσης 
συνεργασία μεταξύ διαφόρων τμημάτων των εθνικών διοικήσεων. Η πτυχή αυτή πρέπει να 
καταστεί σαφής στον κανονισμό.

Τροπολογία 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 11 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 11α
Συμβουλευτική ομάδα

1. Συγκροτείται συμβουλευτική ομάδα 
που αποτελείται από εκπροσώπους των 
ενδιαφερομένων φορέων, όπως 
εκπρόσωποι βιομηχανιών του τομέα της 
ξυλείας, ιδιοκτήτες δασών, Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις και ομάδες 
καταναλωτών, και υπό την προεδρία 
εκπροσώπου της Επιτροπής.
2. Στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής 
ομάδας μπορούν να συμμετέχουν 
εκπρόσωποι των κρατών μελών και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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3. Η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της 
συμβουλευτικής ομάδας , πριν να λάβει 
αποφάσεις σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να επισημοποιηθούν οι διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται σε διμερή και 
άτυπη βάση.

Τροπολογία 150
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 11 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 11α
Τεχνική βοήθεια, καθοδήγηση και 

ανταλλαγή πληροφοριών
1. Οι αρμόδιες αρχές, συνεπικουρούμενες
από την Επιτροπή, παρέχουν τεχνικής 
φύσεως και άλλη βοήθεια και 
καθοδήγηση στους φορείς 
εκμετάλλευσης, συνεκτιμώντας την 
κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, προκειμένου να 
διευκολύνουν τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή 
συστήματος υποχρέωσης πλήρους 
επιμέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 5.
2. Οι αρμόδιες αρχές, συνεπικουρούμενες
από την Επιτροπή, διευκολύνουν την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
διαθέτουν, εφόσον τους ζητηθεί, τις 
πληροφορίες αυτές σε φορείς 
εκμετάλλευσης.
3. Οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή, 
διαχειρίζονται και διαδίδουν πληροφορίες 
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σχετικά με παράνομη υλοτόμηση και το 
σχετικό εμπόριο, με σκοπό να 
συνδράμουν τους φορείς εκμετάλλευσης 
στη διενέργεια αξιολόγησης του 
συστημικού κινδύνου όπως ορίζει το 
άρθρο 5, παράγραφος 1(β).
4. Κατά τη διάδοση των πληροφοριών
αυτών, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον
σεβασμό των εμπορικών συμφερόντων
και εγγυώνται την εμπιστευτικότητα
όλων των προσωπικών δεδομένων που
διατηρούν ή που περιέρχονται σε γνώση
τους, σύμφωνα με την εθνική και
ενωσιακή νομοθεσία.
5. Η βοήθεια παρέχεται κατά τρόπο που
αποτρέπει την απεμπόληση των ευθυνών
των αρμόδιων αρχών και προστατεύει
την ανεξαρτησία τους όσον αφορά την
επιβολή του κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση αυτή δημιουργεί ένα πλαίσιο για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, 
συνεκτιμώντας την κατάσταση των μικρομεσαίων φορέων εκμετάλλευσης, παρέχοντας τεχνική 
βοήθεια και διασφαλίζοντας τη διάδοση της πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων και των 
βέλτιστων πρακτικών.

Τροπολογία 151
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πείρα που 
θα αποκτηθεί από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, ιδίως όπως αυτή 
προκύπτει από την υποβολή των εκθέσεων 
που προβλέπει το άρθρο 18 παράγραφος 3, 
καθώς και οι εξελίξεις όσον αφορά τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά, τους τελικούς 
χρήστες και τις διαδικασίες παραγωγής 

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πείρα που 
θα αποκτηθεί από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, ιδίως όπως αυτή 
προκύπτει από την υποβολή των εκθέσεων 
που προβλέπει το άρθρο 18 παράγραφος 3 
και ανταλλαγή πληροφοριών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 11a1, καθώς και οι 
εξελίξεις όσον αφορά τα τεχνικά 
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ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, η Επιτροπή 
μπορεί να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ, τροποποιώντας και 
συμπληρώνοντας τον κατάλογο της 
ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας του 
Παραρτήματος. Οι πράξεις αυτές δεν 
επιβαρύνουν δυσανάλογα τους φορείς 
εκμετάλλευσης. Κατά την έγκριση αυτών 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων η 
Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τις συναφείς 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

χαρακτηριστικά, τους τελικούς χρήστες και 
τις διαδικασίες παραγωγής ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας, η Επιτροπή μπορεί να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, 
τροποποιώντας και συμπληρώνοντας τον 
κατάλογο της ξυλείας και των προϊόντων 
ξυλείας του Παραρτήματος. Κατά την 
έγκριση αυτών των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με 
τις συναφείς διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.

