
PR\889624LT.doc PE480.599v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Tarptautinės prekybos komitetas

2011/0160(NLE)

14.2.2012

***
REKOMENDACIJOS 
PROJEKTAS
dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Liberijos Respublikos 
savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų 
valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais 
(FLEGT) sudarymo projekto
(11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėja: Elisabeth Köstinger



PE480.599v01-00 2/9 PR\889624LT.doc

LT

PR_NLE-AP_art90

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)



PR\889624LT.doc 3/9 PE480.599v01-00

LT

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS........................5

AIŠKINAMOJI DALIS..........................................................................................................6



PE480.599v01-00 4/9 PR\889624LT.doc

LT



PR\889624LT.doc 5/9 PE480.599v01-00

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Liberijos Respublikos savanoriško 
partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į 
Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais (FLEGT) sudarymo projekto 
(11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (11104/2011),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Liberijos Respublikos savanoriškos partnerystės 
susitarimą dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą 
importuojamais medienos produktais (11101/2011),

– atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo pateiktą pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 207 straipsnio 3 ir 4 dalis ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos 

a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C7-0241/2011),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją ir Vystymosi komiteto 
nuomonę (A7-0000/2012),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. ragina Komisiją reguliariai Parlamentui teikti įgyvendinant esamus savanoriškos 
partnerystės susitarimus ir derantis dėl naujų susitarimų bei juos įgyvendinant pasiektos 
pažangos ataskaitas;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei 
Liberijos Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

2005 m. gruodžio mėn. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su medieną gaminančiomis 
ir eksportuojančiomis valstybėmis dėl savanoriškų partnerystės susitarimų, siekdama 
paskatinti prekybą teisėtai paruošta mediena ES rinkoje ir pagerinti miškų valdyseną 
valstybėse partnerėse. Šie dvišaliai susitarimai yra ES miškų teisės aktų vykdymo, miškų 
valdymo ir prekybos mediena (FLEGT)1 veiksmų plano, kuriuo siekiama užkirsti kelią 
neteisėtam miškų kirtimui, pagrindas.
Savanoriškais partnerystės susitarimais valstybės partnerės įsipareigoja su ES prekiauti tik tais 
medienos gaminiais, kurių teisėtumas yra patvirtintas. Siekiant patvirtinti medienos eksporto 
teisėtumą susitarimais yra sukuriamas licencijavimo schemos pagrindas, institucijos ir 
sistemos, apibūdinamos tiekimo grandinės kontrolės priemonės, teisinės atitikties stebėjimo 
sistema ir sistemos nepriklausomo audito reikalavimai. Pagal savanoriškos partnerystės 
susitarimus ir padedant ES valstybės partnerės sukuria sistemas medienos eksporto į ES 
teisėtumui patvirtinti.

Komisija derybas su Liberija pradėjo 2009 m. kovo mėn. 2011 m. liepos 27 d. pasirašytas 
susitarimas su Liberija yra šeštasis (po susitarimų su Gana, Kongu, Kamerūnu, Centrinės 
Afrikos Respublika ir Indonezija) toks derybomis pasiektas susitarimas. Taip pat deramasi su 
keliomis kitomis Afrikos ir Azijos valstybėmis, o keletas kitų valstybių pareiškė norą 
prisijungti prie savanoriškos partnerystės susitarimų sudarymo proceso.

Kaip ir sudarant ankstesnius FLEGT partnerystės susitarimus, šiam susitarimui sudaryti reikia 
Europos Parlamento pritarimo. 

Liberija ir FLEGT savanoriškos partnerystės susitarimas

ES ir Liberijos savanoriškos partnerystės sąlygos gana ypatingos. Beveik 45 proc. Liberijos 
teritorijos sudaro miškai, šalyje taip pat yra daugiau nei pusė Vakarų Afrikos atogrąžų miškų2. 
Miškininkystės sektorius buvo ypač svarbus užsitęsus pilietiniam karui (1997–2003), nes iš 
medienos gaunamos pajamos naudotos konfliktui kurstyti, todėl JT Saugumo taryba nustatė 
sankcijas medienos iš Liberijos importui. Sankcijos panaikintos 2006 m. po Liberijos 
pastangų reformuoti miškininkystės sektorių pakeičiant teisės aktus ir didinant skaidrumą3. 
Sustabdžius miškininkystės sektoriaus veiklą dėl karo prezidentės Ellen Johnson Sirleaf 
vyriausybė siekė, kad šis sektorius taptų tvarus ir atskaitingas. Dalyvavimas FLEGT 
savanoriškos partnerystės susitarimų sudarymo procese sustiprina šias dedamas pastangas. 
Savanoriškos partnerystės susitarimas ir licencijavimo sistema padės Liberijos medienai, kuri 
dar siejama su „kruvinosios medienos“ era, suteikti teisėtumo garantijas ir įtikinti tarptautinę 
rinką, kad Liberijos mediena pagaminta teisėtai. Liberijoje jau veikia nacionalinė medienos 
atsekamumo sistema4 , kuria grindžiamas savanoriškas partnerystės susitarimas. 
                                               
