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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)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη διαθεσιμότητα στην αγορά της Ένωσης και την εξαγωγή από την Ένωση 
ορισμένων βασικών και παράγωγων προϊόντων που συνδέονται με την αποψίλωση και 
την υποβάθμιση των δασών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010
(COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2021)0706),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C9-0430/2021),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
23ης Φεβρουαρίου 20221, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ...2, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και 
της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A9-0000/2022),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 ΕΕ C ... / Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Όσον αφορά την κατάσταση των 
δασών εντός της ΕΕ, η έκθεση για την 
κατάσταση των δασών της Ευρώπης του 
202021 αναφέρει ότι, μεταξύ 1990 και 
2020, η έκταση των δασών στην Ευρώπη 
αυξήθηκε κατά 9 %, ο άνθρακας που 
αποθηκεύεται στη βιομάζα αυξήθηκε κατά 
50 % και η προσφορά ξυλείας αυξήθηκε 
κατά 40 %. Ωστόσο, λιγότερο από το 5 % 
των ευρωπαϊκών δασικών εκτάσεων 
θεωρούνται αδιατάρακτες ή φυσικές, 
σύμφωνα με την έκθεση για την 
κατάσταση του περιβάλλοντος του 2020 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος22.

(8) Όσον αφορά την κατάσταση των 
δασών εντός της ΕΕ, η έκθεση για την 
κατάσταση των δασών της Ευρώπης του 
202021 αναφέρει ότι, μεταξύ 1990 και 
2020, η έκταση των δασών στην Ευρώπη 
αυξήθηκε κατά 9 %, ο άνθρακας που 
αποθηκεύεται στη βιομάζα αυξήθηκε κατά 
50 % και η προσφορά ξυλείας αυξήθηκε 
κατά 40 %. Ωστόσο, λιγότερο από το 5 % 
των ευρωπαϊκών δασικών εκτάσεων 
θεωρούνται αδιατάρακτες ή φυσικές, 
σύμφωνα με την έκθεση για την 
κατάσταση του περιβάλλοντος του 2020 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος22, και η κλιματική αλλαγή 
οδηγεί σε διαφόρων ειδών απειλές, από 
ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι 
ασθένειες που προκαλούνται από έντομα.

__________________ __________________
21 Forest Europe – Υπουργική διάσκεψη 
για την προστασία των δασών στην 
Ευρώπη, State of Europe’s Forests 2020, 
https://foresteurope.org/state-europes-
forests-2020/.

21 Forest Europe – Υπουργική διάσκεψη 
για την προστασία των δασών στην 
Ευρώπη, State of Europe’s Forests 2020, 
https://foresteurope.org/state-europes-
forests-2020/.

22 Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος, Η κατάσταση του 
περιβάλλοντος 2020, 
https://www.eea.europa.eu/soer/publication
s/soer-2020.

22 Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος, Η κατάσταση του 
περιβάλλοντος 2020, 
https://www.eea.europa.eu/soer/publication
s/soer-2020.

Or. en
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Μεταξύ 1990 και 2008 η Ένωση 
εισήγαγε και κατανάλωσε το ένα τρίτο των 
παγκόσμιων συναλλαγών σε γεωργικά 
προϊόντα που συνδέονται με την 
αποψίλωση των δασών. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, η κατανάλωση της 
Ένωσης ευθυνόταν για το 10 % της 
αποψίλωσης των δασών που συνδέεται με 
την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών σε 
παγκόσμια κλίμακα. Ακόμη και αν το 
σχετικό μερίδιο της κατανάλωσης της ΕΕ 
μειώνεται, η ενωσιακή κατανάλωση 
αποτελεί δυσανάλογα μεγάλο παράγοντα 
αποψίλωσης των δασών. Ως εκ τούτου, η 
Ένωση θα πρέπει να λάβει μέτρα για να 
ελαχιστοποιήσει την αποψίλωση και 
υποβάθμιση των δασών σε παγκόσμιο 
επίπεδο που προκαλούνται από την 
κατανάλωση ορισμένων βασικών και 
παράγωγων προϊόντων στην Ένωση και, με 
τον τρόπο αυτό, να επιδιώξει να ελαττώσει 
τη συμβολή της στις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και στην απώλεια 
βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, 
καθώς και να προωθήσει βιώσιμα πρότυπα 
παραγωγής και κατανάλωσης στην Ένωση, 
αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Για να 
έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, η πολιτική 
της Ένωσης θα πρέπει να αποσκοπεί στον 
επηρεασμό της παγκόσμιας αγοράς, και όχι 
μόνο των αλυσίδων εφοδιασμού της 
Ένωσης. Θεμελιώδεις από την άποψη αυτή 
είναι οι εταιρικές σχέσεις και η 
αποτελεσματική διεθνής συνεργασία με τις 
χώρες παραγωγής και κατανάλωσης.

