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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].



PR\808813EL.doc 3/54 PE439.878v01-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................51



PE439.878v01-00 4/54 PR\808813EL.doc

EL



PR\808813EL.doc 5/54 PE439.878v01-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των 
φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά
(05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (05885/4/2010 –
C7-0053/2010),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0644),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-
0373/2008),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις 
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, και το άρθρο 192, παράγραφος 1, της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7 0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 22.4.2009, P6_TA(2009)0225.
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Τροπολογία 1

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1a. Η δασοκομία είναι συχνά από τις 
πρωταρχικές πηγές εισοδήματος στις 
πλούσιες σε δάση αναπτυσσόμενες χώρες 
για πολλούς ανθρώπους. Είναι επομένως 
σημαντικό να προωθηθεί μια πιο βιώσιμη 
ανάπτυξη της δασοκομίας σε αυτές τις 
χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 5 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 2

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 
έντονο διεθνή προβληματισμό. 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 
και υποσκάπτει την αειφόρο διαχείριση και 
ανάπτυξη των δασών, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής 
βιωσιμότητας των φορέων εκμετάλλευσης 
που λειτουργούν σύννομα. Συμβάλλει 
επίσης στην απερήμωση και στη 
δημιουργία στέπας, αυξάνοντας τη 
διάβρωση του εδάφους και την 
επιδείνωση ακραίων καιρικών συνθηκών 
και πλημμυρών. Επιπλέον, έχει 
κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές 
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επιπτώσεις, υπονομεύοντας συχνά την 
πρόοδο για την επίτευξη των στόχων της 
χρηστής διακυβέρνησης, και απειλεί τις 
εξαρτώμενες για την επιβίωσή τους από 
τα δάση τοπικές κοινότητες καθώς και τα 
δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 7 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 3

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(3α) Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) απαιτεί να 
ενταχθούν οι απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής προστασίας στον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
κοινοτικών πολιτικών και δράσεων της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων όσων 
αφορούν το εμπόριο, και ιδίως με σκοπό 
την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 4

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(3β) Ο στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι να εμποδιστεί το εμπόριο 
παρανόμως υλοτομημένης ξυλείας και 
προϊόντων τέτοιας ξυλείας στην ΕΕ και 
να συμβάλει στον τερματισμό της 
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αποψίλωσης, της υποβάθμισης των 
δασών καθώς και στον τερματισμό της  
απώλειας βιοποικιλότητας, 
ενθαρρύνοντας συγχρόνως τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και το σεβασμό για τους 
αυτόχθονες πληθυσμούς 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 8 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 5

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, της 21ης Μαΐου 2003, με τίτλο 
«Επιβολή της δασικής νομοθεσίας, 
Διακυβέρνηση και Εμπόριο (FLEGT)׃ 
Πρόταση για ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ», 
προτείνεται δέσμη μέτρων για τη στήριξη 
των διεθνών προσπαθειών αντιμετώπισης 
του προβλήματος, της παράνομης 
υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου.

(4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, της 21ης Μαΐου 2003, με τίτλο 
«Επιβολή της δασικής νομοθεσίας, 
Διακυβέρνηση και Εμπόριο (FLEGT)׃ 
πρόταση για σχέδιο δράσης της ΕΕ» 
προτείνεται δέσμη μέτρων για τη στήριξη 
των διεθνών προσπαθειών αντιμετώπισης 
του προβλήματος της παράνομης 
υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου και 
τη συμβολή στον ευρύτερο στόχο της 
αειφόρου διαχείρισης των δασών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 10 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.
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Τροπολογία 6

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 
καθιστούν διαθέσιμα παράνομη ξυλεία 
και προϊόντα ξυλείας στην εσωτερική 
αγορά, συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον 
αποτελεσματικών λύσεων προκειμένου να 
αποτραπούν οι συναλλαγές των φορέων 
με προμηθευτές παράνομα υλοτομημένης 
ξυλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 17 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 7

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 11

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(11) Ελλείψει διεθνώς αναγνωρισμένου 
ορισμού, λαμβάνεται ως βάση καθορισμού 
της νόμιμης υλοτόμησης η νομοθεσία της 
χώρας που πραγματοποιήθηκε η 
υλοτόμηση.

(11) Ελλείψει διεθνώς αναγνωρισμένου 
ορισμού, λαμβάνεται ως πρωταρχική
βάση καθορισμού της νόμιμης υλοτόμησης 
η νομοθεσία της χώρας που 
πραγματοποιήθηκε η υλοτόμηση. Ο 
ορισμός της "νόμιμα υλοτομημένης 
ξυλείας" πρέπει να διασφαλίζει βιώσιμη 
διαχείριση των δασών, διατήρησης της 
βιοποικιλότητας, την προστασία των 
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τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων 
πληθυσμών που εξαρτώνται για την 
επιβίωσή τους από το δάσος και τη 
διαφύλαξη των δικαιωμάτων αυτών των 
κοινοτήτων και πληθυσμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά τροπολογιών 16 και 18 του ΕΚ από τη πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 8

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 
στις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

(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 
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 κατά της παρανόμως 
υλοτομημένης ξυλείας ή των προϊόντων 
ξυλείας που διατίθενται στην αγορά και 
πρέπει να ασκούν την υποχρέωση 
επιμελητείας προς αυτή την κατεύθυνση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά τροπολογιών 19 και 15 του ΕΚ από τη πρώτη ανάγνωση.
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Τροπολογία 9

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 13

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(13) Έχοντας κατά νου ότι θα αποτελούσε 
δυσανάλογη επιβάρυνση για τους φορείς 
εκμετάλλευσης η απαίτηση να παρέχουν 
πληροφορίες για την καταγωγή της 
ξυλείας σε προϊόντα ανακυκλωμένης 
ξυλείας, τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει 
να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 10

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 14

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14) Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν για πρώτη φορά στην εσωτερική 
αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
υπέχουν υποχρέωση επιμέλειας μέσω 
συστήματος μέτρων και διαδικασιών 
(σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας), ώστε 
να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της
διάθεσης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας 
και προϊόντων ξυλείας στην εσωτερική 
αγορά. 

(14) Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν για πρώτη φορά στην εσωτερική 
αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
υπέχουν υποχρέωση επιμέλειας μέσω 
συστήματος μέτρων και διαδικασιών 
(σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας), με 
σκοπό να αποτρέπεται η διάθεση
παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας στην εσωτερική αγορά. 

Or. en
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Τροπολογία 11

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 15

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(15) Το σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας 
περιλαμβάνει τρία στοιχεία εγγενή στη 
διαχείριση κινδύνου: πρόσβαση σε 
πληροφορίες, αξιολόγηση κινδύνου και 
μετριασμό του κινδύνου που εντοπίζεται. 
Το σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας θα 
πρέπει να προβλέπει την πρόσβαση στις 
πληροφορίες για τις πηγές και τους 
προμηθευτές της ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας που διατίθενται στην εσωτερική 
αγορά, για πρώτη φορά μαζί με σχετικές 
πληροφορίες όπως η συμμόρφωση με την 
κείμενη νομοθεσία. Βάσει των 
πληροφοριών αυτών, οι φορείς 
εκμετάλλευσης θα πρέπει να διενεργούν 
αξιολόγηση κινδύνου. Όπου εντοπίζεται 
κίνδυνος, οι φορείς εκμετάλλευσης θα 
πρέπει να μετριάζουν τον κίνδυνο κατά 
τρόπο αναλογικό προς αυτόν, με σκοπό 
την πρόληψη της διάθεσης στην αγορά 
παράνομα υλοτομημένης ξυλείας ή εξ 
αυτής παραγόμενων προϊόντων ξυλείας.

