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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan 
Europeiska unionen och Centralafrikanska republiken om skogslagstiftningens 
efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt) och import av 
trävaruprodukter till unionen
(COM(2011)0282 – C7-0000/2012 – 2011/0127(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2011)0282),

– med beaktande av förslaget till frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och 
Centralafrikanska republiken om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och 
handel med skog (Flegt) och import av trävaruprodukter till Europeiska unionen 
(00000/2011),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 207.3 och 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket led a led v och 218.7 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0000/2012),

– 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 framsteg i genomförandet av befintliga frivilliga partnerskapsavtal och i 
förhandlingarna om och genomförandet av nya frivilliga partnerskapsavtal.

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

Inledning

EU:s handlingsplan 2003 för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel 
med skog (Flegt)1 planerade för upprättandet av partnerskap med länder som producerar och 
exporterar trävaruprodukter för att garantera att handel endast sker med produkter från lagligt 
avverkade träd och för att främja en god skogsbruksförvaltning. Samtidigt som Flegtinitiativet 
tar form har EU ingått ett antal frivilliga partnerskapsavtal. 

Handelsavtalet med Centralafrikanska republiken som undertecknades den 28 november 2011 
är det fjärde frivilliga partnerskapsavtalet som EU har förhandlat fram med ett afrikanskt land 
efter avtalen med Ghana, Kongo och Kamerun. Förhandlingar om frivilliga partnerskapsavtal 
förs nu med två andra länder i Kongobäckenet, Demokratiska republiken Kongo och Gabon 
samt med Malaysia och Vietnam. Förhandlingar med Indonesien och Liberia avslutades i 
maj 2011.

Liksom tidigare frivilliga partnerskapsavtal inom ramen för Flegt utgör avtalet med 
Centralafrikanska republiken ett instrument för att ta itu med olaglig avverkning, stödja bättre 
lagstiftning, förvaltning och efterlevnad av lagstiftning i landets skogsbrukssektor samt främja 
tillträde till unionsmarknaden för centralafrikanska trävaruprodukter. 

Samtidigt innebär avtalet ett åtagande av partnerlandet att utveckla en rättslig ram och system 
för spårbarhet, kontroll av laglighet och licensiering av timmer och trävaruprodukter för 
export till unionsmarknaden samt att etablera övervakning och oberoende granskning. 

Precis som för tidigare Flegtpartnerskapsavtal krävs Europaparlamentets godkännande för att 
detta partnerskapsavtal ska ingås. 

Det frivilliga partnerskapsavtalet mellan EU och Centralafrikanska republiken

54 000 km² eller 8,7 procent av Centralafrikanska republikens landyta täcks av skog. 
Skogsbrukssektorn står för 4 procent av landets BNP och 40 procent av dess exportintäkter. 
60 procent av centralafrikanskt timmer exporteras till Europa. Andra stora exportmarknader är 
Kina, Nordamerika och Afrika (Kamerun och Tchad).2

I Centralafrikanska republiken sker skogsförstörelse i huvudsak på grund av otillräcklig 
efterlevnad av lagstiftningen och övervakning, som i sin tur beror på en brist på mänskliga, 
materiella och finansiella resurser. Resultatet har varit olaglig avverkning, timmerstölder och 
skogsbränder. Samtidigt har Centralafrikanska republiken varit ett av de första länderna i 
Kongobäckenet som genomfört skogsinventeringar och engagerat sig för ett hållbart 
skogsbruk. Över 3 miljoner hektar av centralafrikansk regnskog i sydvästra delen av landet 
regleras genom industriella avverkningstillstånd, som till stor del innehas av europeiska 

                                               
1 COM(2003)0251.
2 http://www.euflegt.efi.int/files/attachments/euflegt/carbriefingnote_english_lores_online.pdf
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företag. Avverkningsföretag måste ha skogsbrukstillstånd i enlighet med Centralafrikanska 
republikens skogslag från 2008 och dessa beror på skogsförvaltningsplanerna. 