(14) Μεταξύ 1990 και 2008 η Ένωση 
εισήγαγε και κατανάλωσε το ένα τρίτο των 
παγκόσμιων συναλλαγών σε γεωργικά 
προϊόντα που συνδέονται με την 
αποψίλωση των δασών. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, η κατανάλωση της 
Ένωσης ευθυνόταν για το 10 % της 
αποψίλωσης των δασών που συνδέεται με 
την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών σε 
παγκόσμια κλίμακα. Ακόμη και αν το 
σχετικό μερίδιο της κατανάλωσης της ΕΕ 
μειώνεται, η ενωσιακή κατανάλωση 
αποτελεί δυσανάλογα μεγάλο παράγοντα 
αποψίλωσης των δασών. Ως εκ τούτου, η 
Ένωση θα πρέπει να λάβει μέτρα για να 
ελαχιστοποιήσει την αποψίλωση και 
υποβάθμιση των δασών σε παγκόσμιο 
επίπεδο που προκαλούνται από την 
κατανάλωση ορισμένων βασικών και 
παράγωγων προϊόντων στην Ένωση και, με 
τον τρόπο αυτό, να επιδιώξει να ελαττώσει 
τη συμβολή της στις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και στην απώλεια 
βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, 
καθώς και να προωθήσει βιώσιμα πρότυπα 
παραγωγής και κατανάλωσης στην Ένωση, 
αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Για να 
έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, η πολιτική 
της Ένωσης θα πρέπει να αποσκοπεί στον 
επηρεασμό της παγκόσμιας αγοράς, και όχι 
μόνο των αλυσίδων εφοδιασμού της 
Ένωσης. Θεμελιώδεις από την άποψη αυτή 
είναι οι εταιρικές σχέσεις και η 
αποτελεσματική διεθνής συνεργασία, 
συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών 
ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), με τις 
χώρες παραγωγής και κατανάλωσης.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
επίσης να ανταποκρίνεται στη διακήρυξη 
των ηγετών στη Γλασκώβη το 2021 για τα 
δάση και τη χρήση γης37, η οποία 
αναγνωρίζει ότι «για την επίτευξη των 
στόχων μας για τη χρήση γης, το κλίμα, τη 
βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό 
επίπεδο, θα απαιτηθεί περαιτέρω 
μετασχηματιστική δράση στους 
διασυνδεδεμένους τομείς της βιώσιμης 
παραγωγής και κατανάλωσης, της 
ανάπτυξης υποδομών, του εμπορίου, της 
χρηματοδότησης και των επενδύσεων, 
καθώς και της στήριξης των 
μικροκαλλιεργητών, των αυτόχθονων 
πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων». 
Οι υπογράφοντες τόνισαν επίσης σε αυτή 
τη διακήρυξη ότι θα ενισχύσουν τις κοινές 
τους προσπάθειες για τη διευκόλυνση των 
εμπορικών και αναπτυξιακών πολιτικών, 
διεθνώς και εγχώρια, που προάγουν τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιώσιμη 
παραγωγή και κατανάλωση βασικών 
προϊόντων, λειτουργούν προς αμοιβαίο 
όφελος των χωρών και δεν οδηγούν σε 
αποψίλωση των δασών και υποβάθμιση 
της γης.