_________________
1Άρθρο 11α (νέο)
1. Οι αρμόδιες αρχές, συνεπικουρούμενες
από την Επιτροπή, παρέχουν τεχνική 
βοήθεια και καθοδήγηση στους φορείς 
εκμετάλλευσης, συνεκτιμώντας την 
κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, προκειμένου να 
διευκολύνουν τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή 
συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας, 
σύμφωνα με το άρθρο 5.
2. Οι αρμόδιες αρχές, συνεπικουρούμενες
από την Επιτροπή, διευκολύνουν την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
διαθέτουν, εφόσον τους ζητηθεί, τις 
πληροφορίες αυτές σε φορείς 
εκμετάλλευσης, και ιδίως σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
3. Οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή, 
διαχειρίζονται και διαδίδουν πληροφορίες 
σχετικά με παράνομη υλοτόμηση και το 
σχετικό εμπόριο, με σκοπό να 
συνδράμουν τους φορείς εκμετάλλευσης 
στη διενέργεια αξιολόγησης του 
συστημικού κινδύνου όπως ορίζει το 
άρθρο 5, παράγραφος 1(β).
4. Κατά τη διάδοση των πληροφοριών
αυτών, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον
σεβασμό του επαγγελματικού απορρήτου
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και εγγυώνται την εμπιστευτικότητα
όλων των προσωπικών δεδομένων που
διατηρούν ή που περιέρχονται σε γνώση
τους, σύμφωνα με την οδηγία 95/46.
5. Η βοήθεια παρέχεται κατά τρόπο που
αποτρέπει την απεμπόληση των ευθυνών
των αρμόδιων αρχών και προστατεύει
την ανεξαρτησία τους όσον αφορά την
επιβολή του κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 68 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση, λαμβάνοντας υπόψη το νέο άρθρο 11a. 

Τροπολογία 152
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Οι εξουσίες για την έγκριση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται 
στα άρθρα 5 παράγραφος 3, 7 παράγραφος 
7 και 12 ανατίθενται στην Επιτροπή για 
περίοδο επτά ετών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή 
εκπονεί έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 
που της ανατέθηκαν το αργότερο τρεις 
μήνες πριν από την παρέλευση τριετίας 
από την ημερομηνία εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Η εξουσιοδότηση 
παρατείνεται αυτομάτως για περιόδους της 
αυτής διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την 
ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 14.

1. Οι εξουσίες για την έγκριση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται 
στα άρθρα 2(ζ), 5 παράγραφος 3, 7 
παράγραφος 7 και 12 ανατίθενται στην 
Επιτροπή για περίοδο επτά ετών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με τις 
εξουσίες που της ανατέθηκαν το αργότερο 
τρεις μήνες πριν από την παρέλευση 
τριετίας από την ημερομηνία εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού. Η 
εξουσιοδότηση παρατείνεται αυτομάτως 
για περιόδους της αυτής διάρκειας, εκτός 
αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα με 
το άρθρο 14.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να περιληφθεί στην εξουσιοδότηση και ο καθορισμός της κείμενης νομοθεσίας.
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Τροπολογία 153
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα 
άρθρα 5 παράγραφος 3, 7 παράγραφος 7 
και 12 μπορεί να ανακληθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

1. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα 
άρθρα 2(ζ), 5 παράγραφος 3, 7 
παράγραφος 7 και 12 μπορεί να ανακληθεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να περιληφθεί στην εξουσιοδότηση και ο καθορισμός της κείμενης νομοθεσίας.