(15) Το σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας 
περιλαμβάνει τρία στοιχεία εγγενή στη 
διαχείριση κινδύνου: πρόσβαση σε 
πληροφορίες, αξιολόγηση κινδύνου και 
μετριασμό του κινδύνου που εντοπίζεται. 
Το σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας θα 
πρέπει να προβλέπει την πρόσβαση στις 
πληροφορίες για τις πηγές και τους 
προμηθευτές της ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας που διατίθενται στην εσωτερική 
αγορά, για πρώτη φορά μαζί με σχετικές 
πληροφορίες όπως η συμμόρφωση με την 
κείμενη νομοθεσία, η χώρα υλοτόμησης 
και, όταν χρειαστεί, η υποπεριφέρεια και 
η άδεια υλοτομίας, το είδος, η ποσότητα 
και η αξία. Βάσει των πληροφοριών 
αυτών, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει 
να διενεργούν αξιολόγηση κινδύνου. Όπου 
εντοπίζεται κίνδυνος, οι φορείς 
εκμετάλλευσης θα πρέπει να μετριάζουν 
τον κίνδυνο κατά τρόπο αναλογικό προς 
αυτόν, με σκοπό την πρόληψη της 
διάθεσης στην αγορά παράνομα 
υλοτομημένης ξυλείας ή εξ αυτής 
παραγόμενων προϊόντων ξυλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπληρωματική νέα διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης από την κοινή θέση του Συμβουλίου 
για εναρμόνιση με τις τροπολογίες στα άρθρα.
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Τροπολογία 12

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 17

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(17) Προκειμένου να αναγνωρίζονται οι 
καλές πρακτικές στο δασικό τομέα, κατά 
τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου 
μπορεί να χρησιμοποιούνται η 
πιστοποίηση ή άλλα συστήματα τρίτων 
μερών που περιλαμβάνουν την 
επαλήθευση συμμόρφωσης προς την 
κείμενη νομοθεσία.

(17) Προκειμένου να αναγνωρίζονται οι 
καλές πρακτικές στο δασικό τομέα, κατά 
τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου 
μπορεί να χρησιμοποιούνται η 
πιστοποίηση ή άλλα συστήματα τρίτων 
μερών που περιλαμβάνουν την 
επαλήθευση συμμόρφωσης προς την 
κείμενη νομοθεσία, εφόσον 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
προβλέπει ο παρών κανονισμός.

Or. en

Τροπολογία 13

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 18

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(18) Ο κλάδος της ξυλείας είναι κλάδος 
ζωτικής σημασίας για την οικονομία της 
Ένωσης. Οι οργανώσεις φορέων 
εκμετάλλευσης είναι σημαντικοί 
παράγοντες του κλάδου, δεδομένου ότι 
εκπροσωπούν τα συμφέροντά του σε 
μεγάλη κλίμακα και ανταλλάσσουν 
απόψεις και πείρα με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων μερών. Οι οργανώσεις 
αυτές διαθέτουν, επίσης, την τεχνογνωσία 
και ικανότητα της ανάλυσης της κείμενης 
νομοθεσίας και διευκόλυνσης της 
συμμόρφωσης των μελών τους, αλλά δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιούν την 
ικανότητα αυτή για να αποκτήσουν 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού και να προαχθεί 
η ανάπτυξη καλών πρακτικών, είναι, 

(18) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
να προαχθεί η ανάπτυξη καλών πρακτικών, 
είναι, επομένως, σκόπιμο να 
αναγνωρίζονται οι οργανώσεις που έχουν 
αναπτύξει συστήματα υποχρέωσης 
επιμέλειας που συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Θα 
δημοσιοποιηθεί κατάλογος των εν λόγω 
αναγνωρισμένων οργανώσεων ώστε οι
φορείς εκμετάλλευσης να μπορούν να 
προσφεύγουν σε αυτούς τους 
αναγνωρισμένους οργανισμούς 
παρακολούθησης.
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επομένως, σκόπιμο να αναγνωρίζονται οι 
οργανώσεις που έχουν αναπτύξει 
συστήματα υποχρέωσης επιμέλειας που 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να 
δημοσιοποιηθεί κατάλογος των εν λόγω 
αναγνωρισμένων οργανώσεων ώστε οι 
φορείς εκμετάλλευσης να μπορούν να 
προσφεύγουν σε αυτούς τους 
αναγνωρισμένους οργανισμούς 
παρακολούθησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 23 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 14

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 19

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(19) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
ελέγχουν κατά πόσον οι φορείς 
εκμετάλλευσης εκπληρώνουν 
αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Προς τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές 
θα πρέπει να προβαίνουν σε επίσημους 
ελέγχους, εφόσον συντρέχει λόγος, οι 
οποίοι μπορούν να περιλαμβάνουν έλεγχο 
στις εγκαταστάσεις του φορέα 
εκμετάλλευσης, και θα πρέπει να είναι σε 
θέση να απαιτούν από τους φορείς την 
ανάληψη διορθωτικών ενεργειών.

(19) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
ελέγχουν κατά πόσον οι φορείς 
εκμετάλλευσης εκπληρώνουν 
αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Προς τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να προβαίνουν σε επίσημους 
ελέγχους, σύμφωνα με ετήσιο σχέδιο, οι 
οποίοι μπορούν να περιλαμβάνουν 
τελωνειακούς ελέγχους, έλεγχο στις 
εγκαταστάσεις του φορέα εκμετάλλευσης 
και επιτόπιους ελέγχους, και να απαιτούν, 
κατά περίπτωση, την ανάληψη 
διορθωτικών ενεργειών από τους αυτούς

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 25 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.
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Τροπολογία 15

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 20

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(20) Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να 
τηρούν μητρώα των ελέγχων και να θέτουν 
στη διάθεση οιουδήποτε αιτούντος τις 
σχετικές πληροφορίες, σύμφωνα με την 
οδηγία 2003/4/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση 
του κοινού σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες.

(20) Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να 
τηρούν μητρώα των ελέγχων και να θέτουν 
στη διάθεση του κοινού, και μέσω του 
Διαδικτύου, τις σχετικές πληροφορίες, 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Ιανουαρίου 2003, 
για την πρόσβαση του κοινού σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 16

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 τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, με τις διοικητικές αρχές τρίτων 
χωρών και με την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 26 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.
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Τροπολογία 17

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. Ιδιαιτέρως σημαντικό είναι η 
Επιτροπή να διαβουλεύεται με 
εμπειρογνώμονες στην 
προπαρασκευαστική φάση σύμφωνα με 
τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή 
στην ανακοίνωση της 9ης Δεκεμβρίου 
2009 σχετικά με 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, τις 
απαιτήσεις του συστήματος υποχρέωσης 
επιμελητείας  καθώς και όσον αφορά τον 
κατάλογο της ξυλείας και των προϊόντων 
ξυλείας στον οποίο εφαρμόζεται ο 
κανονισμός όπως και τους ελέγχους στους 
οργανισμούς παρακολούθησης, τους 
ελέγχους στους φορείς εκμετάλλευσης και 
τους κανόνες σήμανσης. Ιδιαιτέρως 
σημαντικό είναι να διενεργεί η Επιτροπή 
τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για εναρμόνιση της αιτιολογικής σκέψης με άρθρα και με τη διατύπωση που υιοθετήθηκε στην 
έκθεση De Brún για τα οικόσιτα ζώα συντροφιάς.

Τροπολογία 18

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 24

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(24) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την 

διαγράφεται
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απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό 
των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά περιττεύει, καθώς το σχέδιο σύστασης δεν προβλέπει εκτελεστικές πράξεις. 

Τροπολογία 19

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 ή καθιστούν διαθέσιμα
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην 
εσωτερική αγορά .

