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Θέμα:  Αναφορά 0959/2009, του Jens Genzer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εκπόνηση νομοθεσίας για την απαγόρευση εισαγωγών τροπικής σκληρής ξυλείας 
μη βιώσιμης προέλευσης

1. Περίληψη αναφοράς

Τα αποθέματα τροπικής σκληρής ξυλείας μειώνονται. Για την ανάσχεση αυτής της εξέλιξης, 
ο αναφέρων προτείνει την υποβολή πρότασης νομοθεσίας από την ΕΕ με στόχο α) την 
απαγόρευση εισαγωγών τροπικής σκληρής ξυλείας από πρωτογενή δάση, β) τη θέσπιση 
συστήματος πιστοποίησης τροπικής σκληρής ξυλείας από βιώσιμα φυτεμένα δάση και γ) την 
αποτροπή της χρήσης τροπικής σκληρής ξυλείας σε έργα υποδομών που έχουν αναθέσει τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 30 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τους προβληματισμούς του αναφέροντα σχετικά με την 
καταστροφή των τροπικών δασών και τις επιπτώσεις της αποψίλωσης στο περιβάλλον. Για 
τον λόγο αυτό, το 2008, ενέκρινε μια ανακοίνωση με τίτλο «Αντιμετώπιση των προκλήσεων 
της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας»1 όπου παρέθετε τις απόψεις της επί του 
θέματος.
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Οι αιτίες της αποψίλωσης είναι περίπλοκες. Η κοπή ξυλείας για εμπορικούς λόγους είναι 
σίγουρα μία από αυτές, αλλά οι σημαντικότερες αιτίες είναι οι αλλαγές στη χρήση της γης. 
Συνεπώς, η μετατροπή εδαφών για την εξόρυξη, τη γεωργία και την κατασκευή υποδομών,
όπως οδών, είναι παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Σε οποιαδήποτε 
περιφέρεια ή χώρα, η σημασία κάθε επιμέρους αιτίας μπορεί να ποικίλλει.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η απαγόρευση εισαγωγών τροπικής ξυλείας στην ΕΕ από
πρωτογενή δάση δεν θα ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος για την προστασία των εν λόγω 
δασών. Ο συλλογισμός αυτός επεξηγείται περαιτέρω ακολούθως.

Πρώτον, ο όρος «πρωτογενή δάση» είναι δύσκολο να οριστεί με ακρίβεια και 
χρησιμοποιείται σε διάφορος τομείς για να περιγράψει διαφορετικούς τύπους δασών.
Συνήθως θεωρείται ότι αναφέρεται στα δάση που δεν έχουν υποστεί ανθρώπινες 
παρεμβάσεις, αλλά αυτό είναι δύσκολο να αποδειχθεί. Στην πραγματικότητα, ακόμα και στα 
δάση του Αμαζονίου υπάρχουν αρχαιολογικά στοιχεία για ανθρώπινους οικισμούς και χρήση 
των δασών από τον άνθρωπο1.

Δεύτερον, παρότι η ΕΕ υποστηρίζει την επέκταση των προστατευόμενων δασικών περιοχών, 
όπως τα εθνικά πάρκα, οι αναπτυσσόμενες χώρες οριοθετούν μεγάλες περιοχές με φυσικά 
δάση για δασική παραγωγή. Συνεπώς, παρότι μπορεί να περιλαμβάνουν σημαντικές περιοχές 
πρωτογενών δασών την περίοδο της οριοθέτησής τους, αυτές δεν θα αποτελούν πλέον 
πρωτογενή δάση μετά την υλοτομία, ακόμα και μετά από αναδάσωση. Αν η ΕΕ έκλεινε την 
αγορά της σε αυτά τα προϊόντα, έμμεσα θα καθιστούσε οικονομικά ελκυστικότερες τις 
εναλλακτικές χρήσης των εν λόγω δασικών εκτάσεων, ιδιαίτερα για μονοκαλλιέργεια ή 
κτηνοτροφία, αν και η εξόρυξη μάλλον θα επικρατούσε της βιώσιμης δασοκομίας σε κάθε 
περίπτωση.