1 COM(2003) 251
2 http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/liberia_vpa-briefingnote_eng.pdf
3 Įskaitant 2008 m. pasiektą atitiktį Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvai, tą Liberija padarė pirmoji 
Afrikoje, tai pat pirmoji įtraukė pagal šią iniciatyvą iš medienos gaunamas pajamas.
4„LiberFor“ Europos bendrovių ir Liberijos miškininkystės plėtojimo tarnybos konsorciumas
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Liberijoje savanoriškos partnerytės susitarimo sudarymo procese buvo laikomasi ypač aktyviu 
įvairių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimu pagrįsto požiūrio, procese tiesiogiai dalyvavo 
pilietinės visuomenės ir pramonės atstovai, taip pat pirmą kartą dalyvavo miškuose būstus 
turinčių gyventojų bendruomenės, į kurių susirūpinimą ir interesus ypač atsižvelgiama 
savanoriškos partnerystės susitarime. Nors privačiojo sektoriaus dalyvavimas nebuvo 
sklandus dėl prasto organizavimo, pilietinė visuomenė labai aktyviai reiškė savo nuomonę 
derybose dėl savanoriško partnerystės susitarimo ir kuriant sistemą. 

Savanoriškos partnerystės susitarimo sudarymo procese ypatingas dėmesys buvo skiriamas 
teisėtumo tikrinimo sistemai, nepriklausomam auditui, pilietinės visuomenės vaidmeniui 
stebint susitarimo įgyvendinimą, taip pat skaidrumui ir informacijos mainams.

Liberija įsipareigojo sukurti sistemą, kuria būtų užtikrinama, kad visi iš Liberijos 
eksportuojami medienos gaminiai būtų pagaminti teisėtai. Be to, Liberijoje vartojama teisėtos 
medienos apibrėžtis taikoma ne tik savanoriškos partnerystės susitarime išvardytiems 
gaminiams, ji taip pat taikomas medienos skiedroms, rąstams ir mediniams baldams, taip pat 
apima įvairius medienos gamybos aspektus, įskaitant teisių kirsti suteikimą, darbuotojų teises 
ir su aplinka susijusius įsipareigojimus.

Siekdama išvengti galimo pavojaus dėl į kitas nei ES tarptautines rinkas patenkančios 
medienos, įskaitant iš trečiųjų šalių importuojamą medieną, Liberija nusprendė išplėsti 
teisėtumo reikalavimų taikymo sritį ir įtraukti vietos rinkoje parduodamus medienos 
gaminius. Tai rodo savanoriškos partnerystės susitarimo teigiamą poveikį politinei ir 
reguliavimo sistemai. 

Suplanuota, kad Liberijos teisėtumo tikrinimo sistemos kūrimo darbai turėtų prasidėti 2012 m. 
sausio mėn. Liberija tikisi, kad savanoriškos partnerystės susitarimas pradės visiškai veikti, 
įskaitant FLEGT eksporto licencijų išdavimą, 2014 m. Dėl didelio pajėgumų trūkumo 
teisėtumo tikrinimo sistemai sukurti reikės didelių Liberijos pastangų ir tarptautinės paramos.

Susitarimo įgyvendinimą prižiūrės susitarimo šalių sudarytas Bendras įgyvendinimo 
komitetas. Kitas nacionalinių suinteresuotųjų subjektų komitetas, kurį sudarys vyriausybės, 
pramonės, bendruomenių ir pilietinės visuomenės atstovai, stebės savanoriškos partnerystės 
susitarimo įgyvendinimą. Savanoriškos partnerystės susitarime taip pat nustatytas 
nepriklausomas trečiosios šalies atliekamas auditas, kuris padės užtikrinti, kad būtų 
eksportuojama arba vietos rinkoje parduodama tik ta mediena, kurios teisėtumas yra 
patikrintas.

ES Medienos reglamentas

2003 m. FLEGT veiksmų plane numatyti ne tik savanoriškos partnerystės susitarimai, bet ir 
naujas ES Medienos reglamentas1. 2013 m. kovo mėn. įsigaliosiančiu Medienos reglamentu 
siekiama supaprastinti teisėtą prekybą medienos gaminiais ir užtikrinti vienodas sąlygas 
visiems rinkos dalyviams.
Reglamentu bus draudžiama parduoti nelegaliai nukirstą medieną ir iš tokios medienos 

                                               
1 Reglamentas (ES) Nr. 995/2010. 
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pagamintus gaminius ES pagal kilmės valstybės taisykles. Reglamentu ES rinkai medieną 
arba susijusius gaminius tiekiantiems ūkio subjektams nustatomi deramo patikrinimo 
įsipareigojimai. Šie įsipareigojimai apims medienos tiekimo grandinę nuo kirtaviečių iki 
Europos vartotojų ir jais bus siekiama užtikrinti, kad į ES rinką patektų tik teisėtai pagaminti 
produktai ir užkirsti kelią miškų naikinimui trečiosiose šalyse. 

