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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem 
Den Europæiske Union og Republikken Liberia om retshåndhævelse, god 
forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træprodukter til Den 
Europæiske Union
(11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (11104/2011),

– der henviser til den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og 
Republikken Liberia om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet med træprodukter til Den Europæiske Union (11101/2011),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, 
stk. 3 og 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0241/2011),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra 
Udviklingsudvalget (A7-0000/2012),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at underrette Parlamentet om, hvilke fremskridt 
der er sket i gennemførelsen af de gældende frivillige partnerskabsaftaler og i 
forhandlingen om og gennemførelsen af nye frivillige partnerskabsaftaler;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og Republikken Liberias regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Indledning

I december 2005 gav Rådet Kommissionen tilladelse til at indlede forhandlinger om en række 
frivillige partnerskabsaftaler med træproducerende og -eksporterende lande for at fremme 
handel med lovligt fældet træ på EU's marked og forbedre skovforvaltningen i partnerlandene. 
Disse bilaterale aftaler udgør en hjørnesten i EU's handlingsplan om retshåndhævelse, god 
forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT)1, der sigter mod at gøre en ende 
på ulovlig skovhugst.

De frivillige partnerskabsaftaler forpligter partnerlandene til udelukkende at handle med 
verificeret lovlige træprodukter i EU. For at kontrollere at træeksporten er lovlig, fastsætter 
disse aftaler rammerne, institutionerne og systemerne for en licensordning, ligesom de 
fastsætter bestemmelser om kontrol af forsyningskæden, rammerne for kontrol af 
overholdelsen af retsreglerne og krav om uafhængig inspektion. Partnerlandene udvikler - i 
henhold til de frivillige partnerskabsaftaler og med støtte fra EU - deres systemer til 
verifikation af lovligheden af deres træeksport til EU.

Kommissionen indledte forhandlinger med Liberia i marts 2009. Aftalen med Liberia, der 
blev undertegnet den 27. juli 2011, er efter aftalerne med Ghana, Congo, Cameroun, Den 
Centralafrikanske Republik og Indonesien den sjette i rækken af sådanne partnerskabsaftaler. 
Der er igangværende forhandlinger om aftaler med et par andre afrikanske og asiatiske lande, 
og adskillige andre lande har udtrykt interesse for at deltage i partnerskabsprocessen.

Ligesom det var tilfældet med de forudgående FLEGT-partnerskabsaftaler, er Europa-
Parlamentets godkendelse påkrævet for at kunne indgå denne aftale. 

Liberia og den frivillige FLEGT-partnerskabsaftale

Den frivillige partnerskabsaftale mellem EU og Liberia har en lidt speciel kontekst. Næsten 
45 % af Liberia er dækket af skov, og landet tegner sig for over halvdelen af de 
tilbageværende regnskove i Vestafrika2. Skovbrugssektoren var dybt involveret i den 
langvarige borgerkrig (1997-2003) - indtægterne herfra blev brugt til at holde konflikten 
kørende - hvilket fik FN's Sikkerhedsråd til at indføre sanktioner på import af tømmer fra 
Liberia. Disse sanktioner blev ophævet i 2006 efter Liberias indsats for at reformere 
skovbrugssektoren ved at omskrive retsgrundlaget herfor og øge gennemsigtigheden3. 

Efter nedlukningen af skovbrugssektoren, der fulgte i kølvandet på borgerkrigen, har 
præsident Ellen Johnson Sirleafs regeringer stræbt efter at gøre denne sektor bæredygtig og 
ansvarlig. Deltagelsen i den frivillige FLEGT-partnerskabsaftale understøtter den 
igangværende indsats. Den frivillige partnerskabsaftale og den tilhørende licensordning vil 
give Liberias træ, der stadig lider under følgerne af "blodtømmer"-perioden, sikkerhed for, at 
træet er lovligt, og hjælpe med at give internationale markeder tillid hertil. Liberia har 

                                               
1 COM(2003)0251.
2 http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/liberia_vpa-briefingnote_eng.pdf.
3 Liberia opfyldte f.eks. - som det første afrikanske land - gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien 
(EITI) i 2008, ligesom det var det første afrikanske land til at inkludere indtægter fra tømmer i dette initiativ.



PR\889624DA.doc 7/9 PE480.599v01-00

DA

allerede etableret et nationalt sporbarhedssystem for træ1, som den frivillige 
partnerskabsaftale bygger videre på. 

