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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Republiken Liberia om skogslagstiftningens efterlevnad, 
förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska 
unionen 
(11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE)) 

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (11104/2011),

– med beaktande av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och 
Republiken Liberia om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med 
skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen (11101/2011),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 207.3 och 207.4, artikel 218.6 andra stycket punkt a led v och 218.7 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (C7-0241/2011),

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet 
från utskottet för utveckling (A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet rapportera till parlamentet 
om hur genomförandet av de befintliga frivilliga partnerskapsavtalen och förhandlingarna 
och genomförandet av nya frivilliga partnerskapsavtal fortskrider.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och 
Republiken Liberia.
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MOTIVERING

Inledning

I december 2005 bemyndigades kommissionen av rådet att förhandla om en rad frivilliga 
partnerskapsavtal med timmerproducerande och exporterande länder för att främja importen 
av lagligt avverkat timmer till EU:s marknad och förbättra skogsförvaltningen i 
partnerländerna. Dessa bilaterala avtal utgör en grundval i EU:s handlingsplan för 
skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt)1 som syftar 
till att stoppa den olagliga avverkningen.

De frivilliga partnerskapsavtalen förpliktar partnerländerna att endast exportera lagligt 
producerade trävaruprodukter till EU. För att kontrollera om det timmer som ska exporteras 
har producerats lagligt fastställer avtalen ramar, institutioner och strukturer i ett licenssystem 
och föreskriver kontroller av försörjningskedjan, en ram för övervakning av att 
bestämmelserna följs och krav i fråga om oberoende granskning. Partnerländerna utvecklar, 
inom ramen för de frivilliga partnerskapsavtalen och med stöd från EU, sina system för att 
kontrollera att det timmer som exporteras till EU har producerats lagligt.

Kommissionen inledde förhandlingarna med Liberia i mars 2009. Avtalet med Liberia, som 
undertecknades den 27 juli 2011, är det sjätte partnerskapsavtalet av denna typ sedan avtalen 
med Ghana, Kongo, Kamerun, Centralafrikanska republiken och Indonesien. Det pågår 
förhandlingar om avtal med ett fåtal andra länder i Afrika och Asien och flera andra länder är 
intresserade av att ingå ett frivilligt partnerskapsavtal.

I likhet med de tidigare Flegt-partnerskapsavtalen krävs Europaparlamentets godkännande för 
ingåendet av detta avtal. 

Liberia och det frivilliga Flegt-partnerskapsavtalet

Det frivilliga partnerskapsavtalet mellan EU och Liberia präglas av landets särdrag. Nästan 
45 procent av Liberia är täckt av skog och landet har mer än hälften av Västafrikas 
återstående regnskogar2. Skogsbrukssektorn spelade en stor roll i det utdragna inbördeskriget 
(1997–2003) eftersom intäkterna från timmerproduktionen användes för att understödja 
konflikten. Detta ledde till att FN:s säkerhetsråd införde sanktioner mot importen av 
liberianskt timmer. Dessa hävdes under 2006 efter Liberias insatser för att reformera 
skogsbrukssektorn genom att omarbeta den rättsliga ramen och förbättra öppenheten3. 

Sedan nedläggningen av skogsbrukssektorn i krigets efterdyningar har president Ellen 
Johnson Sirleafs regeringar strävat efter att omvandla sektorn till en hållbar och ansvarsfull 
sådan. Deltagandet i det frivilliga Flegt-partnerskapsavtalet stöder det pågående arbetet. 
Eftersom landet lider av följderna av tiden med ”konfliktvirke” kommer det frivilliga 
                                               
1 COM(2003)0251.
2 http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/liberia_vpa-briefingnote_eng.pdf
3 Under 2008 lyckades Liberia även, som det första landet i Afrika, uppfylla kraven i Extractive Industries 
Transparency Initiative (Eiti), initiativet om öppenhet inom gruvnäringen. Landet var dessutom först med att 
inkludera intäkterna från timmerproduktionen i detta.
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partnerskapsavtalet och dess licenssystem att ge Liberias timmer laglighetsförsäkringar och 
bidra till att återupprätta förtroendet på de internationella marknaderna. Liberia har redan 
inrättat ett nationellt system för virkesspårning1 som det frivilliga partnerskapsavtalet ska utgå 
från. 

