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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Centrinės Afrikos 
Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų 
valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena (FLEGT) sudarymo
(COM(2011)0282 – C7-0000/2012 – 2011/0127(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2011)0282),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Centrinės Afrikos Respublikos savanorišką 
partnerystės susitarimą dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į 
Europos Sąjungą importuojama mediena (FLEGT) (00000/2011),

– atsižvelgdamas į Tarybos prašymą pritarti, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 207 straipsnio 3 ir 4 dalis, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a v punktą ir 
218 straipsnio 7 punktą (C7-0000/2012),

– 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 teikti Parlamentui reguliarias ataskaitas dėl pažangos įgyvendinant esamą 
savanorišką partnerystės susitarimą ir derantis bei įgyvendinant naujus savanoriškus 
partnerystės susitarimus;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių ir 
Centrinės Afrikos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.



PE480.602v01-00 6/9 PR\889627LT.doc

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

ES 2003 m. miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) 
veiksmų plane1 numatytas partnerysčių su medieną gaminančiomis ir eksportuojančiomis 
šalimis sudarymas siekiant užtikrinti, kad būtų prekiaujama tik teisėtai iškirsta mediena ir 
skatinti patikimą miškų valdymą. Toliau sėkmingai vykdant FLEGT iniciatyvą ES sudarė 
daug savanoriškų partnerystės susitarimų (SPS). 

2011 m. lapkričio 28 d. pasirašytas prekybos susitarimas su Centrinės Afrikos Respublika 
(CAR) yra ketvirtasis (po susitarimų su Gana, Kongu ir Kamerūnu) derybomis pasiektas 
savanoriškas partnerystės susitarimas su Afrikos šalimi. Vyksta derybos dėl SPS su kitomis 
dviem Kongo baseino šalimis, Kongo Demokratine Respublika ir Gabonu, taip pat su 
Malaizija ir Vietnamu. Derybos su Indonezija ir Liberija baigtos 2001 m. gegužės mėn.

Kaip ir ankstesni FLEGT savanoriški partnerystės susitarimai, susitarimas su Centrine Afrikos 
Respublika yra neteisėto miškų kirtimo problemos sprendimo, teisės aktų tobulinimo, 
valdymo ir teisės aktų vykdymo šalies miškų sektoriuje priemonė ir galimybių Centrinės 
Afrikos medienos produktams patekti į rinkas Europoje didinimo priemonė. 

Tuo pačiu metu SPS įpareigoja šalį partnerę parengti teisės aktų leidimo sistemą ir medienos 
bei medienos produktų, kurie bus eksportuojami į ES rinką, atsekamumo, teisėtumo tikrinimo 
ir licencijavimo sistemas ir numatyti stebėseną bei nepriklausomą auditą. 

Kai ir ankstesnių FLEGT partnerystės susitarimų atveju, SPS sudarymui reikalingas Europos 
Parlamento pritarimas. 

ES ir Centrinės Afrikos Respublikos savanoriška partnerystė

Miškai apima apie 54 000 km2 arba 8,7 proc. Centrinės Afrikos Respublikos žemės ploto. 
Miškų sektorius 4 proc. prisideda prie šalies BVP ir 40 proc. prie eksporto pajamų. 60 proc. 
Centrinės Afrikos medienos eksportuojama į Europą. Kitos pagrindinės eksporto rinkos yra 
Kinija, Šiaurės Amerika ir Afrika (Kamerūnas ir Čadas).2

Centrinėje Afrikos Respublikoje miškai nyksta daugiausiai dėl netinkamo teisės aktų 
vykdymo ir stebėsenos, nes trūksta žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių, dėl to 
neteisėtai kertami miškai ir naudojama mediena bei deginami krūmai. Tuo pačiu metu 
Centrinė Afrikos Respublika buvo viena iš pirmųjų Kongo baseino šalių, kurios atliko miškų 
inventorizaciją ir skatino tvarų miškų valdymą. Virš 3 mln. hektarų apimančiuose Centrinės 
Afrikos atogrąžų miškuose šalies pietvakariuose suteiktos teisės pramonės bendrovėms, 
kurias valdo daugiausiai Europos įmonės. Medienos ruošos bendrovėms reikalingi 
pramoninio kirtimo ir tvarkymo leidimai, apibrėžti Centrinės Afrikos Respublikos 2008 m. 

