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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας 
αναφορικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο 
προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
(11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11104/2011),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας για την επιβολή της δασικής 
νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) (11101/2011),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπεβλήθη από το Συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 207, παράγραφοι 3 και 4, και το στοιχείο (α)(v), του δευτέρου εδαφίου του 
άρθρου 218, παράγραφος 6, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(C7-0241/2011),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την 
πρόοδο στην εφαρμογή των υφιστάμενων εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
(VPA) και τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή νέων VPA·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
της Δημοκρατίας της Λιβερίας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Τον Δεκέμβριο 2005 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί σειρά 
εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης (VPA) με χώρες παραγωγής και εξαγωγής 
προϊόντων ξυλείας προκειμένου να ενθαρρυνθεί το εμπόριο νομίμως υλοτομημένης ξυλείας 
στην αγορά της ΕΕ και να βελτιωθεί η διαχείριση των δασών στις χώρες εταίρους. Αυτές οι 
διμερείς συμφωνίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του σχεδίου δράσης της ΕΕ σχετικά με 
την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT)1

προκειμένου να σταματήσει η παράνομη υλοτομία.

Οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης δεσμεύουν τις χώρες εταίρους να εμπορεύονται 
με την ΕΕ μόνο προϊόντα ξυλείας η νομιμότητα των οποίων έχει εξακριβωθεί Προκειμένου 
να εξακριβωθεί η νομιμότητα των εξαγωγών ξυλείας, οι συμφωνίες ορίζουν το πλαίσιο, τα 
όργανα και τα συστήματα ενός καθεστώτος αδειοδότησης και θεσπίζουν ελέγχους της 
αλυσίδας εφοδιασμού, ένα πλαίσιο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς το νόμο και 
απαιτήσεις ανεξάρτητου ελέγχου. Οι χώρες εταίροι αναπτύσσουν, στα πλαίσια των VPA και 
με τη στήριξη της ΕΕ, το σύστημά τους για την εξακρίβωση της νομιμότητας των εξαγωγών 
τους ξυλείας προς την ΕΕ.

Η Επιτροπή άρχισε διαπραγματεύσεις με τη Λιβερία τον Μάρτιο του 2009. Η συμφωνία με τη 
Λιβερία, η οποία υπεγράφη στις 27 Ιουλίου 2011, ήταν η έκτη παρεμφερής συμφωνία που 
απετέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης, μετά από τις συμφωνίες με την Γκάνα, το Κονγκό, 
το Καμερούν, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και την Ινδονησία. Διεξάγονται 
διαπραγματεύσεις για συμφωνίες με λίγες άλλες αφρικανικές και ασιατικές χώρες και μερικές 
άλλες χώρες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη διαδικασία VPA.

Όπως συνέβη και με τις προηγούμενες συμφωνίες εταιρικής σχέσης FLEGT, απαιτείται η 
έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας. 

Λιβερία και η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης (VPA) για την επιβολή της 
δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT)

Η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Λιβερίας έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. 
Τουλάχιστον το 45% της Λιβερίας καλύπτεται από δάση και η χώρα φιλοξενεί πάνω από τα 
μισά δάση υψηλής βροχόπτωσης που εναπομένουν στη Δυτική Αφρική2. Κατά τη διάρκεια 
του παρατεταμένου εμφύλιου πολέμου (1997-2003) ο δασικός τομέας είχε μεγάλη συμμετοχή 
– τα έσοδα από την ξυλεία χρησιμοποιήθηκαν για την πυροδότηση της διαμάχης – γεγονός 
που οδήγησε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να επιβάλει κυρώσεις στις 
εισαγωγές ξυλείας από τη Λιβερία. Οι κυρώσεις αυτές ήρθησαν το 2006, μετά από τις 
προσπάθειες της Λιβερίας να μεταρρυθμίσει τον δασικό τομέα αναθεωρώντας το νομικό 

                                               
1 COM(2003) 251
2 http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/liberia_vpa-briefingnote_eng.pdf
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πλαίσιο και βελτιώνοντας τη διαφάνεια1. 