I Liberia har partnerskabsprocessen været forbundet med en fremgangsmåde, hvor flere 
berørte parter i høj grad er blevet inddraget. Således inddrages såvel civilsamfundet som 
industrien direkte samt, for første gang, lokalsamfund, der er bosat i og afhængige af 
skovområderne, og hvis interesser og rettigheder den frivillige partnerskabsaftale i særlig grad 
tager højde for. Mens den private sektors deltagelse er blevet svækket på grund af sektorens 
begrænsede organiseringsgrad, har civilsamfundet derimod været meget aktivt under 
forhandlingerne om den frivillige partnerskabsaftale samt i forbindelse med oprettelsen af 
systemet herfor.

I partnerskabsprocessen er der taget særligt hensyn til det nye system til verifikation af 
lovlighed, til den uafhængige inspektion, civilsamfundets rolle i overvågningen af aftalens 
gennemførelse og til gennemsigtighed og informationsudveksling.

Liberia er indstillet på at oprette et system, der giver sikkerhed for, at alle træprodukter fra 
Liberia er produceret på lovlig vis. Den liberiske definition af lovligt træ overgår desuden 
minimumsproduktdækningen i henhold til rammerne for den frivillige partnerskabsaftale, fra 
træflis og -briketter til træmøbler, og omfatter ligeledes aspekter som tildeling af 
hugstrettigheder, arbejdstageres rettigheder og miljømæssige forpligtelser.

Ud over at håndtere den eventuelle risiko for CO2-lækage, der er forbundet med andre 
internationale markeder end EU - og herunder med det træ, der importeres fra tredjelande -
har Liberia besluttet at udvide lovlighedskravene til også at omfatte træprodukter, der sælges 
på hjemmemarkedet. Dette afspejler den positive politiske og lovgivningsmæssig effekt, som 
partnerskabsprocessen har. 

Udviklingen af Liberias system til verifikation af lovlighed skulle være påbegyndt i januar 
2012. Liberia forventer, at partnerskabssystemet vil være fuldt operationelt - herunder til 
udstedelse af FLEGT-eksportlicenser - fra 2014. Det vil på grund af Liberias betydelige 
mangel på kapacitet kræve en betydelig indsats fra landets egen side samt i form af 
international støtte at oprette systemet til verifikation af lovlighed.

Hvad angår gennemførelsen af aftalen, vil et fælles udvalg for gennemførelse af aftalen, som 
nedsættes af de berørte parter, føre tilsyn hermed. Endnu et udvalg af nationale interessenter, 
bestående af repræsentanter fra regeringen, industrien, lokalsamfund og civilsamfundet, vil 
overvåge gennemførelsen af den frivillige partnerskabsaftale. Den frivillige partnerskabsaftale 
indfører ligeledes kontrol fra en uafhængig tredjepart for at sikre, at det kun er verificeret 
lovligt træ, der bliver solgt på hjemmemarkedet eller eksporteret.

EU-forordning om træ

FLEGT-handlingsplanen fra 2003 fastsatte - ud over de frivillige partnerskabsaftaler -
mulighed for en ny EU-forordning om træ2. Denne forordning, som træder i kræft i marts 
2013, tager sigte på at lette den lovlige handel med træprodukter og give lige 

                                               
1 LiberFor, et konsortium af EU-selskaber og Liberias skovudviklingsmyndigheder.
2 Forordning (EU) nr. 995/2010. 
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konkurrencevilkår for alle markedsdeltagerne.

Den forbyder salg i EU af ulovligt fældet træ og produkter, der er fremstillet heraf, i henhold 
til oprindelseslandets regler. Forordningen fastsætter due diligence-forpligtelser for 
erhvervsdrivende, som markedsfører træ eller tilknyttede produkter i EU. Den omfatter 
træforsyningskæden lige fra skovningsområderne til de europæiske forbrugere og tager 
dermed sigte på at garantere, at produkter, der stammer fra lovlige kilder, har adgang til 
EU-markedet, samtidig med at afskovningen i tredjelande standses. 