Det frivilliga partnerskapsavtalet bygger på och fortsätter det lagstiftningsarbete som redan 
genomförts på nationell nivå. Genom avtalet åtar sig Centralafrikanska republiken att endast 
exportera verifierade lagligt avverkade trävaruprodukter till EU. I detta syfte ska landet skapa 
system för verifiering av att lagstiftningen efterlevs och att produkter går att spåra längs med 
hela försörjningskedjan, från avverkningsstandarder till kontroller av exportsändningar och 
slutligen utfärdandet av Flegtexportlicenser. Utöver flera instanser av intern kontroll kommer 
oberoende granskningar att verifiera alla aspekter av Centralafrikanska republikens 
laglighetsförsäkringssystem med jämna mellanrum. Samtidigt kommer EU att garantera 
förmånligt tillträde till sina marknader för alla centralafrikanska trävaruprodukter.

Avtalet täcker alla trävaruprodukter som ska exporteras, bland annat träflis för bränsle, 
stockar, sågat virke, faner och trämöbler. Centralafrikanska republikens 
laglighetsförsäkringssystem ska gälla för all export av timmer och trävaruprodukter, inte bara 
för export till Europeiska unionen. Dessutom ska det gälla för timmer som importeras till 
Centralafrikanska republiken från ett tredjeland för förädling. Virke och trävaruprodukter som 
är avsedda för den inhemska marknaden undantas däremot från avtalet. Timmer och 
trävaruprodukter från samfällighetsskogar och småskaliga skogsbruk är även de undantagna 
från avtalet. 2008 års skogslag planerar dock för licensiering av de sistnämnda, vilka i så fall 
skulle bli aktuella för export till unionsmarknaden i framtiden. 

Laglighetsdefinitionerna för centralafrikanskt timmer och trävaruprodukter har utvecklats i ett 
förfarande där flera parter deltog från den privata sektorn och det civila samhället samt 
företrädare för regeringen. De olika parterna med anknytning till skogen som deltagit i 
förhandlingarna av avtalet kommer att fortsätta bidra under genomförande- och 
övervakningsstadierna genom att delta i en nationell flerpartskommitté. 

En plattform för skogsbruksförvaltningen som består av icke-statliga organisationer och det 
civila samhället kommer att övervaka genomförandeaktiviteter för det frivilliga 
partnerskapsavtalet och rapportera synpunkter till EU:s och Centralafrikanska republikens 
gemensamma kommitté för genomförandet av avtalet för att säkerställa en tillsyn av avtalet i 
dess helhet. Kapacitetsuppbyggnad och utbildning i oberoende övervakning ingår i det 
frivilliga partnerskapsavtalet för att säkerställa det civila samhällets medverkan. 

Centralafrikanska republikens regnskogar hyser många urfolkssamhällen som är beroende av 
att kunna använda skogens resurser. Även om laglighetsmatrisen i det frivilliga 
partnerskapsavtalet för centralafrikanskt timmer täcker urbefolkningars rättigheter måste 
deras rätt till marken och markägande fortfarande behandlas och klargöras med hjälp av 
lagstiftningsreformer på nationell nivå. Trots att avtalet har lämnat utrymme för dialog och 
ökad hänsyn till nyttjanderättigheter för både urbefolkningar och lokala samhällen måste det 
pågående lagstiftningsförfarandet övervakas.  

EU:s nya timmerförordning1 som ska träda i kraft i mars 2013 kommer att förbjuda 
försäljning av olagligt avverkat timmer och trävaruprodukter till EU och förväntas 

                                               
1 Förordning (EU) nr 995/2010.
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tillsammans med de frivilliga partnerskapsavtalen att avskräcka olaglig och ohållbar skövling 
av skogar och därigenom ta itu med en av orsakerna till skogsförstörelse. Dessutom hoppas 
man att den ska påskynda det generella genomförandet av de frivilliga partnerskapsavtalen, 
vilket hittills har gått ganska långsamt. Faktum är att ratificeringsförfarandet för avtalen 
endast har slutförts i Ghana och Kamerun. 

