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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem 
Den Europæiske Union og Den Centralafrikanske Republik om retshåndhævelse, god 
forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) med træ og træprodukter 
til Den Europæiske Union
(COM(2011)0282 – C7-0000/2012 – 2011/0127(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (COM(2011)0282),

– der henviser til udkastet til en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union 
og Den Centralafrikanske Republik om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og 
handel på skovbrugsområdet med træprodukter til Den Europæiske Union (00000/2011),

– 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 (C7-0000/2012),

– 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 at rapportere regelmæssigt til Parlamentet om fremskridt for 
så vidt angår gennemførelsen af eksisterende frivillige partnerskabsaftaler (VPA'er) og 
forhandling og gennemførelse af nye frivillige partnerskabsaftaler;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og Den Centralafrikanske Republiks regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Indledning

EU's handlingsplan om retshåndhævelse, god forvaltningsskik og handel på 
skovbrugsområdet (FLEGT)1 indebar etableringen af partnerskaber med træproducerende og 
tømmereksporterende lande med henblik på at sikre, at kun lovligt fældet tømmer sælges og 
sikre sund skovforvaltning. Idet FLEGT-initiativet fortsat er under udformning, har EU 
indgået en række frivillige partnerskabsaftaler (VPA). 

Handelsaftalen med Den Centralafrikanske Republik (RCA), der blev undertegnet den 28. 
november 2011, er den fjerde i rækken af sådanne partnerskabsaftaler, som EU har forhandlet 
med et afrikansk land, efter aftalerne med Ghana, Congo og Cameroun. På nuværende 
tidspunkt føres der forhandlinger med to andre lande i Congobækkenet, Den Demokratiske 
Republik Congo og Gabon, og ligeledes Malaysia og Vietnam. Forhandlingerne med 
Indonesien og Liberia blev afsluttet i maj 2011.

Aftalen med Den Centralafrikanske Republik skaber i lighed med tidligere FLEGT frivillige 
partnerskabsaftaler et instrument til at takle ulovlig skovhugst, at hjælpe med at forbedre 
lovgivning, forvaltning og retshåndhævelse inden for landets skovbrugssektor såvel som til at 
styrke markedsmulighederne for centralafrikanske træprodukter i Europa. 

Den frivillige partnerskabsaftale forpligter på samme tid partnerskabslande til at udvikle 
lovgivningsmæssige rammer og systemer til sporing, juridisk verifikation og licensudstedelse 
af træ og træprodukter til eksport til EU-markedet og etablere overvågning og uafhængig 
revision. 

Som det var tilfældet for de tidligere FLEGT-partnerskabsaftaler, er Europa-Parlamentets 
godkendelse nødvendig for indgåelse af denne APV. 

Den frivillige partnerskabsaftale mellem EU og RCA

Omkring 54.000 km2 eller 8,7 % af landarealet i Den Centralafrikanske Republik er dækket 
af skove. Skovene udgør 4 % af landets BNP og 40 % af dets eksportindtægter. 60 % af det 
centralafrikanske tømmer eksporteres til Europa. Andre vigtige eksportmarkeder er Kina, 
Nordamerika og Afrika (Cameroun og Tchad)2.

I Den Centralafrikanske Republik skyldes skovforringelsen hovedsageligt utilstrækkelig 
retshåndhævelse og utilstrækkelig overvågning som følge af manglende menneskelige, 
materielle og finansielle ressourcer, der har medført ulovlig tømmer- og skovhugst og 
skovbrande. RCA var samtidig det første af landene i Congobækkenet til at gennemføre 
skovopgørelser og fremme bæredygtig skovforvaltning. Over 3 mio. hektarer af den 
centralafrikanske regnskov, i den sydvestlige del af landet, er under industrielle koncessioner, 
hovedsagelig af europæiske firmaer. Skovbrug skal indhente drifts- og forvaltningstilladelser, 
som fastsat i RCA'S skovbrugslov fra 2008 og disse afhænger af skovforvaltningsplanerne.