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 31 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Ο κανονισμός πρέπει να ισχύει για όλους 
τους φορείς εκμετάλλευσης σε όλο το εύρος της αλυσίδας εφοδιασμού, παρ’ όλο που οι 
απαιτήσεις πλήρους υποχρέωσης επιμέλειας ισχύουν μόνο για το φορέα εκμετάλλευσης που 
διαθέτει την ξυλεία πρώτος στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 20

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) ως «ξυλεία και προϊόντα ξυλείας» 
νοούνται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας 

(α) ως «ξυλεία και προϊόντα ξυλείας» 
νοούνται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας 
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που καθορίζονται στο παράρτημα, 
εξαιρουμένων των προϊόντων ξυλείας που 
παράγονται από ξυλεία ή από προϊόντα 
ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην 
αγορά, καθώς και των προϊόντων ξυλείας 
ή συστατικών στοιχείων των εν λόγω 
προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί από 
ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας που έχουν 
ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και σε 
άλλη περίπτωση θα απορρίπτονταν ως 
απόβλητα·

που καθορίζονται στο παράρτημα· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 32 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Δεν είναι σαφές τι θα περιλαμβάνει η νέα 
εξαιρούμενη κατηγορία που θα εισαγάγει η κοινή θέση του Συμβουλίου. 

Τροπολογία 21

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(aa) κάποιος "καθιστά διαθέσιμα στην 
αγορά" ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας, όταν 
εφοδιάζει την εσωτερική αγορά με ξυλεία 
ή προϊόντα ξυλείας για διανομή ή χρήση 
κατά τη διάρκεια μιας εμπορικής 
δραστηριότητας είτε έναντι πληρωμής 
είτε δωρεάν, συμπεριλαμβανομένου του 
εφοδιασμού μέσω επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως, όπως ορίζεται στην οδηγία 
97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, με ημερομηνία 20 
Μαΐου 1997, για την προστασία των 
καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως 
συμβάσεις1·
_____________________

1 ΕΕ L 144, 4.6.1997, σ. 19.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 33 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Για λόγους διάκρισης μεταξύ φορέων 
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εκμετάλλευσης που πρέπει να εφαρμόζουν πλήρες σύστημα υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας και 
όλων των άλλων στο πλαίσιο της αλυσίδας τροφοδοσίας, χρειάζονται ξεχωριστοί ορισμοί για τη 
«διάθεση στην αγορά» και τη «διαθεσιμότητα στην αγορά». Οι δύο έννοιες προσδιορίζονται 
ξεχωριστά στο κοινό πλαίσιο για την εμπορία προϊόντων (Απόφαση 68/2008/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008) και ως εκ τούτου 
χρησιμοποιείται για λόγους συνέπειας η ίδια διατύπωση.

Τροπολογία 22

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(β) ως «διάθεση στην αγορά» νοείται η για 
πρώτη φορά προμήθεια, με οποιαδήποτε 
μέσα και ανεξαρτήτως της τεχνικής 
πώλησης, ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας 
στην εσωτερική αγορά προς διανομή ή 
χρήση στο πλαίσιο επί πληρωμή ή 
δωρεάν εμπορικής δραστηριότητας.
Περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια με 
μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως όπως 
ορίζεται στην οδηγία 97/7/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για 
την προστασία των καταναλωτών κατά 
τις εξ αποστάσεως συμβάσεις.

(β) ως «διάθεση στην αγορά» νοείται η 
πρώτη φορά που καθίσταται διαθέσιμη 
στην κοινοτική αγορά ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας· η μεταγενέστερη 
μεταποίηση και διανομή ξυλείας δεν 
αποτελούν «διάθεση στην αγορά»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 34 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Για λόγους διάκρισης μεταξύ φορέων 
εκμετάλλευσης που πρέπει να εφαρμόζουν πλήρες σύστημα υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας και 
όλων των άλλων στο πλαίσιο της αλυσίδας τροφοδοσίας, χρειάζονται ξεχωριστοί ορισμοί για τη 
«διάθεση στην αγορά» και τη «διαθεσιμότητα στην αγορά». Οι δύο έννοιες προσδιορίζονται 
ξεχωριστά στο κοινό πλαίσιο για την εμπορία προϊόντων (Απόφαση 768/2008/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008) και ως εκ τούτου 
χρησιμοποιείται για λόγους συνέπειας η ίδια διατύπωση.
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Τροπολογία 23

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) ως «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
διαθέτει στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα 
ξυλείας·

(γ) ως «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
διαθέτει ή καθιστά διαθέσιμα στην αγορά
ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 35 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 24

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(στα) ως «κίνδυνος» νοείται η συνάρτηση 
της πιθανότητας να διατεθούν ή να 
καταστούν διαθέσιμα στην εσωτερική 
αγορά  της Κοινότητας παράνομα 
υλοτομημένη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
με τη βαρύτητας της συγκεκριμένης 
πράξης

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 36 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 25

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ζ) ως «κείμενη νομοθεσία» νοείται η 
νομοθεσία που ισχύει στη χώρα 

(ζ) ως «κείμενη νομοθεσία» νοούνται οι 
νόμοι και η νομοθεσία, σε εθνικό, 
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υλοτόμησης και η οποία καλύπτει τους 
εξής τομείς δικαίου :

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·

- την υλοτόμηση και 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 και 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 38 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.  Η τροπολογία επαναφέρει ορισμένα κομβικά 
στοιχεία από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ, ακολουθώντας τη διάρθρωση του ορισμού της 
κείμενης νομοθεσίας στη θέση του Συμβουλίου. 

Τροπολογία 26

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(-1) Οι φορείς εκμετάλλευσης δεν 
διαθέτουν ούτε καθιστούν διαθέσιμα στην 
αγορά παράνομα υλοτομημένη ξυλεία ή 
προϊόντα ξυλείας.

Or. en



PE439.878v01-00 22/54 PR\808813EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Επαναφορά τροπολογίας 31 και 42 του ΕΚ από τη πρώτη ανάγνωση. Πρέπει να ξεκαθαριστεί 
ότι κανένας φορέας εκμετάλλευσης στην αλυσίδα εφοδιασμού δεν πρέπει να καθιστά διαθέσιμα 
στην αγορά παράνομα υλοτομημένη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας.

Τροπολογία 27

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Council n position 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 τηρούν την υποχρέωση 
επιμέλειας. Προς τούτο, οφείλουν να 
χρησιμοποιούν πλαίσιο διαδικασιών και 
μέτρων, καλούμενο εφεξής «σύστημα 
υποχρέωσης επιμέλειας», όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5. Αυτό το σύστημα 
υποχρέωσης επιμέλειας καθορίζεται είτε 
από το φορέα εκμετάλλευσης είτε από 
οργανισμό παρακολούθησης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 42 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Λεπτομερέστερες απαιτήσεις υποχρέωσης 
επιμέλειας είναι κατάλληλες για φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν προϊόντα στην αγορά για 
πρώτη φορά, καθώς έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή σε ό,τι εισάγεται στην ΕΕ και επομένως 
φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη.

Τροπολογία 28

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 

2. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί 
και αξιολογεί ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα το σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας που χρησιμοποιεί, 
διασφαλίζοντας παράλληλα έναν τακτό 
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σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας 
οργανισμού παρακολούθησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 7.

έλεγχο από τρίτο μέρος, για να 
επαληθεύεται η ποιότητα και 
αποτελεσματικότητα του συστήματος, 
εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευσης 
χρησιμοποιεί σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας οργανισμού παρακολούθησης 
που αναφέρεται στο άρθρο 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 43 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 29

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2a. Οι φορείς εκμετάλλευσης που 
καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά ξυλεία 
και προϊόντα ξυλείας, πρέπει σε όλο το 
φάσμα της αλυσίδας τροφοδοσίας:
(i) να είναι σε θέση να εντοπίζουν τον 
φορέα εκμετάλλευσης που προμήθευσε 
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 
προέλευσης και το δάσος 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
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία 42 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης στο κύκλωμα 
εφοδιασμού θα πρέπει να δεσμεύονται από την απαγόρευση κατά της παρανόμως υλοτομημένης 
ξυλείας ή των προϊόντων ξυλείας που διατίθενται στην αγορά. Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης 
πρέπει να παρέχουν βασικές πληροφορίες για τα προϊόντα, την πηγή τους και τον τελικό 
αποδέκτη.