Μετά από την αναστολή των εργασιών στο δασικό τομέα την επομένη του πολέμου, οι 
κυβερνήσεις του Προέδρου Ellen Johnson Sirleaf αγωνίστηκαν για τη μεταμόρφωση του 
τομέα σε έναν τομέα βιωσιμότητας και απόδοσης ευθυνών. Η συμμετοχή στη διαδικασία 
εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης FLEGT ενισχύει τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται. Η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης και το σύστημα αδειοδότησης που 
προβλέπει θα προσφέρει στην ξυλεία της Λιβερίας, η οποία φέρει το βάρος της κληρονομιάς 
της περιόδου της «ματωμένης ξυλείας», διαβεβαιώσεις νομιμότητας και θα καθησυχάσει τις 
διεθνείς αγορές. Η Λιβερία έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα εθνικό σύστημα ιχνηλασιμότητας 
της ξυλείας2 στο οποίο θα βασισθεί η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης. 

Στη Λιβερία, παρατηρήθηκε ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία 
εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης και άμεση συμμετοχή τόσο της κοινωνίας των 
πολιτών όσο και της βιομηχανίας, καθώς επίσης – για πρώτη φορά – των κοινοτήτων που 
ζουν στα δάση, τα δικαιώματα και τις ανησυχίες των οποίων εξετάζει σε μεγάλο βαθμό η 
εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης. Ενώ η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα έχει 
εξασθενήσει λόγω έλλειψης οργάνωσης, η κοινωνία των πολιτών έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα 
δραστήρια στις διαπραγματεύσεις VPA και για τη θέσπιση του συστήματος.

Στη διαδικασία VPA, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στο νέο σύστημα εξασφάλισης της 
νομιμότητας, στον ανεξάρτητο έλεγχο, στο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην 
παρακολούθηση της συμφωνίας, καθώς και στη διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών.

Η Λιβερία έχει δεσμευθεί να θεσπίσει σύστημα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι όλα τα 
προϊόντα ξυλείας που εξάγονται από τη Λιβερία παράγονται νόμιμα. Επιπλέον, ο ορισμός της 
νόμιμης ξυλείας από τη Λιβερία υπερβαίνει την ελάχιστη κάλυψη προϊόντος του καθεστώτος 
VPA, και περιλαμβάνει από ροκανίδια και κορμούς δέντρων έως ξύλινα έπιπλα, και καλύπτει 
πτυχές όπως η παραχώρηση δικαιωμάτων υλοτόμησης, τα δικαιώματα των εργαζομένων και 
περιβαλλοντικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα με την αντιμετώπιση του πιθανού κινδύνου διαρροής σε σχέση με τις διεθνείς 
αγορές πέραν της ΕΕ – συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας που εισάγεται από τρίτες 
χώρες –, η Λιβερία αποφάσισε να επεκτείνει τις απαιτήσεις νομιμότητας σε προϊόντα ξυλείας 
που πωλούνται στην εγχώρια αγορά. Αυτό αντανακλά τη θετική πολιτική και κανονιστική 
επίπτωση της διαδικασίας VPA. 

Η ανάπτυξη συστήματος επαλήθευσης της νομιμότητας από τη Λιβερία προγραμματίστηκε 
να αρχίσει τον Ιανουάριο του 2012. Η Λιβερία αναμένει ότι θα είναι απόλυτα λειτουργικό το 
σύστημα, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης αδειών FLEGT για εξαγωγές έως το 2014. 
Η θέσπιση του συστήματος επαλήθευσης της νομιμότητας θα απαιτήσει σημαντικές 
προσπάθειες εκ μέρους της Λιβερίας λόγω των σημαντικών της υστερήσεων από άποψη 
ικανοτήτων, καθώς επίσης διεθνή στήριξη.

