
PR\889627EL.doc PE480.602v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

2011/0127(NLE)

14.2.2012

*
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη 
εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας όσον αφορά την επιβολή της δασικής 
νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT)
(COM(2011)0282 – C7-0000/2012 – 2011/0127(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγήτρια: Elisabeth Köstinger



PE480.602v01-00 2/9 PR\889627EL.doc

EL

PR_NLE-CN_art90am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)



PR\889627EL.doc 3/9 PE480.602v01-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ......................................................................................................6



PE480.602v01-00 4/9 PR\889627EL.doc

EL



PR\889627EL.doc 5/9 PE480.602v01-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εθελοντικής 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας όσον αφορά την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη 
διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση(FLEGT)
(COM(2011)0282 – C7-0000/2012 – 2011/0127(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2011)0282),

– έχοντας υπόψη την εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας όσον αφορά την επιβολή της δασικής 
νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (00000/2011),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 207, παράγραφος 3 και 4 καθώς και το άρθρο 218, παράγραφος 
6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο (α)(v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο 
να γνωμοδοτήσει (C7-0000/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

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

1. εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και 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 
(ΕΣΕΣ) και τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή νέων ΕΣΕΣ·

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

Εισαγωγή

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το 2003 με αντικείμενο την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη
διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT)1 προέβλεπε τη συγκρότηση εταιρικών σχέσεων με τις
χώρες που παράγουν και εξάγουν ξυλεία, για να διασφαλιστεί ότι στο εμπόριο διακινούνται
μόνο προϊόντα νόμιμης υλοτομίας και να προαχθεί η χρηστή δασική διαχείριση. Καθώς η
πρωτοβουλία FLEGT εξακολουθεί να διαμορφώνεται, η ΕΕ έχει συνάψει μια σειρά από 
εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (ΕΣΕΣ). 

Η εμπορική συμφωνία με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, που υπεγράφη στις 28 
Νοεμβρίου 2011, είναι η τέταρτη εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης που 
διαπραγματεύθηκε η ΕΕ με αφρικανική χώρα, μετά τις συμφωνίες με την Γκάνα, το Κονγκό
και το Καμερούν. Έχουν δρομολογηθεί οι διαπραγματεύσεις ΕΣΕΣ με δύο άλλες χώρες της
Λεκάνης του Κονγκό, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Γκαμπόν, καθώς και με την 
Μαλαισία και το Βιετνάμ.  Οι διαπραγματεύσεις με την Ινδονησία και τη Λιβερία 
ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 2011.  

Όπως οι προηγούμενες εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης FLEGT, η συμφωνία με τη
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία παρέχει ένα μέσο για την αντιμετώπιση της παράνομης
υλοτομίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και της επιβολής του νόμου 
στον δασικό τομέα της χώρας καθώς και για να ενισχυθούν οι ευκαιρίες αγοράς όσον αφορά 
τα κεντροαφρικανικά προϊόντα ξυλείας στην Ευρώπη. 

Ταυτόχρονα, η ΕΣΕΣ δεσμεύει τη χώρα εταίρο να αναπτύξει νομοθετικό πλαίσιο και
συστήματα ιχνηλασιμότητας, νομικής επιβεβαίωσης και αδειοδότησης της ξυλείας και των
προϊόντων ξυλείας που προορίζονται για εξαγωγή στη  αγορά της ΕΕ καθώς και να 
εξασφαλίσει την εποπτεία και την ανεξάρτητη άσκηση ελέγχου. 

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

Η εθελοντική εταιρική σχέση ΕΕ-Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας

Τα δάση καλύπτουν περίπου 54.000 χλμ2 ή 8,7% της μη αστικής έκτασης της 
Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Ο δασικός τομέας καλύπτει το 4 τοις εκατό της χώρας και 
το 40% των εσόδων από τις εξαγωγές. Το 60 % της κεντροαφρικανικής ξυλείας εξάγεται 
στην Ευρώπη. Άλλες μεγάλες αγορές είναι η Κίνα, η Βόρειος Αμερική και η Αφρική 
(Καμερούν και Τσαντ).2