Τροπολογία 30

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο α)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) Μέτρα και διαδικασίες που παρέχουν 
πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες 
σχετικά με την προμήθεια από τον φορέα 
εκμετάλλευσης της ξυλείας και των
προϊόντων ξυλείας που διατίθενται στην 
αγορά:

(α) Μέτρα και διαδικασίες που παρέχουν 
πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες 
σχετικά με την προμήθεια από τον φορέα 
εκμετάλλευσης της ξυλείας και των 
προϊόντων ξυλείας που διατίθενται στην 
αγορά:

περιγραφή, με την πλήρη επιστημονική 
ονομασία, ή την κοινή ονομασία της 
ποικιλίας δένδρου, την εμπορική επωνυμία 
και το είδος του προϊόντος·

περιγραφή, με την πλήρη επιστημονική 
ονομασία, και την κοινή ονομασία της 
ποικιλίας δένδρου, την εμπορική επωνυμία 
και το είδος του προϊόντος·

- χώρα υλοτόμησης και, κατά περίπτωση, 
περιφέρεια της χώρας όπου υλοτομήθηκε η 
ξυλεία·

- χώρα υλοτόμησης και, κατά περίπτωση, 
περιφέρεια της χώρας όπου υλοτομήθηκε η 
ξυλεία και άδεια υλοτόμησης·

- ποσότητα (εκφραζόμενη σε όγκο, βάρος 
ή αριθμό μονάδων)·

- ποσότητα (εκφραζόμενη σε όγκο, βάρος 
ή αριθμό μονάδων)·
- αξία·

- όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή του 
φορέα εκμετάλλευσης·

- όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή του 
φορέα εκμετάλλευσης·

- το όνομα και η διεύθυνση του φορέα 
εκμετάλλευσης που έγινε αποδέκτης της 
ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας·
- το υπεύθυνο για την υλοτόμηση φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο·

- έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που 
καταδεικνύουν τη συμμόρφωση της εν 
λόγω ξυλείας και των εν λόγω προϊόντων 
ξυλείας προς την κείμενη νομοθεσία·

- έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που 
καταδεικνύουν τη συμμόρφωση της εν 
λόγω ξυλείας και των εν λόγω προϊόντων 
ξυλείας προς την κείμενη νομοθεσία•

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία 44 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 31

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 συστηματικής 
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 ή 
πρακτικών 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, 

Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμο ένα 
μητρώο χωρών ή/και υπο-εθνικών 
περιφερειών με υψηλή συχνότητα 
παράνομης υλοτόμησης, ειδών δέντρων 
που υπόκεινται σε υψηλή συχνότητα 
παράνομης υλοτόμησης και φορέων 
εκμετάλλευσης που έχουν βρεθεί να 
παραβιάζουν τον παρόντα κανονισμό.
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Η Επιτροπή διασφαλίζει διαδικασία 
προσφυγής για θιγόμενες χώρες και 
φορείς εκμετάλλευσης που επιθυμούν να 
αμφισβητήσουν έναν ορισμό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά τροπολογίας 46 και 47 του ΕΚ από τη πρώτη ανάγνωση. Η τροπολογία επαναφέρει 
το μητρώο "υψηλού κινδύνου", που θα πρέπει να καθιστά διαθέσιμο η Επιτροπή, με μια 
διευκρίνιση όσον αφορά τη διαδικασία μέσω της οποίας οι φορείς εκμετάλλευσης ή οι χώρες 
μπορούν να αμφισβητούν την ένταξή τους σε αυτό το μητρώο.   

Τροπολογία 32

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) 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. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή εξαίρεσης που εισήγαγε το Συμβούλιο. Η νέα έννοια του αμελητέου κινδύνου δεν έχει 
οριστεί και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποικιλία ερμηνειών.
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Τροπολογία 33

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Οι λεπτομερείς κανόνες που 
εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη εφαρμογή 
της παραγράφου 1, εκτός από τα 
περαιτέρω συναφή κριτήρια αξιολόγησης 
των κινδύνων που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο του στοιχείου β) της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία, που αναφέρεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 2.. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται το αργότερο στις ....

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να προβλεφθεί η δυνατότητα πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση για τη 
συμπλήρωση των απαιτήσεων στον κανονισμό.

Τροπολογία 34

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

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 
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 

3. Λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων
στην αγορά και της πείρας  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 για να συμπληρωθεί 
η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, 
προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
υποχρέωσης επιμέλειας στην αποτροπή 
της διάθεσης ή του ενδεχομένου να 
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παρόντος άρθρου. Κατά την έγκριση 
αυτών των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τις 
συναφείς διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.

καταστούν διαθέσιμα στην εσωτερική 
αγορά παράνομα υλοτομημένη ξυλεία ή 
προϊόντα ξυλείας.

Για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
προβλέπει η παρούσα παράγραφος ισχύουν 
οι διαδικασίες των άρθρων 13, 14 και 15.

Για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
προβλέπει η παρούσα παράγραφος ισχύουν 
οι διαδικασίες των άρθρων 13, 14 και 15.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση πρέπει να ακολουθούν το στόχο της αποτελεσματικότητας 
των συστημάτων υποχρέωσης επιμέλειας, ώστε να αποτρέπεται η εμπορική διακίνηση 
παράνομα υλοτομημένης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 35

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 5α

Επισήμανση
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι έως τις 
...* όλη η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας 
που διατίθενται και καθίστανται 
διαθέσιμα στην αγορά φέρουν κατάλληλη 
σήμανση με τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 
2α, i) και ii).
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, 
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. 
* Σημ. στην ΕΕ: Δύο έτη από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία 50 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 36

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 σοβαρής ή επανειλημμένης 
ανεπάρκειας του φορέα εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 37

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Κάθε οργανισμός μπορεί να υποβάλει 
αίτηση αναγνώρισης ως οργανισμός 
παρακολούθησης, εφόσον συμμορφώνεται 
με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

2. Κάθε οργανισμός μπορεί να υποβάλει 
αίτηση αναγνώρισης ως οργανισμός 
παρακολούθησης, εφόσον συμμορφώνεται 
με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) έχει νομική οντότητα και έχει τη 
νόμιμη έδρα του εντός της Ένωσης,

(α) έχει νομική οντότητα και έχει τη 
νόμιμη έδρα του εντός της Ένωσης,
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(β) έχει την ικανότητα να ασκεί τα 
καθήκοντα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, και

(β) έχει την κατάλληλη πείρα και την 
ικανότητα να ασκεί τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και, και

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

(γ) ασκεί τα καθήκοντα του κατά τρόπο 
τέτοιο ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση 
συμφερόντων, και είναι νομικά 
ανεξάρτητος από τους φορείς 
εκμετάλλευσης που πιστοποιεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 52 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 38

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Αιτών ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 2 αναγνωρίζεται ως 
οργανισμός παρακολούθησης με μία από 
τις ακόλουθες μεθόδους:

3. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ως οργανισμό 
παρακολούθησης τον αιτούντα ο οποίος 
πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.  

(α) η αρμόδια αρχή κράτους μέλους 
αναγνωρίζει έναν οργανισμό 
παρακολούθησης ο οποίος προτίθεται να 
ασκεί αποκλειστικά τις δραστηριότητές 
του στο εν λόγω κράτος μέλος, και στη 
συνέχεια ενημερώνει αμελλητί την 
Επιτροπή.

Απόφαση για την αναγνώριση – ή μη –
οργανισμού παρακολούθησης λαμβάνεται 
εντός τριών μηνών από την υποβολή 
αίτησης. Η απόφαση για τη χορήγηση 
αναγνώρισης σε οργανισμό 
παρακολούθησης κοινοποιείται από την 
Επιτροπή στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών που έχουν δικαιοδοσία επί 
του οργανισμού αυτού.

(β) αφού ενημερώσει τα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή αναγνωρίζει τον οργανισμό 
παρακολούθησης ο οποίος προτίθεται να 
ασκεί τις δραστηριότητές του σε 
περισσότερα από ένα κράτος μέλος ή σε 
όλη την Ένωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία 54 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
αναγνώριση των οργανισμών παρακολούθησης, είναι προτιμότερο να γίνεται τούτο από την 
Επιτροπή. Κάτι τέτοιο δεν θα απέτρεπε την εγκαθίδρυση εθνικών σημείων επαφής για τη 
διευκόλυνση της υποβολής αιτήσεων από τυχόν οργανισμούς παρακολούθησης.