                                               
1 Συμπεριλαμβανομένης και της συμμόρφωσης το 2008 προς την πρωτοβουλία διαφάνειας των εξορυκτικών 
βιομηχανιών ως η πρώτη αφρικανική χώρα που το επιτυγχάνει και επιπλέον η πρώτη που συμπεριέλαβε τα 
έσοδα από την ξυλεία σ' αυτά τα πλαίσια.
2 LiberFor, μια κοινοπραξία ευρωπαϊκών εταιριών και της αρχής ανάπτυξης της ξυλείας της Λιβερίας.
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Όσον αφορά την εκτέλεση, μια κοινή επιτροπή εφαρμογής της συμφωνίας θα συσταθεί από 
τα μέρη προκειμένου να επιβλέπει τη συμφωνία. Μια ακόμη εθνική επιτροπή 
ενδιαφερομένων μερών, η οποία θα περιλαμβάνει την κυβέρνηση, τη βιομηχανία, 
εκπροσώπους των κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών θα ελέγχει την εφαρμογή της 
VPA. Η VPA εισάγει επίσης ανεξάρτητο έλεγχο τρίτων μερών που θα διασφαλίζει ότι μόνο 
ξυλεία η νομιμότητα της οποίας έχει διαπιστωθεί θα πωλείται στην εγχώρια αγορά ή θα 
εξάγεται.

Ο κανονισμός ξυλείας της ΕΕ

Παράλληλα με τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης, το πρόγραμμα δράσης FLEGT 
του 2003 προέβλεπε επίσης ένα νέο κανονισμό περί ξυλείας της ΕΕ1. Ο κανονισμός περί 
ξυλείας ο οποίος θα αρχίσει να ισχύει τον Μάρτιο του 2013, αποσκοπεί στη διευκόλυνση του 
νόμιμου εμπορίου προϊόντων ξυλείας και στην παροχή ίσων ευκαιριών για όλους τους 
παράγοντες της αγοράς.

Θα απαγορεύει την πώληση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων που 
κατασκευάζονται από αυτή την ξυλεία στην ΕΕ, με βάση τους κανόνες της χώρας καταγωγής. 
Ο κανονισμός ορίζει υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στους φορείς εκμετάλλευσης που 
εμπορεύονται ξυλεία ή σχετικά προϊόντα στην αγορά της ΕΕ. Θα καλύπτει την αλυσίδα 
εφοδιασμού ξυλείας από τις περιοχές υλοτόμησης έως τους ευρωπαίους καταναλωτές και θα 
αποσκοπεί ως εκ τούτου στην εξασφάλιση της εισόδου στις αγορές της ΕΕ προϊόντων από 
νόμιμες πηγές ενώ παράλληλα θα αναστέλλει την αποψίλωση στις τρίτες χώρες.

Η έγκριση του κανονισμού ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη συνειδητοποίηση των 
καταναλωτών για την παράνομη υλοτομία και την αναζήτηση για προϊόντα ξυλείας η 
νομιμότητα των οποίων έχει εξακριβωθεί και πιστοποιηθεί. Επιπλέον, υπάρχει κατά τα 
φαινόμενα ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη διαδικασία εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης, διευρύνοντας ως εκ τούτου τις δυνατότητες για βελτίωση της διαχείρισης των δασών 
σε εκείνες τις χώρες τροπικών δασών που έχουν δείξει ανάλογο ενδιαφέρον. Εφόσον η ξυλεία 
που έχει λάβει την άδεια FLEGT από χώρες που έχουν συνάψει εθελοντικές συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης θεωρείται αυτόματα ότι συμμορφούται με τον νέο κανονισμό, η συμφωνία 
ενδεχομένως δώσει στην ξυλεία της Λιβερίας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι της 
ξυλείας η νομιμότητα της οποίας δεν έχει εξακριβωθεί.

Ενώ η διαδικασία θα συμβάλει στο να επανέλθει η ΕΕ ως μείζων αγορά για την ξυλεία της 
Λιβερίας – συμπεριλαμβανομένης και της προσπάθειας της ΕΕ να προωθήσει την ευνοϊκή 
πρόσβαση στην αγορά της – δεν υφίστανται αξιόπιστες στατιστικές για το εξαγωγικό 
εμπόριο.