Reglamentu atsižvelgiama į didėjantį vartotojų sąmoningumą neteisėto medienos kirtimo 
klausimais ir reikalaujama teisėtai patikrintų ir sertifikuotų medienos produktų. Be to, atrodo, 
kad padidėjo susidomėjimas savanoriškos partnerystės susitarimų sudarymo procesu, tai 
padės padidinti galimybes gerinti miškų valdyseną susidomėjimą parodžiusiose atogrąžų 
valstybėse. Kadangi mediena, kuriai išduota FLEGT licencija, iš savanoriškus partnerystės 
susitarimus sudariusių valstybių yra laikoma savaime atitinkančia naujojo reglamento 
reikalavimus, susitarimas Liberijos medienai gali suteikti konkurencinį pranašumą medienos, 
kurios teisėtumas nėra patikrintas, atžvilgiu. 

Nors šis procesas turėtų padėti ES vėl tapti pagrindine Liberijos medienos rinka, įskaitant ES 
siekį skatinti palankias sąlygas Liberijos medienai patekti į ES rinką, patikimų tokių statistinių 
eksporto duomenų nėra.

Išvados

Tikimasi, kad kaip ir ankstesni savanoriškos partnerystės susitarimai, šis sudarytas su 
Liberija, padės pagerinti šalies miškininkystės sektoriaus valdyseną ir teisės aktų 
įgyvendinimą. Savanoriškos partnerystės susitarimas ne tik padėjo sukurti partnerystės 
priemonę, sudarysiančią Liberijai sąlygas užkirsti kelią miškų naikinimui ir alinimui, kuris 
prisideda prie klimato kaitos, bet ir turėtų pagerinti galimybes Liberijos medienos gaminiams 
įsitvirtinti Europos ir kitose tarptautinėse rinkose. Todėl galima tikėtis, kad šis susitarimas 
turės teigiamą poveikį Liberijos vystymuisi ir augimui.

ES ir Liberijos savanoriškos partnerystės susitarimas parengtas skaidriai, procese aktyviai 
dalyvaujant iki šiol daugiausiai dalyvių, įskaitant visus svarbiausius suinteresuotuosius 
subjektus, susijusius su miškų sektoriumi. Įvairūs suinteresuotieji subjektai ir toliau dalyvaus 
įgyvendinant ir stebint savanoriškos partnerystės susitarimo įgyvendinimą, prisidės prie 
sektoriaus skaidrumo, atskaitingumo ir geros valdymo.

Tačiau esama su veiksmingu įgyvendinimu ir stebėjimu susijusių iššūkių. Nors Liberijoje 
susitarimas pasiekė įgyvendinimo etapą, tačiau pats įgyvendinimas vyksta gan lėtai. 
Svarbiausia klausimas yra Liberijos pajėgumų didinimas, kuriam reikia ES ir valstybių narių 
paramos.

Dėl licencijavimo pasakytina, gali būti, kad nustatyta licencijavimo pradžios data – 2014 m. 
gali būti per daug aukštas tikslas. Kol ES pradės taikyti FLEGT licencijas, reikia atidžiai 
įvertinti Liberijos licencijavimo sistemą ir tolesnį reguliavimo reformų įgyvendinimą 
remiantis savanoriškos partnerystės susitarime nustatytais kriterijais. 

Be to, pilietinės visuomenės organizacijos išreiškė susirūpinimą dėl pastaruoju metu Liberijos 
valdžios išduoto didelio skaičiaus privačių leidimų kirsti, teigdamos, kad šių leidimų 
išdavimas prieštarauja savanoriškos partnerystės susitarimo dvasiai. Šiuos dalykus reikės 
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stebėti.

Rekomenduodama Parlamentui pritarti šiam susitarimui pranešėja pabrėžia, kad Liberijai ir 
Europos Komisijai reikės skirti pakankamą dėmesį siekiant veiksmingai ir laiku vykdyti 
savanorišką partnerystės susitarimą Liberijoje, įskaitant pajėgumų stiprinimą ir vietos 
bendruomenių dalyvavimą.

Todėl pranešėja kartoja Parlamento raginimą1 teikti reguliarias įgyvendinant savanoriškos 
partnerystės susitarimą ir derantis dėl naujų susitarimų bei juos įgyvendinant pasiektos 
pažangos ataskaitas. Pranešėja taip pat ragina Komisiją ir valstybes nares siekti ir toliau 
užtikrinti pakankamą finansinę paramą veiksmingam vis didesnio savanoriškos partnerystės 
susitarimų skaičiaus įgyvendinimui.

Taip pat pranešėja pabrėžia, kad savanoriškos partnerystės susitarimui įgyvendinti skirtos 
priemonės turi būti priimtos laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai2. Dėl savanoriškų partnerystės susitarimų priedų 
pakeitimų pranešėja pabrėžė, kad ateityje galbūt reikėtų perduoti galias, kad būtų visiškai 
atsižvelgta į Europos Parlamento išimtines teises pagal deleguotųjų teisės aktų priėmimo 
tvarką (Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnis).

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0008
2 OL L 55, 2011 2 28, p. 13