(17) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
επίσης να ανταποκρίνεται στη διακήρυξη 
των ηγετών στη Γλασκώβη το 2021 για τα 
δάση και τη χρήση γης37, η οποία 
αναγνωρίζει ότι «για την επίτευξη των 
στόχων μας για τη χρήση γης, το κλίμα, τη 
βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό 
επίπεδο, θα απαιτηθεί περαιτέρω 
μετασχηματιστική δράση στους 
διασυνδεδεμένους τομείς της βιώσιμης 
παραγωγής και κατανάλωσης, της 
ανάπτυξης υποδομών, του εμπορίου, της 
χρηματοδότησης και των επενδύσεων, 
καθώς και της στήριξης των 
μικροκαλλιεργητών, των αυτόχθονων 
πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων». 
Οι υπογράφοντες δεσμεύτηκαν για την 
ανάσχεση και την αντιστροφή της 
απώλειας των δασών και της 
υποβάθμισης της γης έως το 2030 και 
τόνισαν ότι θα ενισχύσουν τις κοινές τους 
προσπάθειες για τη διευκόλυνση των 
εμπορικών και αναπτυξιακών πολιτικών, 
διεθνώς και εγχώρια, που προάγουν τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιώσιμη 
παραγωγή και κατανάλωση βασικών 
προϊόντων και λειτουργούν προς αμοιβαίο 
όφελος των χωρών.

__________________ __________________
37 https://ukcop26.org/glasgow-leaders-
declaration-on-forests-and-land-use/.

37 https://ukcop26.org/glasgow-leaders-
declaration-on-forests-and-land-use/.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α)  Οι ΣΕΣ μπορούν να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην 
εφαρμογή της νέας στρατηγικής για την 
εμπορική πολιτική και στην παροχή 
κινήτρων στους εμπορικούς εταίρους μας 
ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους στην 
πορεία προς μια πιο βιώσιμη οικονομία. 
Ωστόσο, το πρόβλημα της αποψίλωσης 
των δασών στις χώρες που είναι 
σημαντικοί εμπορικοί εταίροι κατέστησε 
ακόμη δυσκολότερη τη συγκέντρωση 
στήριξης για την ολοκλήρωση των ΣΕΣ. 
Ο παρών κανονισμός είναι, επομένως, 
ζωτικής σημασίας για την επανέναρξη 
των εργασιών σχετικά με σημαντικές 
ΣΕΣ, και συμβάλλει έτσι όχι μόνο στην 
πρόληψη της αποψίλωσης των δασών και 
στην προστασία του κλίματος αλλά και 
στην παγκόσμια ευημερία και τον 
καθορισμό προτύπων.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει 
να συνεργάζεται με τις χώρες παραγωγής 
και, γενικότερα, με διεθνείς οργανισμούς 
και φορείς, και να ενισχύσει την 
υποστήριξη και τα κίνητρά της όσον 
αφορά την προστασία των δασών και τη 
μετάβαση σε παραγωγή μηδενικής 
αποψίλωσης, αναγνωρίζοντας τον ρόλο 
των αυτόχθονων πληθυσμών, 
βελτιώνοντας τη διακυβέρνηση και τη 
γαιοκτησία, ενισχύοντας την επιβολή του 
νόμου και προωθώντας την αειφόρο 
διαχείριση των δασών, την ανθεκτική στις 
κλιματικές αλλαγές γεωργία, τη βιώσιμη 