Τροπολογία 154
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 17

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
για τις παραβάσεις των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή και 
της κοινοποιούν αμελλητί κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίηση των 
διατάξεων αυτών.

α) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
για τις παραβάσεις των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. 

β) Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές και είναι δυνατόν να 
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περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
(i) πρόστιμα αναλογικά προς τις 
περιβαλλοντικές ζημίες, προς την αξία 
της ξυλείας ή των εμπλεκόμενων 
προϊόντων ξυλείας και τις φορολογικές 
απώλειες και οικονομικές ζημίες που 
προκύπτουν από την παράβαση· το 
επίπεδο των κυρώσεων υπολογίζεται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι παραβάτες να 
στερούνται πραγματικά των οικονομικών 
πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τις 
παραβάσεις τις οποίες διέπραξαν με την 
επιφύλαξη του νόμιμου δικαιώματός τους 
να ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα· στην περίπτωση 
επανάληψης βαρείας παραβάσεως, τα 
πρόστιμα θα αυξάνονται βαθμηδόν·
(ii) την κατάσχεση της ξυλείας και των 
εμπλεκόμενων προϊόντων ξυλείας·
(iii) την άμεση αναστολή της αδείας 
άσκησης εμπορικής δραστηριότητας.
γ) Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή και της 
κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση των διατάξεων αυτών. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχει αδύνατο σημείο στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Ένα καθεστώς αυστηρών, 
αποτρεπτικών και συνεκτικών κυρώσεων στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη βάση 
του μοντέλου του κανονισμού για την παράνομη αλιεία αριθ. 1005/2008, που είχε εγκριθεί με 
ομοφωνία πρέπει να προβλεφθεί στον κανονισμό.

Τροπολογία 155
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 17

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
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για τις παραβάσεις των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή και 
της κοινοποιούν αμελλητί κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίηση των 
διατάξεων αυτών.

για τις παραβάσεις των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την χρονικά εγγύς
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Ως 
κατάλληλα μέσα είναι δυνατόν, στο 
πλαίσιο των εθνικών νομοθεσιών και 
αρμοδιοτήτων να εξετασθούν 
οικονομικές επιβαρύνσεις, κατάσχεση της 
ξυλείας και αφαίρεση της εμπορικής 
αδείας για την εσωτερική αγορά. Τα από 
τις αρμόδιες αρχές ληφθέντα προσωρινά 
μέτρα πρέπει να είναι κατάλληλα 
προκειμένου να εμποδίσουν τη συνέχιση 
της σχετικής παράβασης. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην 
Επιτροπή και της κοινοποιούν αμελλητί 
κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των 
διατάξεων αυτών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εφαρμόζονται στην πράξη οι στόχοι της απόφασης είναι αναγκαία μια χρονικά 
εγγύς εφαρμογή των διατάξεων για τις κυρώσεις. Στις διατάξεις για τις κυρώσεις αποτελεί 
υποχρέωση των κρατών μελών, στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας και αρμοδιοτήτων 
(επικουρικότητα), να διαμορφώνουν τις κυρώσεις κατά τρόπο αποτελεσματικό.

Τροπολογία 156
Judith A. Merkies

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Έως τις ....*και κατόπιν κάθε έξι έτη, η 
Επιτροπή επανεξετάζει, βάσει των 
εκθέσεων περί εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και της σχετικής εμπειρίας, τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού ιδίως όσον 
αφορά τις διοικητικές συνέπειες για τις 

3. Έως τις ....*και κατόπιν κάθε έξι έτη, η 
Επιτροπή επανεξετάζει, βάσει των 
εκθέσεων περί εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και της σχετικής εμπειρίας, τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την 
αποτροπή της διάθεσης ή της 
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μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και το 
πεδίο των προϊόντων. Η έκθεση αυτή 
μπορεί, ενδεχομένως, να συνοδεύεται και 
από τις ενδεδειγμένες νομοθετικές 
προτάσεις.