Vedtagelsen af forordningen modsvarer en voksende bevidsthed hos forbrugeren omkring 
ulovlig skovhugst og et ønske om verificeret lovlige og certificerede træprodukter. Det lader 
endvidere til, at vedtagelsen af forordningen har skabt en øget interesse for 
partnerskabsprocessen, hvilket åbner op for muligheder for at forbedre skovforvaltningen i de 
lande med tropeskov, der har vist interesse. Da FLEGT-licenseret træ fra lande, der er 
omfattet af en frivillig partnerskabsaftale, anses for automatisk at være i overensstemmelse 
med den nye forordning, kan aftalen give træ fra Liberia en konkurrencemæssig fordel i 
forhold til uverificeret træ. 

Mens processen bør hjælpe med at genindføre EU som et vigtigt marked for træ fra Liberia -
blandt andet ved hjælp af EU's bestræbelser på at fremme begunstiget adgang til EU-markedet 
- er der dog ingen pålidelige eksportstatistikker til rådighed.

Konklusion

Ligesom de foregående frivillige partnerskabsaftaler vil aftalen med Liberia forhåbentlig være 
med til at forbedre forvaltningen og retshåndhævelsen i landets skovbrugssektor. Den 
frivillige partnerskabsaftale bør - ud over at indføre et partnerskabsværktøj til at sætte Liberia 
i stand til at gøre en ende på ulovlig skovhugst og skovforringelse, som medvirker til 
klimaforandringer - øge afsætningsmulighederne for træprodukter fra Liberia på EU-markedet 
og andre internationale markeder. Dermed kan det forventes, at den ligeledes bidrager positivt 
til Liberias overordnede udvikling og vækst.

Den frivillige partnerskabsaftale mellem EU og Liberia anses for at være udarbejdet på en 
gennemsigtig måde med den hidtil største deltagelse, med inddragelse af alle de centrale 
berørte parter. De talrige berørte parter vil fortsat blive inddraget i gennemførelsen og 
overvågningen af den frivillige partnerskabsaftale og dermed bidrage til gennemsigtighed, 
ansvarlighed og god forvaltning i sektoren.

Udfordringerne ligger imidlertid i en effektiv gennemførelse og overvågning. I Liberia er 
aftalen nu i gennemførelsesfasen, men den skrider langsomt fremad. For Liberia er 
kapacitetsopbygning et kritisk punkt, og dertil er der behov for støtte fra EU og dets 
medlemsstater.

Hvad angår licensordningen, er den planlagte indførelsesdato i 2014 muligvis for ambitiøs for 
udstedelsen af licenser. Der er - på grundlag af de kriterier, der er fastsat i den frivillige 
partnerskabsaftale - behov for en nøje vurdering af Liberias licensordning samt af 
gennemførelsen af de igangværende lovgivningsreformer, før EU kan begynde at godkende 
FLEGT-licenserne. 
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Civilsamfundsorganisationer har desuden udtrykt bekymring over et stort antal tilladelser til 
privat skovbrug, udstedt for nylig af Liberias regering, og hævder, at disse tilladelser ikke er i 
overensstemmelse med den frivillige partnerskabsaftales ånd. Det er nødvendigt at holde øje 
med denne udvikling.

Ordføreren anbefaler, at Parlamentet godkender aftalen, men understreger samtidig, at både 
Liberia og Kommissionen er nødt til at være tilstrækkeligt opmærksomme på, at den frivillige 
partnerskabsaftale - herunder kapacitetsopbygningen og deltagelsen af lokalsamfund -
håndhæves på effektiv og behørig vis i Liberia.

Ordføreren gentager derfor Parlamentets opfordring1 til regelmæssig rapportering om, hvor 
langt man er nået med gennemførelsen af indgåede frivillige partnerskabsaftaler og 
gennemførelsen af nye aftaler. Ordføreren opfordrer endvidere Kommissionen og 
medlemsstaterne til fortsat at sikre, at en effektiv gennemførelse af et stigende antal frivillige 
partnerskabsaftaler støttes med tilstrækkelige finansielle midler.

Herudover understreger ordføreren, at de frivillige partnerskabsaftalers 
gennemførelsesforanstaltninger bør vedtages i overensstemmelse med forordning 
(EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal 
kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser2. Hvad angår ændringen af 
bilagene til den frivillige partnerskabsaftale, understreger ordføreren, at det er nødvendigt, at 
eventuel fremtidig delegering af beføjelser fuldt ud tager hensyn til Parlamentets beføjelser i 
henhold til bestemmelserne om delegerede retsakter (jf. artikel 290 i TEUF).

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0008.
2 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.