(21) Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει 
να συνεργάζεται με τις χώρες παραγωγής 
και, γενικότερα, με διεθνείς οργανισμούς 
και φορείς, και να ενισχύσει την 
υποστήριξη και τα κίνητρά της όσον 
αφορά την προστασία των δασών και τη 
μετάβαση σε παραγωγή μηδενικής 
αποψίλωσης, αναγνωρίζοντας τον ρόλο 
των αυτόχθονων πληθυσμών, 
βελτιώνοντας τη διακυβέρνηση και τη 
γαιοκτησία, ενισχύοντας την επιβολή του 
νόμου και προωθώντας την αειφόρο 
διαχείριση των δασών, την ανθεκτική στις 
κλιματικές αλλαγές γεωργία, τη βιώσιμη 
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εντατικοποίηση και διαφοροποίηση, την 
αγροοικολογία και τη γεωργοδασοκομία. 
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
αναγνωρίζει τον ρόλο των αυτόχθονων 
πληθυσμών στην προστασία των δασών. 
Με βάση την εμπειρία και τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν στο πλαίσιο των 
υφιστάμενων πρωτοβουλιών, η Ένωση και 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν 
με τις χώρες παραγωγής, κατόπιν 
αιτήματός τους, προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν τις πολλαπλές 
λειτουργικές δυνατότητες του δάσους, να 
τις υποστηρίξουν στη μετάβαση προς τη 
βιώσιμη διαχείριση των δασών και να 
αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες 
προκλήσεις, καλύπτοντας παράλληλα τις 
τοπικές ανάγκες και δίνοντας προσοχή 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
μικροκαλλιεργητές, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση για την εντατικοποίηση της 
δράσης για την προστασία και την 
αποκατάσταση των δασών του πλανήτη. 
Η εταιρική προσέγγιση θα πρέπει να βοηθά 
τις χώρες παραγωγής στην προστασία, την 
αποκατάσταση και τη βιώσιμη χρήση των 
δασών, συμβάλλοντας έτσι στον στόχο του 
παρόντος κανονισμού για μείωση της 
αποψίλωσης και της υποβάθμισης των 
δασών.

εντατικοποίηση και διαφοροποίηση, την 
αγροοικολογία και τη γεωργοδασοκομία. 
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
αναγνωρίζει τον ρόλο των αυτόχθονων 
πληθυσμών στην προστασία των δασών. 
Με βάση την εμπειρία και τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν στο πλαίσιο των 
υφιστάμενων πρωτοβουλιών, η Ένωση και 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν 
με τις χώρες παραγωγής, κατόπιν 
αιτήματός τους, προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν τις πολλαπλές 
λειτουργικές δυνατότητες του δάσους, να 
τις υποστηρίξουν στη μετάβαση προς τη 
βιώσιμη διαχείριση των δασών και να 
αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες 
προκλήσεις, καλύπτοντας παράλληλα τις 
τοπικές ανάγκες. Η εταιρική προσέγγιση 
θα πρέπει να βοηθά τις χώρες παραγωγής 
στην προστασία, την αποκατάσταση και τη 
βιώσιμη χρήση των δασών, συμβάλλοντας 
έτσι στον στόχο του παρόντος κανονισμού 
για μείωση της αποψίλωσης και της 
υποβάθμισης των δασών σύμφωνα με την 
ανακοίνωση σχετικά με την 
εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για 
την προστασία και την αποκατάσταση 
των δασών του πλανήτη.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Δεδομένου ότι το ποσοστό των 
μικροκαλλιεργητών στην παραγωγή των 
σχετικών βασικών προϊόντων μπορεί να 
ανέλθει στο 80 %, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις προκλήσεις που 
θα αντιμετωπίσουν οι μικροκαλλιεργητές 
κατά την εφαρμογή του παρόντος 