Στη Κεντροαφρικανική Δημοκρατία η υποβάθμιση των δασών συμβαίνει κυρίως εξαιτίας της 
ανεπάρκειας στην επιβολή του νόμου και την εποπτεία λόγω ελλείψεων σε ανθρώπινους, 

                                               
1 COM(2003) 251
2 http://www.euflegt.efi.int/files/attachments/euflegt/carbriefingnote_english_lores_online.pdf
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υλικούς και χρηματοδοτικούς πόρους, πράγμα που έχει οδηγήσει σε παράνομη εκμετάλλευση 
δασών, λαθροθηρία και πυρκαγιές. Tαυτόχρονα, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία υπήρξε 
μια από τις πρώτες χώρες της Λεκάνης του Κονγκό που ανέλαβε τη διεξαγωγή δασικών 
απογραφών και προώθησε τη βιώσιμη διαχείριση των δασών. Πάνω από 3 εκατ. εκτάρια
κεντροαφρικανικών τροπικών δασών στην Κεντρική Αφρική, στα νοτιοδυτικά της χώρας, 
έχουν δοθεί για βιομηχανική εκμετάλλευση, κυρίως σε ευρωπαϊκές εταιρίες. Οι εταιρείες
υλοτομίας ζητούν άδειες εκμετάλλευσης και γαιοχρησίας, όπως ορίζεται στον δασικό κώδικα
της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας για το 2008, και αυτές εξαρτώνται από τα σχέδια
δασικής διαχείρισης. 

Η ΕΣΕΣ βασίζεται στο νομοθετικό έργο που έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο και 
του δίνει συνέχεια. Με τη συμφωνία η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία δεσμεύεται να
εμπορεύεται μόνο εξακριβωμένα νόμιμη ξυλεία με την ΕΕ. Για αυτό τον σκοπό θα
συγκροτήσει συστήματα εξακρίβωσης της συμμόρφωσης με τον νόμο και της 
ιχνηλασιμότητας σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, από τα πρότυπα υλοτομίας 
μέχρι τους ελέγχους σε εξαγωγικές αποστολές, και τελικά της έκδοσης εξαγωγικών αδειών 
FLEGT. Πέρα από τα διάφορα επίπεδα εσωτερικής εξακρίβωσης, οι ανεξάρτητοι έλεγχοι θα 
εξακριβώνουν όλες τις παραμέτρους του συστήματος νομικής διασφάλισης της 
Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας σε τακτά διαστήματα. Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα διασφαλίζει 
την ευνοϊκή πρόσβαση στις αγορές της για όλα τα προϊόντα ξυλείας από την 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. 

Η συμφωνία καλύπτει όλα τα προϊόντα υλοτομημένου ξύλου προς εξαγωγή, 
συμπεριλαμβανομένων των πλακιδίων ξύλου ως καύσιμης ύλης, των κούτσουρων, της 
πριονισμένης ξυλείας, του καπλαμά και των ξύλινων επίπλων. Το σύστημα της
Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας για την εξακρίβωση της νομιμότητας της ξυλείας και των
παράγωγων προϊόντων θα εφαρμόζεται σε όλες τις εξαγωγές και όχι μόνο σε όσες
προορίζονται για την ΕΕ. Πέραν τούτου θα καλύπτει την ξυλεία που εισάγεται από τρίτες 
χώρες για να υποστεί επεξεργασία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία πριν από την 
εξαγωγή της. Ωστόσο το ξύλο και τα προϊόντα ξυλείας που προορίζονται για την εγχώρια 
αγορά εξαιρούνται από τη συμφωνία. Ομοίως εξαιρούνται η ξυλεία και προϊόντα ξυλείας από 
κοινοτικά δάση καθώς και η βιοτεχνική εκμετάλλευση. Ο δασικός κώδικας για το 2008 
προβλέπει ωστόσο την αδειοδότηση για τα τελευταία, τα οποία επομένως θα μπορούσαν να 
εξάγονται μελλοντικά στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Οι ορισμοί νομιμότητας όσον αφορά την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας της
Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο μιας συμμετοχικής διαδικασίας 
με πολλούς ενδιαφερόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων του ιδιωτικού τομέα, της 
κοινωνίας των πολιτών και των εκπροσώπων της κυβέρνησης. Οι διάφοροι παράγοντες του 
δασικού τομέα που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία θα εξακολουθήσουν 
να συμβάλλουν στις φάσεις εφαρμογής και εποπτείας μέσω μιας εθνικής πολυμερούς 
επιτροπής. 