Τρίτον, μια γενική απαγόρευση των εισαγωγών τροπικής ξυλείας από πρωτογενή δάση θα 
θεωρείτο διακριτική και δυσανάλογη. Διακριτική, επειδή μια τέτοια απαγόρευση δεν θα ίσχυε 
για την ξυλεία από πρωτογενή δάση σε εύκρατες ή αρκτικές περιοχές, μερικές από τις οποίες 
επίσης ισχυρίζονται ότι βρίσκονται σε κίνδυνο. Δυσανάλογη, επειδή μια απαγόρευση των 
εισαγωγών θα ήταν απλώς ένα χονδροειδές εργαλείο: για παράδειγμα, θα σήμαινε ότι δεν θα 
επιτρεπόταν στην ΕΕ η εισαγωγή ξυλείας από επαρκώς διαχειριζόμενα τροπικά δάση, όπως 
αποδεικνύεται για παράδειγμα από πιστοποιήσεις τρίτων. Θα προέκυπταν δυσκολίες σχετικά 
με τον ορισμό όχι μόνο των «πρωτογενών» αλλά και των «τροπικών» δασών, δεδομένου ότι 
τα τροπικά δάση δεν ακολουθούν τις γραμμές γεωγραφικού πλάτους. 

Παρόμοια επιχειρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενάντια στην πρόταση να 
εγκαταλειφθεί η χρήση τροπικής ξυλείας σε όλα τα κατασκευαστικά έργα που αναλαμβάνουν 
τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, επισημαίνοντας επιπλέον ότι για ορισμένες χρήσεις, όπως οι 
υπαίθριες εφαρμογές, η τροπική ξυλεία έχει μοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν κάνει σημαντικά βήματα 
προκειμένου να επηρεάσουν την κοινοτική ζήτηση για κάθε είδους ξυλεία, ιδιαίτερα μέσω:

                                               
1 Βλ. για παράδειγμα Heckenberger et al., Science, 19 Σεπτεμβρίου 2003: Τόμος 301. αριθ. 5640, σσ. 1710 -
1714
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 πρωτοβουλιών για συγκεκριμένες πολιτικές, που απορρέουν από τη στρατηγική 
της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη που εγκρίθηκε το 2006, συμπεριλαμβανομένων των 
οδηγιών προς επιχειρήσεις για την προώθηση της αγοράς βιώσιμων προϊόντων και της 
μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης των καταναλωτών έτσι ώστε να κάνουν καλύτερα 
ενημερωμένες επιλογές με βάση την αρχή της αειφόρου κατανάλωσης,

 στόχων για οικολογικές δημόσιες προμήθειες, με έναν αριθμό κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, να αναπτύσσουν συγκεκριμένες πολιτικές για τα 
προϊόντα ξυλείας,

 διαπραγματεύσεις με στόχο διμερείς συμφωνίες εθελοντικών εταιρικών σχέσεων 
με χώρες παραγωγούς ξυλείας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλες οι εξαγωγές τους 
προϊόντων ξυλείας προς την ΕΕ είναι προϊόν νόμιμης εσοδείας,

 πρότασης κανονισμού της ΕΕ, η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα απαιτεί από όλους όσοι 
διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της ΕΕ να ελέγχουν την προέλευση της 
ξυλείας και να λαμβάνουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εισόδου παράνομης 
ξυλείας στην αλυσίδα εφοδιασμού τους,

 ανάπτυξης έργων συνεργασίας για την ενίσχυση της αειφόρου διαχείρισης των 
δασών, καθώς και για την αύξηση της δυνατότητας δημιουργίας και διαχείρισης 
προστατευόμενων δασικών περιοχών σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εποικοδομητική συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην 
αλυσίδα εφοδιασμού ξυλείας έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας από μια απαγόρευση 
που απλώς θα διοχέτευε την ξυλεία σε άλλες αγορές με λιγότερο αυστηρά κριτήρια 
διάκρισης. 

Παρότι η Επιτροπή συμμερίζεται τους προβληματισμούς του αναφέροντα και δεδομένου ότι 
έχει ήδη αναλάβει διάφορες συγκεκριμένες δράσεις όπως εξηγήθηκε παραπάνω, δεν σκοπεύει 
να προωθήσει τα μέτρα που προτείνονται στην αναφορά.