Συμπεράσματα

Όπως και οι προηγούμενες εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης, αυτή με τη Λιβερία 
ελπίζεται ότι θα συμβάλει στη βελτίωση της διαχείρισης και της επιβολής του νόμου στο 
δασικό τομέα της χώρας. Παράλληλα με τη θέσπιση ενός εργαλείου εταιρικής σχέσης που θα 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 
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δώσει την ευκαιρία στη Λιβερία να σταματήσει την παράνομη αποψίλωση και υποβάθμιση 
των δασών της συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή, η VPA θα πρέπει να βελτιώσει τις 
ευκαιρίες εμπορίας για τα προϊόντα ξυλείας της Λιβερίας στην ευρωπαϊκή και άλλες διεθνείς 
αγορές. Κατά συνέπεια μπορεί να αναμένεται να συμβάλει θετικά επίσης για τη συνολική 
ανάπτυξη και ευημερία της Λιβερίας.

Η VPA ΕΕ-Λιβερίας θεωρείται ότι έχει αναπτυχθεί με διαφανή τρόπο με ισχυρή έως τώρα 
συμμετοχή, στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι σημαντικοί δασικοί φορείς. Οι διάφοροι 
φορείς θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην εφαρμογή και παρακολούθηση της VPA, και 
κατά συνέπεια θα συμβάλουν στη διαφάνεια, την απόδοση λογαριασμών και την καλή 
διαχείριση του τομέα.

Η πρόκληση έγκειται ωστόσο στην αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση. Στη 
Λιβερία, η συμφωνία ευρίσκεται στο στάδιο της εφαρμογής, ωστόσο βαίνει βραδέως. Για τη 
Λιβερία, ένα κρίσιμο σημείο είναι η οικοδόμηση ικανοτήτων, για την οποία απαιτείται 
στήριξη από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της.

Όσον αφορά την αδειοδότηση, η προθεσμία-στόχος που έχει οριστεί για το 2014 μπορεί να 
αποδειχθεί υπερβολικά φιλόδοξη για την έκδοση αδειών. Απαιτείται μια προσεκτική 
αξιολόγηση, με βάση τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί στην VPA, του συστήματος 
αδειοδότησης της Λιβερίας καθώς επίσης εφαρμογή των τρεχουσών κανονιστικών 
μεταρρυθμίσεων, πριν να μπορεί να αρχίσει να δέχεται η ΕΕ τις άδειες FLEGT. 

Επιπλέον, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν εκφράσει ανησυχίες όσον αφορά 
το μεγάλο αριθμό αδειών ιδιωτικής χρήσης για την υλοτόμηση που άρχισε να εκδίδει 
πρόσφατα η κυβέρνηση της Λιβερίας, καταγγέλλοντας ότι παραβιάζουν το πνεύμα της VPA. 
Αυτές οι εξελίξεις θα πρέπει να τεθούν υπό παρακολούθηση.

Ο εισηγητής ενώ συνιστά να δώσει την έγκρισή του το Κοινοβούλιο στη συμφωνία, τονίζει 
ότι τόσο η Λιβερία όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρειαστεί να αφιερώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή στην αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή της VPA, καθώς και στην οικοδόμηση 
ικανοτήτων και τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στη Λιβερία.

Ο εισηγητής σας, κατά συνέπεια, επαναλαμβάνει την έκκληση του Κοινοβουλίου1 για 
τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο τόσο όσον αφορά την εκτέλεση των 
συμφωνηθεισών VPA όσο και στη διαπραγμάτευση και εφαρμογή των νέων συμφωνιών. 
Επιπλέον, ο εισηγητής σας καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
διασφαλίζουν ότι η αποτελεσματική εφαρμογή αυξανόμενου αριθμού VPA υποστηρίζεται 
από επαρκείς οικονομικούς πόρους.

Επιπλέον, ο εισηγητής σας επισημαίνει ότι τα μέτρα για την εφαρμογή της VPA θα πρέπει να 
εγκριθούν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και 
γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή2. Αναφορικά με την τροποποίηση των 
παραρτημάτων της VPA ο εισηγητής σας τονίζει την ανάγκη για πιθανή μελλοντική 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0008
2 ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13
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εκχώρηση αρμοδιοτήτων προκειμένου να ληφθούν πλήρως υπόψη τα προνόμια του 
Κοινοβουλίου με βάση το καθεστώς των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).