                                               
1 COM(2003) 251.
2 http://www.euflegt.efi.int/files/attachments/euflegt/carbriefingnote_english_lores_online.pdf.
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Miškų kodekse, kurie priklauso nuo miškų valdymo planų. 

SPS remiasi jau nacionaliniu lygmeniu atlikta reglamentavimo veikla ir toliau ją tęsia. 
Susitarimu Centrinės Afrikos Respublika įsipareigoja į ES parduoti tik medienos produktus, 
kurių teisėtumas patvirtintas. Tuo tikslu bus sukurtos teisinės atitikties ir atsekamumo 
tikrinimo tiekimo grandinėje sistemos, įskaitant medienos ruošos standartus, eksporto siuntų 
tikrinimus ir FLEGT eksporto licencijų išdavimą. Be keleto vidaus tikrinimo lygmenų, 
atliekant nepriklausomus auditus bus reguliariai tikrinami visi Centrinės Afrikos Respublikos 
teisėtumo tikrinimo sistemos aspektai. Tuo pačiu metu ES užtikrins, kad medienos produktai 
iš Centrinės Afrikos Respublikos į jos rinką patektų palankiomis sąlygomis.

Susitarime aptarti visi medienos produktai, kurie bus eksportuojami, įskaitant kurui 
naudojamas medžio drožles, rąstus, pjautinę medieną, fanerą ir medinius baldus. Centrinės 
Afrikos Respublikos medienos ir medienos produktų teisėtumo tikrinimo sistema taikoma 
visiems eksportuojamiems produktams, ne tik skirtiems ES. Be to, ji apims medieną, kuri 
importuojama iš trečiųjų šalių ir apdorojama CAR rengiant ją eksportui. Vis dėlto mediena ir 
medienos produktai, skirti vidaus rinkai, neįtraukti į susitarimą. Taip pat neįtraukta mediena ir 
medienos produktai iš bendruomenės miškų ir miškininkų. Vis dėlto 2008 m. Miškų kodekse 
numatyta pastarųjų licencijavimas, taigi ateityje jie galėtų būti eksportuojami į Europos rinką. 

Centrinės Afrikos medienos ir medienos produktų teisėtumo apibrėžtys buvo parengtos įvairių 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimu grindžiamo proceso metu, įtraukiant privatųjį sektorių, 
pilietinę visuomenę ir vyriausybės atstovus. Įvairūs miškų srities suinteresuotieji subjektai, 
įtraukti į derybas dėl susitarimo, ir toliau dalyvaus įgyvendinimo ir stebėsenos etapais, 
dalyvaudami nacionalinio komiteto, apimančio įvairius suinteresuotuosius subjektus, veikloje. 

Miškų valdymo forumas, sudarytas iš nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės visuomenės 
atstovų, stebės SPS įgyvendinimo veiksmus ir savo pastabas praneš ES ir CAR jungtiniam 
Susitarimo įgyvendinimo komitetui, kad būtų kontroliuojama visa susitarimo taikymo sritis. 
Siekiant užtikrinti pilietinės visuomenės įtraukimą, SPS numatytas pajėgumų kūrimas ir 
mokymai nepriklausomos stebėsenos klausimais. 

CAR atogrąžų miškuose gyvena daugelis vietos bendruomenių, kurios priklausomos nuo 
miškų išteklių panaudojimo. SPS Centrinės Afrikos medienai taikomas teisėtumo nustatymo 
tinklas apima vietos gyventojų teises, tačiau jų teisių į žemę ir žemės nuosavybės teisių 
klausimas vis dar turi būti sprendžiamas ir išaiškinamas nacionaliniu lygmeniu vykdant 
teisėkūros reformas. Nors SPS sudarymo proceso metu vyko dialogas ir buvo didesniu mastu 
atsižvelgiama į vietos gyventojų ir bendruomenių naudojimo teises, būtina stebėti vykstantį 
teisėkūros procesą.  

Pagal naują ES medienos reglamentą1, įsigaliosiantį 2013 m. kovo mėn., bus draudžiama ES 
parduoti neteisėtai iškirstą medieną ir susijusius produktus ir kartu su SPS tai turėtų atgrasyti 
nuo neteisėto ir netvaraus miškų kirtimo, taigi bus panaikinta viena iš miškų nykimo 
priežasčių. Be to, tikimasi pagreitinti bendrą SPS įgyvendinimą, kuris iki šiol buvo gana lėtas. 
SPS ratifikavimo procesas buvo baigtas tik Ganoje ir Kamerūne. 