                                               
1 KOM(2003)0251.
2 http://www.euflegt.efi.int/files/attachments/euflegt/carbriefingnote_english_lores_online.pdf
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Den frivillige partnerskabsaftale etablerer og viderefører det lovgivningsarbejde, der allerede 
er gennemført på nationalt plan. RCA forpligter sig med denne aftale til udelukkende at 
eksportere juridisk verificerede træprodukter til EU. Det vil med henblik herpå etablere 
systemer til verifikation af overholdelse af retsreglerne og sporing langs med 
forsyningskæden, fra hugststandarder til kontrol af eksportforsendelser og i sidste ende 
udstedelse af FLEGT-eksportlicenser.  Ud over en række punkter for intern kontrol, vil 
uafhængige revisioner regelmæssigt kontrollere alle aspekter af RCA's systemer til 
verifikation af lovligheden. EU vil samtidig garantere favorabel adgang til sine markeder for 
alle træprodukter fra Den Centralafrikanske Republik.

Aftalen dækker alle træprodukter, der skal eksporteres, herunder træflis til brændsel, stammer, 
opskåret træ, finer og træmøbler. Det centralafrikanske system til verifikation af 
træprodukters lovlighed skal gælde for al eksport og ikke for kun eksport til EU. Det skal 
endvidere dække træ, der importeres fra tredjelande til behandling i RCA til eksport. Træ og 
træprodukter, der er tiltænkt hjemmemarkedet er dog undtaget fra aftalen. Træ og 
træprodukter fra fællesejede skove og træ til håndværksbrug er ligeledes undtaget fra aftalen.  
Skovbrugsloven fra 2008 påtænker licensudstedelse til sidstnævnte, som dermed kan 
eksporteres til det europæiske marked i fremtiden. 

Definitionen af lovlighed for centralafrikansk træ og træprodukter blev udformet i en proces, 
hvor adskillige interessenter deltog, og omfattede den private sektor, civilsamfundet og 
regeringsrepræsentanter. De forskellige skovinteressenter, der deltog i forhandlingen af 
aftalen, vil fortsat bidrage til gennemførelses- og overvågningsfasen gennem et nationalt 
udvalg, sammensat af adskillige interessenter.  

Et forum for skovforvaltning sammensat af ngo'er og civilsamfund vil overvåge 
gennemførelsesaktiviteterne for den frivillige partnerskabsaftale og vil rapportere sine 
observationer til det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen mellem EU og RCA, med 
henblik på at sikre, at hele aftalens anvendelsesområde overvåges. Den fælles 
partnerskabsaftale omfatter kapacitetsopbygning og uddannelse i uafhængig overvågning med 
henblik på at sikre civilsamfundets deltagelse. 

RCA's regnskove er hjemsted for mange oprindelige samfund, der er afhængige af 
anvendelsen af skovenes ressourcer. Medens den frivillige partnerskabsaftales lovlighedsnet 
for centralafrikansk træ dækker de oprindelige samfunds rettigheder, er der stadig spørgsmål 
omkring deres rettigheder til land og landejerskab, der bør tages op og afklares ved 
lovgivningsreformer på nationalt plan.  På trods af at processen for den frivillige 
partnerskabsaftale har givet anledning til dialog og øget hensyntagen til både de oprindelige 
samfunds og lokalsamfundenes brugsrettigheder, bør den igangværende lovgivningsproces 
overvåges.  

Den nye EU-forordning1 om træ- og træprodukter, der træder i kraft i marts 2013, forbyder 
slag af ulovligt fældet træ og hermed forbundne produkter til EU og forventes, sammen med 
de frivillige partnerskabsaftaler, at hæmme ulovlig og ubæredygtig udnyttelse af skove og 
derved takle en af årsagerne til skovforringelse. Det håbes ligeledes, at fremskynde den 

                                               
1 Forordning (EU) nr. 995/2010
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overordnede gennemførelse af de frivillige partnerskabsaftaler, der indtil nu har været 
temmelig langsom. Ratificeringsprocessen af de frivillige partnerskabsaftaler er alene afsluttet 
i Ghana og Cameroun. 