διαθεσιμότητας παράνομα υλοτομημένης 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην 
εσωτερική αγορά. Ειδικότερα εξετάζει:

- τις διοικητικές συνέπειες για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και το 
πεδίο των προϊόντων· και

- τη συμβολή στους στόχους της 
ανακοπής της αποψίλωσης και της 
υποβάθμισης των δασών και των 
συναφών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και της απώλειας 
βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, 
με την προώθηση της αειφόρου 
οικονομικής ανάπτυξης, τη βιώσιμη 
ανθρώπινη ανάπτυξη και τον σεβασμό 
των αυτοχθόνων και τοπικών δασικών 
κοινοτήτων, εκπληρώνοντας τις διεθνείς 
υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της ΕΕ. 
Η έκθεση αυτή μπορεί, ενδεχομένως, να 
συνοδεύεται και από τις ενδεδειγμένες 
νομοθετικές προτάσεις.

_____________

* ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 36+30 μήνες 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

_______________

* ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 36+12 μήνες 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

During the review process the Commission should equally assess the negative and positive 
effects of the Regulation and address economic, social and environmental aspects in a 
balanced manner. The report of the Commission should not be limited to an assessment of the 
economic impacts and administrative consequences on SMEs and to whether certain 
categories of products should be removed from the scope of the Regulation. The analysis 
should be extended to evaluate the potential benefits of the Regulation from an economic, 
social and environmental point of view (i.e. its contribution to the objectives of stopping 
deforestation and forest degradation and related carbon emissions and biodiversity loss 
globally, promoting sustainable economic growth, sustainable human development and 
respect for indigenous and local forest communities).
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Τροπολογία 157
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Έως τις ....*και κατόπιν κάθε έξι έτη, η 
Επιτροπή επανεξετάζει, βάσει των 
εκθέσεων περί εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και της σχετικής εμπειρίας, τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού ιδίως όσον 
αφορά τις διοικητικές συνέπειες για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και το 
πεδίο των προϊόντων. Η έκθεση αυτή 
μπορεί, ενδεχομένως, να συνοδεύεται και 
από τις ενδεδειγμένες νομοθετικές 
προτάσεις.

3. Έως τις ....*και κατόπιν κάθε έξι έτη, η 
Επιτροπή επανεξετάζει, βάσει των 
εκθέσεων περί εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και της σχετικής εμπειρίας, τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την 
αποτροπή της διάθεσης ή της 
διαθεσιμότητας παράνομα υλοτομημένης 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην 
εσωτερική αγορά. Ειδικότερα εξετάζει τις 
διοικητικές συνέπειες για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις καθώς και το πεδίο των 
προϊόντων. Η έκθεση αυτή μπορεί, 
ενδεχομένως, να συνοδεύεται και από τις 
ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις.

_______________

* ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 36+30 μήνες 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

_______________

* ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 36+12 μήνες 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «καθιστούν διαθέσιμα στην εσωτερική αγορά» που προτείνει ο εισηγητής 
(τροπολογία 68) είναι υπερβολικά ευρεία και συνεπάγεται ανασφάλεια δικαίου. Ο όρος 
«διαθέτουν στην αγορά» χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται στο κοινοτικό κεκτημένο, ενώ η 
διατύπωση «καθιστούν διαθέσιμα» δεν χρησιμοποιείται. Η διατύπωση «καθιστούν διαθέσιμα 
στην αγορά» θα μπορούσε να σημαίνει όλους τους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού από τον 
μικρότερο αγρότη έως τον τοπικό πωλητή επίπλων.
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Τροπολογία 158
Kartika Tamara Liotard

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τίθεται σε εφαρμογή από τις …*. Ωστόσο, 
τα άρθρα 5 παράγραφος 2, 6 παράγραφος 
1, 7 παράγραφος 7 και 7 παράγραφος 8 
εφαρμόζονται από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τίθεται σε εφαρμογή από τις …*. Ωστόσο, 
τα άρθρα 3 παράγραφος 1, 6 παράγραφος 
1, 7 παράγραφος 7 και 7 παράγραφος 8 
εφαρμόζονται από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

____________

* OJ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 30 μήνες από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

______________

* OJ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 μήνες από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

According the Commission, it will take approximately 18 months to adopt delegated acts for 
implementation of the due-diligence system. It is not unreasonable to require those delegated 
acts to be adopted sooner, within a period of 12 months, to provide guidance to the operators 
and to entities candidate to become monitoring organisations. This is particularly reasonable 
given the additional time the regulation is under legislative consideration. Knowing that the 
accreditation of monitoring organisations will take another six months after the publication of 
the implementing measures, the application of the regulation will only be fully effective 18 
months after its entry into force. The overriding prohibition (article 3(1)), however, should 
have more immediate application since it is not dependent on delegated acts.