Τροπολογία 39

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 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 θα τίθενται στη διάθεση του 
κοινού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 54 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 40

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Αν μια αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι 
οργανισμός παρακολούθησης 
αναγνωρισμένος από την Επιτροπή είτε 
δεν ανταποκρίνεται πλέον στα καθήκοντα 
της παραγράφου 1 είτε δεν συμμορφώνεται 
πλέον προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 
2, ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή.

5. Αν μια αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι 
οργανισμός παρακολούθησης είτε δεν 
ανταποκρίνεται πλέον στα καθήκοντα της 
παραγράφου 1 είτε δεν συμμορφώνεται 
πλέον προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 
2, ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν συνεπείας με το κεντρικό σύστημα αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης.

Τροπολογία 41

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 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 
ανάκληση της αναγνώρισης η Επιτροπή 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 55 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.  Η ανάκληση πρέπει να εναρμονίζεται με το 
κεντρικό σύστημα αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης.

Τροπολογία 42

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

7. Για να συμπληρωθούν οι διαδικαστικοί 
κανόνες όσον αφορά την αναγνώριση και 
την ανάκληση αναγνώρισης των 
οργανισμών παρακολούθησης και για να 

7. Για να συμπληρωθούν οι διαδικαστικοί 
κανόνες όσον αφορά την αναγνώριση και 
την ανάκληση αναγνώρισης των 
οργανισμών παρακολούθησης, η Επιτροπή 
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τροποποιηθούν οι εν λόγω κανόνες, αν 
αυτό απαιτείται βάσει της αποκτηθείσας 
πείρας, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Κατά την έγκριση 
αυτών των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τις 
συναφείς διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.

μπορεί να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η 
αναγνώριση και η ανάκλησή της 
πραγματοποιούνται υπό όρους  ισοτιμίας 
και διαφάνειας.

Για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, 
ισχύει η διαδικασία των άρθρων 13, 14 και 
15. Οι πράξεις αυτές θεσπίζονται το 
αργότερο στις ...*.

Για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, 
ισχύει η διαδικασία των άρθρων 13, 14 και 
15. Οι πράξεις αυτές θεσπίζονται το 
αργότερο στις ...*.

_____________

*OJ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 μήνες από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

_________________

*OJ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 8 μήνες από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε πράξη κατ’ εξουσιοδότηση για τη συμπλήρωση των απαιτήσεων που προβλέπουν οι 
κανονισμοί πρέπει να ακολουθεί το στόχο της εξασφάλισης διαδικασιών ισοτιμίας και 
διαφάνειας για την αναγνώριση οργανισμών παρακολούθησης και την ανάκλησή της.

Τροπολογία 43

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 8

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

8. Οι λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τη 
συχνότητα και το είδος των ελέγχων της 
παραγράφου 4 που είναι αναγκαίοι για τη 
διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής 
της εν λόγω παραγράφου, θεσπίζονται με 
την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 
16 παράγραφος 2.  Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται το αργότερο ...*

8. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, λεπτομερείς κανόνες 
όσον αφορά τη συχνότητα και το είδος των 
ελέγχων της παραγράφου 4, ώστε να 
διασφαλιστεί αποτελεσματική εποπτεία 
των οργανισμών παρακολούθησης. Οι 
κανόνες αυτοί θεσπίζονται το αργότερο ...*

Για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, 
ισχύει η διαδικασία των άρθρων 13, 14 
και 15.
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_____________

*OJ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 18 μήνες από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

_________________

*OJ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 8 μήνες από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να ακολουθούν το στόχο της αποτελεσματικής εποπτείας 
των οργανισμών παρακολούθησης. Οι σχετικές προθεσμίες προσαρμόζονται σε ενωρίτερη 
έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Τροπολογία 44

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – τίτλος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Έλεγχοι φορέων εκμετάλλευσης Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 45

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. Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.
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Τροπολογία 46

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1a. Οι έλεγχοι διεξάγονται σύμφωνα με 
ετήσιο πρόγραμμα, βάσει ανησυχιών που 
έχουν διατυπώσει τρίτα μέρη, ή σε κάθε 
περίπτωση, όταν η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους κατέχει πληροφορίες που 
αμφισβητούν την εκ μέρους του φορέα 
εκμετάλλευσης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις που θεσπίζονται με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 58 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 47

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1β. Οι έλεγχοι είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 
(α) εξέταση του συστήματος υποχρέωσης 
επιμέλειας, συμπεριλαμβανομένων της 
εκτίμησης κινδύνου και των διαδικασιών 
μετριασμού του κινδύνου· 
(β) εξέταση της τεκμηρίωσης και των 
μητρώων που αποδεικνύουν την εύρυθμη 
λειτουργία των συστημάτων και των 
διαδικασιών·
(γ) αιφνίδιους ελέγχους, 
περιλαμβανομένων των επιτόπιων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία 58 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 48

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

Council position Τροπολογία

1γ. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, λεπτομερείς κανόνες 
όσον αφορά τη συχνότητα και το είδος 
των ελέγχων της παραγράφου 1β, 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

Όλες οι πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση που περιγράφουν τις απαιτήσεις σχετικά με τους ελέγχους 
πρέπει να ακολουθούν το στόχο της αποτελεσματικής εποπτείας των φορέων εκμετάλλευσης 
στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 49

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 παρακολουθήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ιδίως 
όσον αφορά την πρόσβαση σε χώρους και 
την υποβολή τεκμηρίωσης ή αρχείων, 
ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε 
χώρους και την υποβολή τεκμηρίωσης ή 
αρχείων. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία 58 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 50

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, με 
την επιφύλαξη του άρθρου 17, μπορούν να 
ενημερώνουν τον φορέα εκμετάλλευσης 
για τις αναγκαίες εκ μέρους του 
διορθωτικές ενέργειες. 

Ανάλογα με τη βαρύτητα των 
διαπιστούμενων ελλείψεων, οι αρμόδιες 
αρχές λαμβάνουν άμεσα μέτρα στα οποία 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
(α) η κατάσχεση της ξυλείας και των 
προϊόντων ξυλείας· 
(β) προσωρινή απαγόρευση της 
εμπορικής διακίνησης ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 58 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 51

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 10 – τίτλος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Μητρώα ελέγχων Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 52

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές τηρούν μητρώα των 
ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1, στα οποία αναφέρουν τη 
φύση και τα αποτελέσματα των ελέγχων, 
καθώς και κάθε ανακοίνωση διορθωτικών 
ενεργειών που κοινοποιήθηκαν δυνάμει 
του άρθρου 9 παράγραφος 3. Τα μητρώα 
όλων των ελέγχων τηρούνται επί 5
τουλάχιστον έτη.

1. Οι αρμόδιες αρχές τηρούν μητρώα των 
ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1, στα οποία αναφέρουν τη 
φύση και τα αποτελέσματα των ελέγχων, 
καθώς και κάθε ανακοίνωση διορθωτικών 
ενεργειών που κοινοποιήθηκαν δυνάμει 
του άρθρου 9 παράγραφος 3. Τα μητρώα 
όλων των ελέγχων τηρούνται επί 10
τουλάχιστον έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 60 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 53

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται στους 
αιτούντες σύμφωνα με την οδηγία 
2003/4/ΕΚ. 

2. Τα μητρώα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται στο κοινό, 
και μέσω Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
οδηγία 2003/4/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 61 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.
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Τροπολογία 54

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν 
πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές άλλων 
κρατών μελών, καθώς και με την Επιτροπή 
για σοβαρές αδυναμίες που τυχόν 
εντοπίζονται μέσω των ελέγχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 
και το άρθρο 9 παράγραφος 1 και για τους 
τύπους των επιβληθεισών κυρώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 17.

2. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν 
πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές άλλων 
κρατών μελών, καθώς και με την Επιτροπή 
για σοβαρές αδυναμίες που τυχόν 
εντοπίζονται μέσω των ελέγχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 
και το άρθρο 9 παράγραφος 1, για 
παραβιάσεις και για τους τύπους των 
επιβληθεισών κυρώσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 17.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 62 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Συμπληρωματική επέκταση της ανταλλαγής 
πληροφοριών από τη θέση του Συμβουλίου.

Τροπολογία 55

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 11 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 11α

Συμβουλευτική ομάδα
1. Συνιστάται συμβουλευτική ομάδα που 
αποτελείται από εκπροσώπους των 
ενδιαφερομένων παραγόντων, 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.
3. Η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της 
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συμβουλευτικής ομάδας , πριν να λάβει 
αποφάσεις σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά τροπολογίας 67 και 48 του ΕΚ από τη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 56

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 12 – πρώτη παράγραφος 

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 
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.

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 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, η Επιτροπή 
μπορεί να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ, συμπληρώνοντας τον κατάλογο της 
ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας του 
Παραρτήματος.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 68 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.
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Τροπολογία 57

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 5 παράγραφος 3, 5a, 7 
παράγραφος 7, 7 παράγραφος 8, 9 
παράγραφος 1γ,  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. 

Or. en

Τροπολογία 58

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Council n position Τροπολογία

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

1. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα 
άρθρα 5 παράγρ. 3), 5a, 7 παράγραφος 7, 7 
παράγραφος 8, 9 παράγραφος 1γ,  και 12 
μπορεί να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο

Or. en
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Τροπολογία 59

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Το θεσμικό όργανο που κινεί εσωτερική 
διαδικασία για να αποφασιστεί αν θα 
ανακληθεί η εξουσιοδότηση ενημερώνει 
τον άλλο νομοθέτη και την Επιτροπή το 
αργότερο ένα μήνα προτού ληφθεί η 
τελική απόφαση, καθορίζοντας τις 
ανατεθείσες εξουσίες που ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκληση καθώς 
και τους λόγους της ανάκλησης.

2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
εάν θα ανακληθεί η ανάθεση εξουσιών
προσπαθεί να ενημερώσει το άλλο 
θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος προτού 
ληφθεί η τελική απόφαση, δηλώνοντας τις 
ανατεθείσες εξουσίες που ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης  
καθώς και τους ενδεχόμενους λόγους 
ανάκλησης.

Or. en

Τροπολογία 60

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να αντιταχθούν στην
κατ' εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου 
τριών μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
εντός περιόδου δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες.

Or. en
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Τροπολογία 61

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της 
προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’εξουσιοδότηση πράξης, ή 
αν, πριν από την ημερομηνία αυτή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημέρωσαν αμφότερα την 
Επιτροπή με το ότι αποφάσισαν να μην 
εγείρουν αντιρρήσεις, η 
κατ’εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία που προβλέπεται 
στις διατάξεις της. 

Εάν, κατά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’εξουσιοδότηση πράξης, η 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να 
ισχύει την ημερομηνία που ορίζεται στις 
διατάξεις της.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
ισχύ πριν από τη λήξη αυτής της 
περιόδου, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν την 
Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μην 
εγείρουν αντιρρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 62

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αντιταχθούν στην εγκριθείσα
κατ' εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δεν 
τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που 
αντιτάχθηκε στην κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη αναφέρει τους λόγους των 
αντιρρήσεών του.

3. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αντιταχθούν σε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δεν τίθεται σε 
ισχύ. Το θεσμικό όργανο που αντιτάχθηκε 
στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη αναφέρει 
τους λόγους των αντιρρήσεών του.

Or. en
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Τροπολογία 63

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 16 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 16
Επιτροπή

διαγράφεται

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από την επιτροπή για την επιβολή της 
δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση 
και το εμπόριο (FLEGT) που συνεστήθη 
δυνάμει του άρθρου 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2173/2005.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων 
του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά περιττεύει, καθώς το σχέδιο σύστασης δεν προβλέπει εκτελεστικές πράξεις. 

Τροπολογία 64

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 17

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
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 
κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή και 
της κοινοποιούν αμελλητί κάθε 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
για 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 
κυρώσεις που προβλέπονται μπορεί να 
είναι και ποινικές και διοικητικές και
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. 
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μεταγενέστερη τροποποίηση των 
διατάξεων αυτών.

2. Οι ποινές περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων: 
(α) οικονομικές κυρώσεις που 
αντανακλούν 
- το μέγεθος της βλάβης στο περιβάλλον·
- την αξία των προϊόντων ξυλείας που 
αφορά η παράβαση· και  
- τη φοροδιαφυγή και την οικονομική 
ζημία που προκάλεσε η παράβαση· 
Οι οικονομικές κυρώσεις αντιστοιχούν 
τουλάχιστον στην πενταπλάσια αξία των 
προϊόντων ξυλείας που αποκτήθηκαν με 
τη διάπραξη σοβαρής παράβασης. Σε 
περίπτωση επανειλημμένης σοβαρής 
παραβάσεως εντός περιόδου πέντε ετών, 
οι οικονομικές κυρώσεις αυξάνονται 
σταδιακά έως το οκταπλάσιο της αξίας 
των προϊόντων ξυλείας που αποκτήθηκαν 
με τη διάπραξη σοβαρής παράβασης.
(β) κατάσχεση της ξυλείας και των 
προϊόντων ξυλείας·
(γ) προσωρινή απαγόρευση του να 
καθιστά διαθέσιμα ξυλεία και προϊόντα 
ξυλείας στην εσωτερική αγορά. 
2a. Τα κράτη μέλη μπορεί να θεσπίζουν 
προσωρινά μέτρα για τη διατήρηση της 
κατάστασης πραγμάτων.   Όλα τα 
προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν οι 
αρχές των κρατών μελών έχουν 
χαρακτήρα τέτοιο που να αποτρέπει την 
εξακολούθηση της σχετικής παραβίασης.
2β. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν 
λόγω διατάξεις στην Επιτροπή και της 
κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 69 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Πρέπει να υπάρχουν κατευθύνσεις όσον 
αφορά τις ποινές, για να διασφαλιστεί η συνέπεια στην εφαρμογή του κανονισμού. 
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Τροπολογία 65

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 17α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 17α

Τροποποίηση της οδηγίας 2008/99/ΕΚ
Η οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος μέσω του 
ποινικού δικαίου1 τροποποιείται, με ισχύ 
από ...*, ως εξής:
(1)  Στο άρθρο 3 προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο: 
‘(θ α) το να καθίστανται διαθέσιμα στην 
αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας από 
παράνομη υλοτόμηση.’
(2) Στο παράρτημα Α προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
"–Κανονισμός (EΚ) αριθ. …/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της ... για τη θέσπιση των 
υποχρεώσεων των φορέων 
εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας στην αγορά.".
____________

*Σημ. στην ΕΕ: ένα έτος μετά την ημερομηνία 
θέσης του παρόντος κανονισμού σε ισχύ.

____________
1 ΕΕ L 328, 6.12.2008, σ. 28.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 71 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Για πολύ σοβαρές παραβιάσεις του 
κανονισμού είναι αναγκαίο να εφαρμόζονται ποινικές κυρώσεις, ως εκ τούτου ο κανονισμός 
πρέπει να ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2008/99/ΕΚ.
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Τροπολογία 66

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Βάσει των εν λόγω εκθέσεων, η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση η οποία 
υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ανά διετία.

2. Βάσει των εν λόγω εκθέσεων, η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση η οποία 
υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ανά διετία. Κατά την προετοιμασία της 
έκθεσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά 
τη σύναψη και λειτουργία των VPA 
FLEGT που εγκρίνονται δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 και τη 
συμβολή τους στην ελαχιστοποίηση της 
παρουσίας παράνομα υλοτομημένης 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην 
εσωτερική αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 70 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 67

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2a. Μέχρι τις 30 Απριλίου 2012, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη θέσπιση 
ενωσιακού προτύπου για όλη την ξυλεία 
και τα προϊόντα ξυλείας, με στόχο την 
επίτευξη των υψηλότερων δυνατών 
απαιτήσεων βιωσιμότητας, σε 
συνδυασμό, όπου χρειάζεται, με 
νομοθετικές προτάσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία 66 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Μακροπροθέσμως, η νομοθεσία δεν θα 
πρέπει να διασφαλίζει μόνο τη νομιμότητα αλλά και την αειφορία της ξυλείας και των 
προϊόντων ξυλείας που καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά της ΕΕ.