Konklusion

Sammen med etableringen af et partnerskabsværktøj til forbedring af forvaltningsstandarder, 
bæredygtighed og ansvarlighed inden for skovbrugssektoren, kan den frivillige 
partnerskabsaftale forventes at have en positiv indvirkning på den generelle udvikling og 
vækst i Den Centralafrikanske Republik, bl.a. ved at sikre indtægter fra eksport af træ til EU 
og andre internationale markeder. I fremtiden bør afgiftsindtægter fra industrielt skovbrug i 
stigende grad gavne lokaløkonomien og lokalsamfundene i RCA.

Den frivillige partnerskabsaftale er et skridt mod bedre skovforvaltning og aftalen har bred 
opbakning, men udfordringen ligger i den effektive gennemførelse. RCA er på nuværende 
tidspunkt i gang med gennemførelsesaktiviteter, herunder udvikling af lovlighedsverifikation, 
ny lovgivning og de institutionelle rammer, samtidig med ratifikationsprocessen. EU's 
tekniske og finansielle bistand til gennemførelsen af den frivillige partnerskabsaftale vil være 
altafgørende.

Medens skovbruget udgør en betydelig del af RCA's eksportindtægter, bør håndteringen af 
lovlighedsverifikationen af træeksport gå hånd i hånd med hjemmemarkedets lovgivning. 
Ordføreren værdsætter, at processen for den frivillige partnerskabsaftale har en positiv generel 
indvirkning på skovforvaltning i partnerlandet, men hun havde gerne set en tidsplan for 
håndhævelse af overholdelse af loven på det lokale marked også. 

Den frivillige partnerskabsaftale forventes at fungere fuldt ud fra januar 2014, herunder for 
udstedelse af FLEGT-licenser. Parterne er enige om at vurdere, om systemet er klart i 2013 og 
at bestille en uafhængig vurdering af, hvorledes FLEGT-licensordningen fungerer. På grund 
af den noget ambitiøse timing og de nødvendige lovgivningsmæssige og 
kapacitetsopbyggende foranstaltninger, som RCA skal træffe, vil en omhyggelig vurdering 
være en nødvendighed. 

Det skal endvidere bemærkes, at de frivillige partnerskabsaftaler ikke er den eneste 
igangværende proces med henblik på at styrke den bæredygtige forvaltning af skovene i EU's 
partnerlande. Der bør i gennemgangen af RCA's retlige og administrative ramme især lægges 
vægt på at sikre sammenhæng mellem forpligtelser indgået i processerne FLEGT og især i 
REDD (reduktion af emissioner fra skovrydning og skovforringelse).

Ordføreren anbefaler, at Parlamentet godkender aftalen, men understreger samtidig, at det er 
nødvendigt, at både RCA's regering og Kommissionen er tilstrækkeligt opmærksomme på, 
om den frie partnerskabsaftale gennemføres effektivt og rettidigt, herunder for så vidt angår 
kapacitetsopbygning, lokalsamfundenes deltagelse, sikring af de oprindelige samfund samt 
generel bevidsthedsgørelse omkring den frie partnerskabsaftale blandt de forskellige 
interessenter.
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Ordføreren gentager Parlamentets opfordring1 til regelmæssig rapportering om fremskridt, 
både hvad angår gennemførelsen af den indgåede frie partnerskabsaftale og forhandling og 
gennemførelse af nye aftaler. Ordføreren opfordrer endvidere Kommissionen og 
medlemsstaterne til fortsat at sikre, at den effektive gennemførelse af et stigende antal 
frivillige partnerskabsaftaler støttes gennem tilstrækkelige finansielle ressourcer.

Ordføreren påpeger endvidere at gennemførelsesforanstaltningerne for den frivillige 
partnerskabsaftale bør vedtages i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011, der 
fastsætter generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser2. Ordføreren understreger i forbindelse 
med ændring af bilagene i den frivillige partnerskabsaftale, behovet for en mulig fremtidig 
uddelegering af beføjelser for at tage fuldstændigt hensyn til Parlamentets beføjelser under de 
nye bestemmelser om delegerede retsakter (artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde).

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