Τροπολογία 159
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα – παύλα 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

- 4404 κλάδοι κατά μήκος εσχισμένοι δια 
βαρελοστέφανα· σχιστά στηρίγματα 
φυτών· πάσσαλοι και πασσαλίσκοι 
αιχμηροί μη πριονισμένοι κατά μήκος· 
ξυλεία απλώς χονδροπελεκημένη ή 
στρογγυλευμένη, ουχί όμως 
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κατειργασμένη δια τόρνου, ούτε 
καμπυλωμένη ή άλλως επεξειργασμένη, 
δια βακτηρίας, αλεξιβρόχια, λαβάς 
εργαλείων ή παρόμοια· ξυλεία εις σφήνας, 
λεπίδας, ταινίας και παρόμοια·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολο των προϊόντων ξυλείας στο βαθμό που είναι 
αυτό δυνατό. Κάθε παράλειψη αποτελεί εν δυνάμει κενό και πηγή ανωμαλιών στον κλάδο.

Τροπολογία 160
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα – παύλα 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

- 4404 Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για 
βαρελοστέφανα. Σχιστά στηρίγματα 
φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και 
μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος. 
Ξυλεία απλώς χοντροπελεκημένη ή 
στρογγυλεμένη, όχι όμως κατεργασμένη 
με τόρνο, ούτε καμπυλωμένη, ούτε με 
άλλο τρόπο επεξεργασμένη, για ράβδους, 
ομπρέλες, λαβές εργαλείων ή παρόμοια. 
Ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες, ταινίες και 
παρόμοια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σε όσον το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες ξυλείας 
προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία κενών και ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Η 
κωδικοποίηση ακολουθεί τη Συνδυασμένη Ονοματολογία του παραρτήματος Ι του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.
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Τροπολογία 161
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα – παύλα 2 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

- 4405 00 00 ξυλοβάμβακας (άχυρο 
ξύλου)· ξυλάλευρο·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολο των προϊόντων ξυλείας στο βαθμό που είναι 
αυτό δυνατό. Κάθε παράλειψη αποτελεί εν δυνάμει κενό και πηγή ανωμαλιών στον κλάδο.

Τροπολογία 162
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα – παύλα 2 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

- 4405 00 00 Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου). 
Ξυλάλευρο

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σε όσον το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες ξυλείας 
προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία κενών και ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Η 
κωδικοποίηση ακολουθεί τη Συνδυασμένη Ονοματολογία του παραρτήματος Ι του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.
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Τροπολογία 163
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα – παύλα 13 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

- 4417 00 00 Εργαλεία, σκελετοί και λαβές 
εργαλείων, σκελετοί για ψήκτρες, λαβές 
για σκούπες ή ψήκτρες από ξύλο. 
Καλούπια, καλαπόδια και τανυτήρες για 
υποδήματα από ξύλο·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολο των προϊόντων ξυλείας στο βαθμό που είναι 
αυτό δυνατό. Κάθε παράλειψη αποτελεί εν δυνάμει κενό και πηγή ανωμαλιών στον κλάδο.

Τροπολογία 164
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα – παύλα 13 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

- 4417 00 00 Εργαλεία, σκελετοί και 
λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήκτρες, 
λαβές για σκούπες ή ψήκτρες από ξύλο. 
Καλούπια, καλαπόδια και τανυτήρες για 
υποδήματα από ξύλο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σε όσον το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες ξυλείας 
προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία κενών και ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Η 
κωδικοποίηση ακολουθεί τη Συνδυασμένη Ονοματολογία του παραρτήματος Ι του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.
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Τροπολογία 165
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα – παύλα 14 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

- 4419 00 Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή 
την κουζίνα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολο των προϊόντων ξυλείας στο βαθμό που είναι 
αυτό δυνατό. Κάθε παράλειψη αποτελεί εν δυνάμει κενό και πηγή ανωμαλιών στον κλάδο.