Utformningen av det frivilliga partnerskapsavtalet i Liberia kännetecknades av ett högt 
deltagande av en mängd olika intressenter och ett direkt engagemang från både det civila 
samhällets och industrins sida. För första gången deltog även de skogsberoende grupperna, 
vars intressen och rättigheter i hög grad behandlas i avtalet. Medan den privata sektorns 
deltagande har försvagats av brist på organisation har det civila samhället varit mycket aktivt i 
förhandlingarna om det frivilliga partnerskapsavtalet och vid inrättandet av systemet. 

Under processens gång har man fäst särskild uppmärksamhet vid det nya 
laglighetsförsäkringssystemet, den oberoende granskningen, det civila samhällets roll vid 
övervakningen av avtalet liksom vid öppenhet och utbyte av information.

Liberia har åtagit sig att upprätta ett system för att försäkra att alla trävaruprodukter som 
exporteras från landet har producerats lagligt. Dessutom sträcker sig Liberias definition av 
lagligt timmer bortom minimiprodukterna i det frivilliga partnerskapsavtalet och omfattar allt 
från träflis till trämöbler. Definitionen täcker dessutom aspekter såsom tilldelning av 
avverkningsrättigheter, arbetstagarnas rättigheter och miljörelaterade skyldigheter.

För att ta itu med den potentiella risken för att produkterna försvinner till andra marknader än 
EU, vilket inbegriper timmer som importeras från tredjeländer, har Liberia beslutat sig för att 
utvidga laglighetskravet till de trävaruprodukter som säljs på den inhemska marknaden. Detta 
återspeglar de positiva följder som ingåendet av det frivilliga partnerskapsavtalet har för 
politiken och lagstiftningen. 

Man planerade att börja utveckla det liberianska laglighetsförsäkringssystemet under 
januari 2012. Man förväntar sig att systemet enligt det frivilliga partnerskapsavtalet ska vara 
helt fungerande 2014, och att landet då även ska kunna utfärda Flegt-licenser för sina 
exporter. På grund av landets betydande kapacitetsbrist kommer upprättandet av 
laglighetsförsäkringssystemet att kräva stora insatser från Liberias sida liksom internationellt 
stöd.

Vad gäller genomförandet kommer parterna att upprätta en gemensam 
genomförandekommitté som ska övervaka avtalet. En ytterligare nationell flerpartskommitté 
bestående av representanter från regeringen, industrin, samfälligheterna och det civila 
samhället ska övervaka genomförandet av det frivilliga partnerskapsavtalet. Genom avtalet 
införs även oberoende granskningar av tredje part för att säkerställa att endast timmer som har 
producerats lagligt säljs inom landet eller exporteras.

                                               
1 LiberFor, ett konsortium av europeiska företag och Liberias myndighet för utveckling av skogsbruket (Forestry 
Development Authority).
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EU:s timmerförordning

I 2003 års handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel 
med skog förutsågs även en ny EU-förordning om timmer1. Timmerförordningen ska träda i 
kraft i mars 2013 och syftar till att främja en legitim import av trävaruprodukter och skapa 
lika villkor för alla deltagare på marknaden.

Den kommer att förbjuda försäljning av olagligt avverkat timmer och produkter som 
tillverkats av sådant timmer inom EU, enligt reglerna om ursprungsland. Förordningen 
fastställer skyldigheter rörande tillbörlig aktsamhet för aktörer som släpper ut timmer eller 
relaterade produkter på EU:s marknad. Den kommer att omfatta leveranskedjan för timmer, 
från avverkningsplatserna till de europeiska konsumenterna, och kommer därför att sträva 
efter att garantera att endast lagliga produkter kommer in på EU:s marknad – samtidigt som 
man bidrar till att stoppa avskogningen i tredjeländerna. 