Μια πλατφόρμα δασικής διακυβέρνησης αποτελούμενη από μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
την κοινωνία των πολιτών θα εποπτεύει τις δραστηριότητες για την εφαρμογή της ΕΣΕΣ και 
θα αναφέρει τις παρατηρήσεις της στην κοινή επιτροπή εφαρμογής ΕΕ - Κεντροαφρικανικής 
Δημοκρατίας, για να υπάρχει εποπτεία ολόκληρου του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας. Για
να διασφαλιστεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, η ΕΣΕΣ προβλέπει τη συγκρότηση 
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δυναμικού και την κατάρτιση στην ανεξάρτητη άσκηση ελέγχου. 

Τα τροπικά δάση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας είναι η κατοικία πολλών αυτοχθόνων 
κοινοτήτων που εξαρτώνται από τη αξιοποίηση των δασικών πόρων. Ενώ το νομικό πλέγμα 
της ΕΣΕΣ για την κεντροαφρικανική ξυλεία καλύπτει τα δικαιώματα των αυτοχθόνων 
πληθυσμών, τα δικαιώματά τους στη γη και στην ιδιοκτησία γης εξακολουθούν  να χρήζουν 
αντιμετωπίσεως και αποσαφηνίσεως μέσω νομοθετικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο. 
Αν και η διαδικασία της ΕΣΕΣ επέτρεψε τον διάλογο και τον αυξημένο προβληματισμό για 
τα δικαιώματα χρήσης τόσο εκ μέρους των αυτοχθόνων πληθυσμών όσο και των τοπικών 
κοινοτήτων, η εν εξελίξει νομοθετική διαδικασία χρειάζεται εποπτεία. 

Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία1, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε ισχύ τον Μάρτιο
του 2013, θα καταργήσει την πώληση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και των σχετικών
προϊόντων στην ΕΕ και αναμένεται, από κοινού με τις ΕΣΕΣ, να αποθαρρύνει την παράνομη 
και μη βιώσιμη εκμετάλλευση των δασών και να αντιμετωπίσει επομένως μια από τις βασικές 
αιτίες της υποβάθμισης των δασών. Επιπλέον, ελπίζεται ότι θα επιταχύνει τη συνολική
εφαρμογή της ΕΣΕΣ, η οποία υπήρξε ιδιαίτερα αργή μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα, η διαδικασία
κύρωσης της ΕΣΕΣ έχει περατωθεί μόνο στην Γκάνα και στο Καμερούν.

Συμπεράσματα

Πέρα από τη συγκρότηση ενός εργαλείου εταιρικής σχέσης για τη βελτίωση των προτύπων
διαχείρισης, της βιωσιμότητας και της λογοδοσίας στον δασικό τομέα, μπορεί να αναμένει
κανείς ότι η ΕΣΕΣ θα συμβάλει στη συνολική ανάπτυξη και μεγέθυνση στην
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση του εισοδήματος που
παράγεται από τις εξαγωγές ξυλείας προς την ΕΕ και άλλες διεθνείς αγορές. Μελλοντικά, τα
φορολογικά έσοδα από τη βιομηχανική αξιοποίηση των δασών θα εξασφαλίζουν όλο και
μεγαλύτερο κέρδος για την τοπική οικονομία και τις κοινότητες εντός της
Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. 