                                               
1 Reglamentas (ES) Nr. 995/2010.
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Išvados

SPS ne tik nustatyta partnerystės priemonė siekiant gerinti miškų sektoriaus valdymo 
standartus, tvarumą ir atskaitomybę, susitarimas gali turėti teigiamą poveikį bendram 
Centrinės Afrikos Respublikos vystymuisi ir ekonomikos augimui, be kita ko, užtikrinant 
pajamas, gaunamas eksportuojant medieną į ES ir kitas tarptautines rinkas. Ateityje 
mokestinės pajamos iš pramoninio miškų kirtimo turėtų teikti vis didesnę naudą CAR vietos 
ekonomikai ir bendruomenėms.

Nors SPS sudaro sąlygas geresniam miškų valdymui ir susitarimas sulaukė plataus palaikymo, 
išlieka veiksmingo įgyvendinimo problema. Šiuo metu CAR imasi įgyvendinimo veiksmų, 
įskaitant teisėtumo tikrinimo numatymą, naujus teisės aktus ir institucinę sistemą, kartu 
vykstant ratifikavimo procesui. ES techninė ir finansinė parama SPS įgyvendinimui bus itin 
svarbi.

Be to, kadangi miškų kirtimas sudaro didelę CAR eksporto pajamų dalį, eksportuojamos 
medienos teisėtumo tikrinimas turėtų būti atliekamas kartu užtikrinant vidaus rinkos 
reguliavimą. Pranešėja palankiai vertina tai, kad SPS procesas apskritai turėjo teigiamą 
poveikį miškų valdymui šalyje partnerėje, vis dėlto ji pageidautų, kad būtų nustatytas 
tvarkaraštis, kurio laikantis būtų sprendžiamas teisinės atitikties klausimas ir vidaus rinkoje.

SPS nuostatos turėtų būti pradėtos visapusiškai taikyti iki 2014 m. sausio mėn., įskaitant 
FLEGT licencijų išdavimą. Šalys susitarė 2013 m. įvertinti sistemos tinkamumą ir pavesti 
atlikti nepriklausomą FLEGT licencijavimo schemos vertinimą. Reikalingas atidus vertinimas 
atsižvelgiant į gana ambicingą tvarkaraštį ir būtinas reguliavimo ir pajėgumų kūrimo 
priemones, kurių turi imtis CAR. 

Be to, reikėtų pažymėti, kad SPS nėra vienintelis procesas, kuris vykdomas siekiant stiprinti 
miškų sektoriaus tvarumą ES šalyse partnerėse. Todėl reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 
persvarstant CAR teisės ir reguliavimo sistemas būtų užtikrintas pagal FLEGT prisiimtų 
įsipareigojimų ir ypač dėl miškų naikinimo ir nykimo susidarančio išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo besivystančiose šalyse (REDD) procesų nuoseklumas.

Rekomenduodama, kad Parlamentas pritartų susitarimui, pranešėja pabrėžia, jog CAR 
vyriausybė ir Europos Komisija turės pakankamai dėmesio skirti veiksmingam SPS 
įgyvendinimui laiku, įskaitant pajėgumų kūrimą, vietos bendruomenių dalyvavimą ir vietos 
gyventojų apsaugos priemones, ir bendram įvairių suinteresuotųjų subjektų informuotumo 
apie SPS didinimui.

Pranešėja pakartoja Parlamento raginimą1 reguliariai teikti ataskaitas apie pažangą 
įgyvendinant SPS, dėl kurių susitarta, ir derantis dėl naujų susitarimų ir juos įgyvendinant. 
Pranešėja taip pat ragina Komisiją ir valstybes nares ir toliau užtikrinti, kad teikiant 
atitinkamus finansinius išteklius būtų remiamas veiksmingas SPS, kurių vis daugės, 
įgyvendinimas.

Be to, pranešėja pabrėžia, kad SPS įgyvendinimo priemonės turėtų būti priimtos laikantis 
                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0008.
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Reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai1. Kalbant apie SPS priedų keitimą pranešėja pabrėžia galimo galių perdavimo 
ateityje būtinybę, kad būtų visapusiškai atsižvelgiama į Parlamento prerogatyvas pagal tvarką 
dėl deleguotųjų aktų (SESV 290 straipsnis).

                                               
1 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.