Τροπολογία 166
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα – παύλα 14 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

- 4419 00 Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή 
την κουζίνα

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σε όσον το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες ξυλείας 
προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία κενών και ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Η 
κωδικοποίηση ακολουθεί τη Συνδυασμένη Ονοματολογία του παραρτήματος Ι του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.
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Τροπολογία 167
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα – παύλα 14 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

- 4420 Ξυλεία με ενσωματωμένες 
ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα
διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, 
θήκες για τιμαλφή και θήκες για 
κοσμήματα ή χρυσαφικά και παρόμοια 
τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλματάκια 
και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη 
επιπλώσεως, από ξύλο, που δεν υπάγονται 
στο κεφάλαιο 94·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολο των προϊόντων ξυλείας στο βαθμό που είναι 
αυτό δυνατό. Κάθε παράλειψη αποτελεί εν δυνάμει κενό και πηγή ανωμαλιών στον κλάδο.

Τροπολογία 168
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα – παύλα 14 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

- 4420 Ξυλεία με ενσωματωμένες 
ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα 
διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, 
θήκες για τιμαλφή και θήκες για 
κοσμήματα ή χρυσαφικά και παρόμοια 
τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλματάκια 
και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη 
επιπλώσεως, από ξύλο, που δεν υπάγονται 
στο κεφάλαιο 94·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σε όσον το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες ξυλείας 
προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία κενών και ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Η 
κωδικοποίηση ακολουθεί τη Συνδυασμένη Ονοματολογία του παραρτήματος Ι του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.

Τροπολογία 169
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα – παύλα 14 γ (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

- 4421 Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο 
(κρεμάστρες για ενδύματα και λοιπά)·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολο των προϊόντων ξυλείας στο βαθμό που είναι 
αυτό δυνατό. Κάθε παράλειψη αποτελεί εν δυνάμει κενό και πηγή ανωμαλιών στον κλάδο.

Τροπολογία 170
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα – παύλα 14 γ (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

- 4421 Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο 
(κρεμάστρες ρούχων και άλλα)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σε όσον το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες ξυλείας 
προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία κενών και ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Η 
κωδικοποίηση ακολουθεί τη Συνδυασμένη Ονοματολογία του παραρτήματος Ι του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.
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Τροπολογία 171
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα – παύλα 15

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

– Χαρτοπολτός και χαρτί των κεφαλαίων 
47 και 48 της Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας, με την εξαίρεση των 
προϊόντων με βάση το μπαμπού και των 
προϊόντων ανάκτησης (απορρίμματα και 
υπολείμματα)·

– Χαρτοπολτός και χαρτί των κεφαλαίων 
47 και 48 και 49 της Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας, με την εξαίρεση των 
προϊόντων με βάση το μπαμπού και των 
προϊόντων ανάκτησης (απορρίμματα και 
υπολείμματα)·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολο των προϊόντων ξυλείας στο βαθμό που είναι 
αυτό δυνατό. Κάθε παράλειψη αποτελεί εν δυνάμει κενό και πηγή ανωμαλιών στον κλάδο.

Τροπολογία 172
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα – παύλα 16

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

– 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 
και 9403 90 30 Έπιπλα από ξύλο·

- 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 και 
9403 90 30 Έπιπλα από ξύλο· 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολο των προϊόντων ξυλείας στο βαθμό που είναι 
αυτό δυνατό. Κάθε παράλειψη αποτελεί εν δυνάμει κενό και πηγή ανωμαλιών στον κλάδο.
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Τροπολογία 173
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα – παύλα 16

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

- 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 
and 9403 90 30 Έπιπλα από ξύλο·

- 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30, 
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 και 
9403 90 30 Έπιπλα από ξύλο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σε όσον το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες ξυλείας 
προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία κενών και ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Η 
κωδικοποίηση ακολουθεί τη Συνδυασμένη Ονοματολογία του παραρτήματος Ι του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.