Ενώ η ΕΣΕΣ προσφέρει μέτρα για την καλύτερη δασική διακυβέρνηση και η συμφωνία έχει
τύχει ευρείας στηρίξεως, αντιμετωπίζονται προκλήσεις όσον αφορά την αποτελεσματική
εφαρμογή της. Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι σήμερα δεσμευμένη σε
δραστηριότητες εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της νομικής επαλήθευσης, 
νέας νομοθεσίας και του θεσμικού πλαισίου, παράλληλα με τη διαδικασία κύρωσης. Ζωτικής
σημασίας θα είναι η τεχνική και χρηματοδοτική υποστήριξη της εφαρμογής της ΕΣΕΣ εκ 
μέρους της ΕΕ

Επιπλέον, ενώ η δασοκομία εξασφαλίζει ένα σημαντικό μερίδιο των εσόδων από τις
εξαγωγές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, η αντιμετώπιση της νομικής επαλήθευσης 
των εξαγωγών ξυλείας πρέπει να συμβαδίζει με τη ρύθμιση της εγχώριας αγοράς. Ενώ η
εισηγήτριά σας εκτιμά ότι η διαδικασία ΕΣΕΣ έχει θετικό γενικό αντίκτυπο στη διαχείριση 
των δασών στη χώρα εταίρο, θα επιθυμούσε να δει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα με σκοπό τη 
συμμόρφωση με τον νόμο και στην τοπική αγορά. 

Η ΕΣΕΣ αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργική μέχρι τον Ιανουάριο του 2014, 

                                               
1 Κανονισμός (EΕ) Αριθ. 995/2010
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συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης αδειών FLEGT. Τα μέρη έχουν συμφωνήσει να
εκτιμήσουν το 2013 την ετοιμότητα του συστήματος και να αναθέσουν σε ανεξάρτητο φορέα
την αξιολόγηση της λειτουργικότητας του συστήματος FLEGT . Λόγω των ιδιαίτερα  
φιλόδοξων χρονικών υπολογισμών και των αναγκαίων ρυθμιστικών μέτρων και μέτρων 
συγκρότησης δυναμικού που πρέπει να αναληφθούν από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 
θα χρειαστεί μια προσεκτική εκτίμηση. 

Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι οι ΕΣΕΣ δεν αποτελούν τη μοναδική δρομολογημένη 
διαδικασία ενίσχυσης της δασικής αειφορίας στις χώρες εταίρους της ΕΕ. Πρέπει επομένως
να δοθεί προσοχή στην αναθεώρηση του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου της 
Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των δεσμεύσεων 
που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της FLEGT και ειδικότερα των διαδικασιών REDD 
(Μείωση των Εκπομπών από την Αποψίλωση και την Υποβάθμιση των Δασών).

Η εισηγήτριά σας, ενώ συνιστά να συγκατατεθεί το Κοινοβούλιο στη συμφωνία, τονίζει ότι
τόσο η κυβέρνηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
χρειαστεί να αφιερώσουν αρκετή προσοχή στην αποτελεσματική και έγκαιρη επιβολή της
ΕΣΕΣ, πράγμα που περιλαμβάνει τη συγκρότηση δυναμικού, τη συμμετοχή τοπικών 
κοινοτήτων, εγγυήσεις για τους αυτόχθονες πληθυσμούς καθώς και τη γενική ενίσχυση της 
επίγνωσης όσον αφορά την ΕΣΕΣ μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων. 

Η εισηγήτριά σας επαναλαμβάνει το αίτημα του Κοινοβουλίου1 για τακτική υποβολή
εκθέσεων προόδου τόσο σε σχέση με την εφαρμογή των συμπεφωνημένων ΕΣΕΣ όσο και σε 
σχέση με την διαπραγμάτευση και την εφαρμογή νέων συμφωνιών. Πέραν τούτου η
εισηγήτριά σας καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να διασφαλίζουν 
ότι η αποτελεσματική εφαρμογή περισσότερων ΕΣΕΣ θα στηρίζεται με επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους. 

Επιπλέον, η εισηγήτριά σας επισημαίνει ότι τα μέτρα εφαρμογής της ΕΣΕΣ πρέπει να 
εγκριθούν σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 182/2011, ο οποίος θεσπίζει τους κανόνες
και τις γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή2. Όσον αφορά την τροποποίηση των
παραρτημάτων της ΕΣΕΣ, η εισηγήτριά σας τονίζει την ανάγκη σε ενδεχόμενη μελλοντική 
ανάθεση αρμοδιοτήτων να ληφθούν υπόψη τα προνόμια του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του 
καθεστώτος των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση (άρθρο 290 ΣΛΕΕ).

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0008
2 ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13