Τροπολογία 68

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

Τροπολογία 69

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία
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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 …1.  
Ωστόσο, τα άρθρα 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

Τροπολογία 73 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 70

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα – 16η περίπτωση

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά τροπολογίας 74 και 75 του ΕΚ από τη πρώτη ανάγνωση.

                                               
* ΕΕ: παρακαλώ να προστεθεί ημερομηνία: 30 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
1fn
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Τροπολογία 71

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα – εδάφιο 18 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

- Άλλα προϊόντα ξυλείας που 
περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 94 και 95 
Συνδυασμένης Ονοματολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων ξύλινων 
παιχνιδιών και αθλητικών εξαρτημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά τροπολογιών 74 και 75 του ΕΚ από τη πρώτη ανάγνωση.



PR\808813EL.doc 51/54 PE439.878v01-00

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αποψίλωση των δασών εξελίσσεται με ρυθμό που προσεγγίζει τα 13 εκατ. εκτάρια ανά 
έτος, προκαλεί περίπου το 20% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και είναι 
βασικός συντελεστής της απώλειας σε βιοποικιλότητα. Η παράνομη υλοτομία προκαλεί 
επίσης σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς τα δάση έχουν 
μεγάλη πολιτισμική και κοινωνική σημασία σε πολλές χώρες για όσους εξαρτώνται 
οικονομικά από αυτά και για τους αυτόχθονες πληθυσμούς. 

Η παράνομη υλοτομία είναι βασικός παράγοντας της αποψίλωσης δασών, με το μέγεθος της 
βιομηχανικής ξυλείας από παράνομες πηγές να υπολογίζεται σε 350 έως 650 m3 ετησίως, 
πράγμα που αντιπροσωπεύει το 20 - 40% της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής ξυλείας1. 
Συμπιέζει τις τιμές της ξυλείας, στερεί χώρες από φυσικούς πόρους και φορολογικά έσοδα 
και αυξάνει τη φτώχεια των ατόμων που εξαρτώνται από τα δάση. 

Η ΕΕ, ως μείζων καταναλωτής ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, έχει την υποχρέωση να λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα κατά της αποψίλωσης δασών και της παράνομης υλοτομίας, πράγμα 
που μεταξύ άλλων σημαίνει σαφώς ότι θα σταματήσει να παρέχει αγορά για παράνομα 
υλοτομημένη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας. Έχει επιτύχει να σταματήσει να αποτελεί αγορά 
για άλλα παράνομα προϊόντα, καθώς ενέκρινε πρόσφατα κανονισμό για την παράνομη αλιεία 
καθώς και την αλιεία που δεν υπόκειται σε ρυθμίσεις και εκθέσεις, και είναι πλέον καιρός να 
εγκρίνει αποτελεσματική νομοθεσία για την καταπολέμηση της παράνομα υλοτομημένης 
ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας. Κάτι τέτοιο θα έστελνε σημαντικά μηνύματα:

 στους καταναλωτές, ότι η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που αγοράζουν δεν έχεε 
υλοτομηθεί παράνομα· 

 στις υπεύθυνες εταιρείες, ότι δεν θα αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από όσους 
ακολουθούν καταστρεπτικές πρακτικές· και

 στη διεθνή κοινότητα, ότι η ΕΕ αναλαμβάνει με σοβαρότητα τις ευθύνες της για την 
κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Η προσέγγιση της Εθελοντικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (VPA), που εκπόνησε η ΕΕ στο 
πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και 
το εμπόριο (FLEGT) είναι ανεπαρκής για την αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας. Αν 
και οι VPA έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν πολύ θετικές αλλαγές, μέχρι σήμερα έχει 
υπογραφεί μόλις μία, ο δε εθελοντικός τους χαρακτήρας εμπεριέχει υψηλούς κινδύνους 
παράκαμψης. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της διαβούλευσης της Επιτροπής σχετικά με τα 
μέτρα συμπλήρωσης της προσέγγισης VPA, απαιτείται μια ισχυρή νομοθεσία προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η απομάκρυνση από την αγορά της ΕΕ της παράνομα συλλεγείσας ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας. 

Θέση του Συμβουλίου

Ενώ βλέπει με ικανοποίηση ορισμένες διαρθρωτικές αλλαγές για την εναρμόνιση του 

                                               
1 UNECE/FAO 2007: Ετήσια Έκθεση Αγοράς Δασικών Προϊόντων, 2006-7
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κειμένου, η εισηγήτρια εκφράζει τη λύπη της για την έλλειψη φιλοδοξίας στη θέση του 
Συμβουλίου. Η θέση του Συμβουλίου είναι αισθητά ασθενέστερη από τη θέση του 
Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση, η οποία εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2009. 

Η θέση του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων:

 δεν προβλέπει απαγόρευση της εμπορίας παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας, όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο· 

 δεν περιλαμβάνει υποχρεώσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης πέρα από όσους 
διαθέτουν πρώτοι ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην εσωτερική αγορά·

 στενεύει τον ορισμό της κείμενης νομοθεσίας, έναντι αυτού του Κοινοβουλίου·
 δεν ορίζει σαφείς ποινές ούτε απαιτεί ποινικές κυρώσεις για σοβαρές παραβιάσεις·
 προτείνει ένα μικτό καθεστώς για την αναγνώριση των οργανισμών παρακολούθησης, 

αντίθετα με το κεντρικό σύστημα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·
 δεν περιλαμβάνει διατάξεις για τη μελλοντική σήμανση και την ανάπτυξη απαιτήσεων 

βιωσιμότητας·
 προβλέπει ότι ο κανονισμός θα εφαρμοστεί μόνον 30 μήνες μετά την έναρξη ισχύος 

του, ενώ το Κοινοβούλιο είχε ψηφίσει για 12 μήνες·

Για να ενισχυθεί το σχέδιο κανονισμού στην προσπάθεια να επιτευχθεί ο στόχος της 
αποτροπής της διακίνησης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ, η εισηγήτρια έχει επαναφέρει πολλά από τα βασικά σημεία της 
πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου. Λεπτομερέστερα παρουσιάζονται παρακάτω.

Απαγόρευση

Το βασικότερο είναι ότι ο κανονισμός, όπως προβλέπεται από το Συμβούλιο, δεν απαγορεύει 
κατ' ουσίαν την εισαγωγή και πώληση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας. Ως εκ τούτου, δεν 
αντιμετωπίζει "το χαλαρό πλαίσιο αποτροπής της εμπορίας παράνομα υλοτομημένης ξυλείας"1, 
πράγμα που αναφέρεται επί λέξει στην πρόταση της Επιτροπής ως πρωταρχικό αίτιο του γιατί 
η παράνομη υλοτομία είναι τόσο ενδημική. Ο αναθεωρημένος Νόμος Lacey στις ΗΠΑ, ο 
οποίος εγκρίθηκε το Μάιο του 2008, προβλέπει τέτοια απαγόρευση, επομένως υπάρχει ήδη 
ένα προηγούμενο. Δεν βλέπουμε το λόγο γιατί να μην αξιοποιήσει τούτο η ΕΕ και να 
προχωρήσει παραπέρα. 

Η εισηγήτρια επομένως επαναφέρει τη ρητά διατυπωμένη απαίτηση οι φορείς εκμετάλλευσης 
να μη διαθέτουν ούτε να καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά παράνομα υλοτομημένη ξυλεία ή 
προϊόντα ξυλείας. Ακόμη και αν το σύστημα επιμέλειας είναι το κατάλληλο, χωρίς αυτή την 
επιτακτική απαγόρευση για τη διακίνηση στην αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας, 
επιφέρει διοικητικό φόρτο στους φορείς εκμετάλλευσης χωρίς να διασφαλίζει 
αποτελεσματικότητα στην επίτευξη του γενικού στόχου.

Πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης επιμέλειας και των απαιτήσεων νομιμότητας 

Η εισηγήτρια επαναφέρει στο σχέδιο κανονισμού τη διάκριση μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης 
                                               
1 Πρόταση κανονισμού που αφορά τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν 
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (COM(2008)0644) σελ. 2.
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που "διαθέτουν στην αγορά" ξυλεία και προϊόντα ξυλείας (πράγμα που σημαίνει ότι τα 
προμηθεύουν στην αγορά για πρώτη φορά) και όσων "καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά" 
(νοούνται όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης στο κύκλωμα εφοδιασμού). 

Η απαίτηση να ασκείται η υποχρέωση επιμέλειας θα ενθαρρύνει τη χρηστή πρακτική και 
στην ιδανική περίπτωση όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης στην αλυσίδα εφοδιασμού θα 
εφαρμόσουν ένα πλήρες σύστημα υποχρεωτικής επιμέλειας. Ωστόσο η εισηγήτρια 
αναγνωρίζει ότι αυτό μπορεί να μην είναι ρεαλιστικό για φορείς εκμετάλλευσης μικρής 
κλίμακας, γι’ αυτό οριοθετεί την πλήρη απαίτηση προς τους φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι 
"διαθέτουν" προϊόντα στην αγορά - οι οποίοι σαφώς ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή σε 
οτιδήποτε εισάγεται στην ΕΕ , επομένως φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να επιβληθεί σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης στο κύκλωμα 
εφοδιασμού η επιτακτική απαγόρευση να καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά παράνομα 
υλοτομημένη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας, ως εκ τούτου πρέπει να μεριμνήσουν δεόντως 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Η πιθανότητα άσκησης δίωξης για την εμπορία παράνομα 
υλοτομημένης ξυλείας, όπως εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης στο κύκλωμα 
εφοδιασμού, θα τους ενθαρρύνει να προτιμούν την προμήθεια από αξιόπιστους, 
ευυπόληπτους διαθέτες - δηλαδή όσους τηρούν τις υποχρεώσεις τους για επιμελητεία κατά 
τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Θα συμβάλει επίσης σε ισομερέστερη κατανομή του βάρους 
ευθυνών μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης.

Για να βοηθηθεί η ανιχνευσιμότητα, η εισηγήτρια θεωρεί επίσης ότι όλοι οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να σημειώνουν και να παρέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τα 
προϊόντα, την πηγή τους και ποιον εφοδιάζουν.

Κείμενη νομοθεσία

Το σχέδιο δράσης FLEGT δηλώνει ότι "ο ευρύτερος στόχος της ΕΕ είναι να ενθαρρυνθεί η 
αειφόρος διαχείριση των δασών"1 και δεσμεύει την ΕΕ να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της 
παράνομης υλοτομίας με ολοκληρωμένο τρόπο. Πέραν της αντιμετώπισης της παράνομης 
υλοτομίας υπό το άμεσο πρίσμα της αγοράς, ο κανονισμός πρέπει να συμβάλλει στον 
ευρύτερο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης ως μέσου αντιμετώπισης των αιτίων της παράνομης 
υλοτομίας. 

Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας έναντι της οποίας ορίζεται η 
"νομιμότητα" θα βοηθούσε στην επίτευξη του στόχου αυτού. Ως συμβαλλόμενα μέρη σε 
πολλές διεθνείς και περιφερειακές συμφωνίες η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν ήδη δεσμευθεί 
σε νομικό και πολιτικό επίπεδο για τη διατήρηση της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, 
την άμβλυνση της φτώχειας και την προστασία των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων 
κοινοτήτων και όσων εξαρτώνται από τα δάση. Ο κανονισμός μπορεί να αποτελέσει το όχημα 
για την ευκολότερη εφαρμογή των διατάξεων που εμπεριέχονται σε αυτές τις συμφωνίες.

Γι’ αυτό το λόγο η εισηγήτρια έχει διευρύνει τον ορισμό του Συμβουλίου προκειμένου για 
την "κείμενη νομοθεσία" στο άρθρο 2 και επανέφερε μέρος του περιεχομένου της πρώτης 
ανάγνωσης του Κοινοβουλίου.  

                                               
1 Σχέδιο δράσης ΕΕ FLEGT (CΟΜ(2003)251)
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Κυρώσεις

Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι είναι αναγκαίο να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές στα 
κράτη μέλη ως προς τις ποινές που θα επιβάλλουν, για να διασφαλιστεί συνέπεια στην 
εφαρμογή του κανονισμού. Ενώ η έναρξη εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας έχει 
δώσει στο Κοινοβούλιο ακόμη μεγαλύτερο πεδίο αρμοδιοτήτων ως προς τον καθορισμό του 
βαθμού των ποινών, η εισηγήτρια αρκέσθηκε να επιλέξει την επαναφορά του βασικού 
περιεχομένου της πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Εξαίρεση για ανακυκλωμένα προϊόντα και αμελητέος κίνδυνος 

Το Συμβούλιο εισηγείται εξαίρεση για προϊόντα ανακυκλωμένης ξυλείας από το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού. Η εισηγήτρια αισθάνεται ότι ο ορισμός δεν είναι αρκετά σαφής 
και πιστεύει ότι η διατύπωση θα μπορούσε να δημιουργήσει ενδεχόμενα παραθυράκια στο 
σχέδιο κανονισμού. Ως εκ τούτου έχει διαγράψει αυτήν την εξαίρεση. 

Το Συμβούλιο εισάγει επίσης την έννοια του "αμελητέου κινδύνου", η οποία θα μπορούσε να 
ισοδυναμεί με δικαιολογία προκειμένου να μην προβαίνει σε διαδικασίες μετριασμού του 
κινδύνου σε ορισμένες περιπτώσεις. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι χωρίς σαφή ορισμό η 
εισαγωγή τέτοιας έννοιας μπορεί να οδηγήσει σε ευρεία ποικιλία ερμηνειών, πράγμα που θα 
μπορούσε να υπονομεύει στην αποτελεσματικότητα του συστήματος υποχρεωτικής 
επιμέλειας. Ως εκ τούτου διέγραψε την αναφορά στον "αμελητέο κίνδυνο".

Οργανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου και πιστοποίησή τους

Για να υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα καθ' όλη την ΕΕ για τους οργανισμούς που 
παρακολουθούν τα συστήματα υποχρέωσης επιμέλειας, η εισηγήτρια προτείνει η απόφαση 
σχετικά με την αναγνώριση ή μη ενός οργανισμού παρακολούθησης να λαμβάνεται σε 
επίπεδο ΕΕ και όχι σε εθνικό. Η κεντρική διαπίστευση και η ύπαρξη σαφών κριτηρίων στον 
κανονισμό θα διασφαλίσουν την ενιαία και διαφανή εφαρμογή και θα μειώσουν τη διοικητική 
πολυπλοκότητα για οργανισμούς που λειτουργούν σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Για 
τον λόγο αυτό η εισηγήτρια έχει επιστρέψει στη θέση που είχε το Κοινοβούλιο κατά την 
πρώτη ανάγνωση επ' αυτού. 

Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση

Τέλος, η εισηγήτρια πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, μεταξύ άλλων, σε σχέση με λεπτομέρειες που αφορούν τα 
συστήματα υποχρέωσης επιμέλειας, τους ελέγχους και τη σήμανση αλλά και ότι είναι 
ταυτόχρονα σημαντικό να θεσπίσει το Κοινοβούλιο κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους 
στόχους τέτοιων πράξεων. Όσον αφορά τη διατύπωση των πρακτικών διατάξεων, η 
εισηγήτρια προτείνει τη διατύπωση που υιοθετήθηκε στην έκθεση de Brun σχετικά με τα 
διαβατήρια ζώων συντροφιάς.