Slutsatser

Förutom att det utgör ett partnerskapsverktyg för att förbättra förvaltningsstandarder, 
hållbarhet och redovisning inom skogssektorn kan det frivilliga partnerskapsavtalet förväntas 
bidra positivt till den allmänna utvecklingen och tillväxten i Centralafrikanska republiken, 
bland annat genom att trygga intäkter från timmerexport till EU och andra internationella 
marknader. Efterhand bör skatteintäkter från industriellt skogsbruk även komma den lokala 
ekonomin och lokala samhällen i Centralafrikanska republiken till godo.

Det frivilliga partnerskapsavtalet omfattar steg mot bättre skogsbruksstyrning och avtalet har 
fått ett brett stöd, men den verkliga utmaningen är ett effektivt genomförande. Parallellt med 
ratificeringsförfarandet håller Centralafrikanska republiken för närvarande på med att 
förbereda genomförandet, bland annat genom att utveckla kontrollen av laglighet, nya lagar 
och den institutionella ramen. EU:s tekniska och finansiella support kommer att vara 
avgörande för genomförandet av avtalet.

Samtidigt som skogsbruket står för en betydande del av Centralafrikanska republikens 
exportintäkter bör dock kontrollen av timmerexporters laglighet åtföljas av reglering av den 
inhemska marknaden. Föredraganden förstår att förfarandet med det frivilliga 
partnerskapsavtalet har en allmän positiv effekt på skogsbruksförvaltningen i partnerlandet, 
men skulle gärna se en bestämd tidsram avseende efterlevnad av lagstiftningen på den lokala 
marknaden.

Avtalet förväntas fungera fullt ut från och med januari 2014, vilket även omfattar utfärdandet 
av Flegtlicenser. Parterna har kommit överens om att utvärdera systemets beredskap under 
2013 och att beställa en oberoende utvärdering av hur systemet med Flegtlicenser fungerar. På 
grund av den relativt ambitiösa tidsplaneringen och de nödvändiga lagstiftande och 
kapacitetsuppbyggande åtgärder som Centralafrikanska republiken måste vidta kommer det 
att behövas en noggrann utvärdering. 

Det bör även påpekas att de frivilliga partnerskapsavtalen inte är det enda pågående 
förfarandet för att förbättra skogsbrukets hållbarhet i EU:s partnerländer. Vid granskningen av 
Centralafrikanska republikens rättsliga ramar är det därför viktigt att se till att det råder 
samstämmighet mellan åtaganden som görs avseende förfarandena Flegt och i synnerhet Redd 
(minskade utsläpp från avskogning och skogsförstörelse i utvecklingsländerna).

Föredraganden rekommenderar att parlamentet godkänner avtalet, men betonar samtidigt att 
både den centralafrikanska regeringen och kommissionen måste ägna tillräckligt mycket 
uppmärksamhet åt ett effektivt och snabbt genomförande av det frivilliga partnerskapsavtalet, 
bland annat kapacitetsuppbyggnad, lokala samhällens medverkan och skydd för 
urbefolkningar liksom åt att höja den allmänna medvetenheten om avtalet bland de olika 
berörda parterna.
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Föredraganden upprepar parlamentets begäran1 om regelbunden rapportering om framsteg
både i genomförandet av avtalet och om förhandlingar och genomförande av nya avtal. 
Dessutom uppmanar föredraganden kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta 
säkerställa att ett effektivt genomförande av det stigande antalet frivilliga partnerskapsavtal 
främjas med tillräckliga finansiella anslag.

Föredraganden påpekar även att åtgärderna för genomförandet av avtalet 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. 
Beträffande ändringar av bilagorna i det frivilliga partnerskapsavtalet betonar föredraganden 
behovet av eventuell delegering av befogenheter i framtiden för att fullt ut ta hänsyn till 
parlamentets rättigheter enligt förfarandet för delegerade akter (artikel 290 i FEUF).

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