PR\1253336EL.docx 11/86 PE729.953v03-00

EL

κανονισμού. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της 
επιβάρυνσης για τους μικροκαλλιεργητές 
σε τρίτες χώρες και στην πρόληψη των 
εμποδίων όσον αφορά την πρόσβασή τους 
στην αγορά και στο διεθνές εμπόριο. Ως 
εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας οι 
φορείς εκμετάλλευσης που αγοράζουν 
από μικροκαλλιεργητές να παρέχουν 
έγκαιρη οικονομική και τεχνική 
υποστήριξη ώστε να βοηθήσουν τους 
μικροκαλλιεργητές να ανταποκριθούν 
στις νέες απαιτήσεις πρόσβασης στην 
αγορά της Ένωσης. Ταυτόχρονα, η 
δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος 
ιχνηλασιμότητας μπορεί να ενδυναμώσει 
τους μικροκαλλιεργητές, δεδομένου ότι 
μπορεί να αποφύγει τη μη καταβολή των 
υπεσχημένων πριμοδοτήσεων 
βιωσιμότητας και να επιτρέψει τις 
ηλεκτρονικές πληρωμές στους 
παραγωγούς χρησιμοποιώντας το εθνικό 
σύστημα ιχνηλασιμότητας, 
καταπολεμώντας έτσι την απάτη και 
δίνοντας τη δυνατότητα στις τοπικές 
αρχές να συλλέγουν γνώσεις σχετικά με 
τον αριθμό των αγροτεμαχίων των 
παραγωγών και να ελέγχουν τον αριθμό 
των γεωργών.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Μια άλλη σημαντική δράση που 
αναγγέλθηκε στην ανακοίνωση είναι η 
δημιουργία παρατηρητηρίου της ΕΕ για 
την αποψίλωση και την υποβάθμιση των 
δασών, τις αλλαγές στην παγκόσμια 
δασική κάλυψη και τους συναφείς 
ενοχοποιητικούς παράγοντες (στο εξής: 
παρατηρητήριο της ΕΕ), το οποίο 

(22) Μια άλλη σημαντική δράση που 
αναγγέλθηκε στην ανακοίνωση είναι η 
δημιουργία παρατηρητηρίου της ΕΕ για 
την αποψίλωση και την υποβάθμιση των 
δασών, τις αλλαγές στην παγκόσμια 
δασική κάλυψη και τους συναφείς 
ενοχοποιητικούς παράγοντες (στο εξής: 
παρατηρητήριο της ΕΕ), το οποίο 
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δρομολόγησε η Επιτροπή με στόχο την 
καλύτερη παρακολούθηση των αλλαγών 
στην παγκόσμια δασική κάλυψη και των 
συναφών ενοχοποιητικών παραγόντων. 
Επιπλέον, βασιζόμενο σε ήδη υπάρχοντα 
εργαλεία παρακολούθησης, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 
Copernicus, το παρατηρητήριο της ΕΕ 
θα διευκολύνει την πρόσβαση σε 
πληροφορίες για τις αλυσίδες εφοδιασμού 
που απευθύνονται στους δημόσιους 
φορείς, τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις, παρέχοντας εύκολα 
κατανοητά δεδομένα και πληροφορίες που 
συνδέουν την αποψίλωση των δασών, την 
υποβάθμιση των δασών και τις αλλαγές 
στην παγκόσμια δασική κάλυψη με τη 
ζήτηση και το εμπόριο της ΕΕ όσον αφορά 
βασικά και παράγωγα προϊόντα. Το 
παρατηρητήριο της ΕΕ θα υποστηρίξει 
έτσι άμεσα την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, παρέχοντας επιστημονικά 
στοιχεία σχετικά με την αποψίλωση και 
την υποβάθμιση των δασών σε παγκόσμιο 
επίπεδο και το συναφές εμπόριο. Θα 
συνεργάζεται στενά με σχετικούς διεθνείς 
οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα και 
τρίτες χώρες.