Förordningen antas som ett svar på den växande kundmedvetenheten om olaglig avverkning 
och en efterfrågan på kontrollerade och certifierade trävaror. Dessutom verkar den har lett till 
ett ökat intresse för förhandlingar om frivilliga partnerskapsavtal, vilket gör det lättare att 
förbättra skogsstyrningen i de länder med tropisk skog som är intresserade. Eftersom Flegt-
licensierat timmer från länder som har tecknat ett frivilligt partnerskapsavtal automatiskt 
anses följa kraven i den nya förordningen kan avtalet ge liberianskt timmer en 
konkurrensmässig fördel över okontrollerat timmer. 

Även om processen bör hjälpa EU att åter bli en viktig marknad för Liberias timmer, i och 
med att EU strävar efter att främja landets tillträde till sin marknad, finns det ingen tillförlitlig 
exportstatistik tillgänglig.

Slutsatser

I likhet med de tidigare frivilliga partnerskapsavtalen hoppas man i och med avtalet med 
Liberia kunna hjälpa till med arbetet med att förbättra styrningen och efterlevnaden inom 
landets skogsbrukssektor. Utöver upprättandet av ett partnerskapsverktyg för att göra det 
möjligt för Liberia att stoppa olaglig avverkning och skogsförsämring som bidrar till 
klimatförändringar bör det frivilliga partnerskapsavtalet förbättra marknadsmöjligheterna för 
Liberias trävaruprodukter på Europas marknader och andra internationella marknader. 
Därigenom kan man förvänta sig att avtalet kommer att skynda på Liberias övergripande 
utveckling och tillväxt.

Det frivilliga partnerskapsavtalet mellan EU och Liberia har utvecklats på ett öppet sätt med 
det mest omfattande deltagandet hittills, och har utformats tillsammans med alla viktiga 
intressenter inom skogsbrukssektorn. De olika intressenterna kommer att fortsätta att delta i 
genomförandet och övervakningen av det frivilliga partnerskapsavtalet och därigenom bidra 
till öppenhet, ansvar och god styrning inom sektorn.

Utmaningarna ligger emellertid i att säkerställa ett effektivt genomförande och en effektiv 
övervakning. I Liberia befinner sig avtalet i genomförandeetappen, men arbetet går långsamt. 

                                               
1 Förordning (EU) nr 995/2010. 
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För Liberia utgör kapacitetsuppbyggnaden en kritisk fråga och därför behövs stöd från EU 
och EU-medlemsstaterna.

Vad gäller licensieringen kan tidsfristen 2014 komma att visa sig vara för ambitiös för 
utfärdandet av licenser. En noggrann bedömning mot bakgrund av de kriterier som fastställts i 
det frivilliga partnerskapsavtalet, liksom ett slutförande av de pågående rättsliga reformerna, 
krävs innan EU kan börja godta Flegt-licenser. 

Dessutom oroas det civila samhällets organisationer över det stora antal privata 
avverkningstillstånd som Liberias regering nyligen har utfärdat, och hävdar att dessa kränker 
andemeningen i avtalet. Denna utveckling kommer att kräva övervakning.

Föredraganden rekommenderar att parlamentet godkänner avtalet men framhåller att både 
Liberia och Europeiska kommissionen kommer att behöva ägna det frivilliga 
partnerskapsavtalet tillräcklig uppmärksamhet för att se till att det genomförs på ett effektivt 
sätt inom tidsramarna, vilket inkluderar kapacitetsuppbyggnad och det civila samhällets 
deltagande.

Föredraganden upprepar därför parlamentets 1 krav på regelbunden rapportering om 
framstegen, både i fråga om genomförandet av de överenskomna frivilliga 
partnerskapsavtalen och i fråga om förhandlingarna och genomförandet av nya avtal. 
Dessutom uppmanas kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta att säkerställa att ett 
effektivt genomförande av allt fler frivilliga partnerskapsavtal stöds med tillräckliga 
finansiella resurser.

Dessutom påpekar föredraganden att åtgärderna för genomförandet av de frivilliga 
partnerskapsavtalen bör antas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter2. När det gäller ändringen av bilagorna till det frivilliga 
partnerskapsavtalet framhåller föredraganden behovet av en möjlig framtida delegering av 
befogenheter för att till fullo beakta parlamentets privilegier enligt reglerna om delegerade 
lagstiftningsakter (artikel 290 FEUF).

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