δρομολόγησε η Επιτροπή με στόχο την 
καλύτερη παρακολούθηση των αλλαγών 
στην παγκόσμια δασική κάλυψη και των 
συναφών ενοχοποιητικών παραγόντων. 
Επιπλέον, βασιζόμενο σε ήδη υπάρχοντα 
εργαλεία παρακολούθησης, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 
Copernicus, το παρατηρητήριο της ΕΕ 
θα διευκολύνει την πρόσβαση σε 
πληροφορίες για τις αλυσίδες εφοδιασμού 
που απευθύνονται στους δημόσιους 
φορείς, τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις, παρέχοντας εύκολα 
κατανοητά δεδομένα και πληροφορίες που 
συνδέουν την αποψίλωση των δασών, την 
υποβάθμιση των δασών και τις αλλαγές 
στην παγκόσμια δασική κάλυψη με τη 
ζήτηση και το εμπόριο της ΕΕ όσον αφορά 
βασικά και παράγωγα προϊόντα. Το 
παρατηρητήριο της ΕΕ θα υποστηρίξει 
έτσι άμεσα την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, παρέχοντας επιστημονικά 
στοιχεία σχετικά με την αποψίλωση και 
την υποβάθμιση των δασών σε παγκόσμιο 
επίπεδο και το συναφές εμπόριο. Η 
Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει 
τον τρόπο με τον οποίον τα γαιοκτητικά 
δικαιώματα μπορούν να ενσωματωθούν 
στην παρακολούθηση στο πλαίσιο του 
παρατηρητηρίου της ΕΕ. Το 
παρατηρητήριο της ΕΕ θα συνεργάζεται 
στενά με σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, 
ερευνητικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, φορείς εκμετάλλευσης και 
τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Ο κανονισμός θα πρέπει να 
καλύπτει τα βασικά προϊόντα των οποίων η 

(27) Ο κανονισμός θα πρέπει να 
καλύπτει τα βασικά προϊόντα των οποίων η 
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κατανάλωση στην Ένωση έχει τις 
σημαντικότερες συνέπειες όσον αφορά την 
αποψίλωση και την υποβάθμιση των 
δασών σε παγκόσμιο επίπεδο και για τα 
οποία η παρέμβαση πολιτικής της Ένωσης 
θα μπορούσε να αποφέρει τα υψηλότερα 
οφέλη ανά μοναδιαία αξία εμπορίου. Στο 
πλαίσιο της υποστηρικτικής μελέτης για 
την εκτίμηση επιπτώσεων 
πραγματοποιήθηκε εκτενής ανασκόπηση 
της επιστημονικής βιβλιογραφίας, και 
συγκεκριμένα των πρωτογενών πηγών 
μέσω των οποίων εκτιμάται ο αντίκτυπος 
της κατανάλωσης της ΕΕ στην αποψίλωση 
των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο και 
συνδέεται το εν λόγω αποτύπωμα με 
συγκεκριμένα βασικά προϊόντα, η οποία 
και διασταυρώθηκε μέσω εκτεταμένης 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε ένας 
αρχικός κατάλογος οκτώ βασικών 
προϊόντων. Η ξυλεία συμπεριλήφθηκε 
απευθείας στο πεδίο εφαρμογής, καθώς 
καλυπτόταν ήδη από τον κανονισμό 
EUTR. Στη συνέχεια, ο κατάλογος των 
βασικών προϊόντων μειώθηκε περαιτέρω 
μέσω ανάλυσης αποτελεσματικότητας 
στην εκτίμηση επιπτώσεων. Αυτή η 
ανάλυση αποτελεσματικότητας συνέκρινε 
τα εκτάρια αποψίλωσης των δασών που 
συνδέονται με την κατανάλωση της ΕΕ, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πρόσφατου 
ερευνητικού εγγράφου44, για καθένα από 
αυτά τα βασικά προϊόντα με τη μέση αξία 
των εισαγωγών στην ΕΕ. Σύμφωνα με το 
ερευνητικό έγγραφο που χρησιμοποιήθηκε 
για την ανάλυση αποτελεσματικότητας, 
μεταξύ των οκτώ συνολικά βασικών 
προϊόντων που αναλύθηκαν στο εν λόγω 
έγγραφο, έξι βασικά προϊόντα 
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο 
αποψίλωσης των δασών που προκαλείται 
από την ΕΕ: φοινικέλαιο (33,95 %), σόγια 
(32,83 %), ξυλεία (8,62 %), κακάο 
(7,54 %), καφές (7,01 %) και βοοειδή 
(5,01 %).

κατανάλωση στην Ένωση έχει τις 
σημαντικότερες συνέπειες όσον αφορά την 
αποψίλωση και την υποβάθμιση των 
δασών σε παγκόσμιο επίπεδο και για τα 
οποία η παρέμβαση πολιτικής της Ένωσης 
θα μπορούσε να αποφέρει τα υψηλότερα 
οφέλη ανά μοναδιαία αξία εμπορίου. Στο 
πλαίσιο της υποστηρικτικής μελέτης για 
την εκτίμηση επιπτώσεων 
πραγματοποιήθηκε εκτενής ανασκόπηση 
της επιστημονικής βιβλιογραφίας, και 
συγκεκριμένα των πρωτογενών πηγών 
μέσω των οποίων εκτιμάται ο αντίκτυπος 
της κατανάλωσης της ΕΕ στην αποψίλωση 
των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο και 
συνδέεται το εν λόγω περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα με συγκεκριμένα βασικά 
προϊόντα, η οποία και διασταυρώθηκε 
μέσω εκτεταμένης διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Από τη διαδικασία 
αυτή προέκυψε ένας αρχικός κατάλογος 
οκτώ βασικών προϊόντων. Η ξυλεία 
συμπεριλήφθηκε απευθείας στο πεδίο 
εφαρμογής, καθώς καλυπτόταν ήδη από 
τον κανονισμό EUTR. Στη συνέχεια, ο 
κατάλογος των βασικών προϊόντων 
μειώθηκε περαιτέρω μέσω ανάλυσης 
αποτελεσματικότητας στην εκτίμηση 
επιπτώσεων. Αυτή η ανάλυση 
αποτελεσματικότητας συνέκρινε τα 
εκτάρια αποψίλωσης των δασών που 
συνδέονται με την κατανάλωση της ΕΕ, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πρόσφατου 
ερευνητικού εγγράφου44, για καθένα από 
αυτά τα βασικά προϊόντα με τη μέση αξία 
των εισαγωγών στην ΕΕ. Σύμφωνα με το 
ερευνητικό έγγραφο που χρησιμοποιήθηκε 
για την ανάλυση αποτελεσματικότητας, 
μεταξύ των οκτώ συνολικά βασικών 
προϊόντων που αναλύθηκαν στο εν λόγω 
έγγραφο, έξι βασικά προϊόντα 
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο 
αποψίλωσης των δασών που προκαλείται 
από την ΕΕ: φοινικέλαιο (33,95 %), σόγια 
(32,83 %), ξυλεία (8,62 %), κακάο 
(7,54 %), καφές (7,01 %) και βοοειδή 
(5,01 %).

__________________ __________________
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44 Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 
2020.

44 Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 
2020.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Θα πρέπει να οριστεί καταληκτική 
ημερομηνία που θα παρέχει βάση για την 
αξιολόγηση τού κατά πόσον η υπό εξέταση 
γη έχει υποστεί αποψίλωση ή υποβάθμιση 
των δασών, κάτι που σημαίνει ότι κανένα 
βασικό ή παράγωγο προϊόν που εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού δεν θα επιτρέπεται να εισέλθει 
στην αγορά της Ένωσης ή να εξαχθεί εάν 
έχει παραχθεί σε γη που υπόκειται σε 
αποψίλωση ή υποβάθμιση δασών μετά την 
ημερομηνία αυτή. Θα πρέπει να επιτρέπει 
την κατάλληλη επαλήθευση και 
παρακολούθηση και να ανταποκρίνεται 
στις υφιστάμενες διεθνείς δεσμεύσεις, 
όπως οι ΣΒΑ και η διακήρυξη της Νέας 
Υόρκης για τα δάση, ελαχιστοποιώντας 
έτσι την αιφνίδια διαταραχή των 
αλυσίδων εφοδιασμού, ενώ παράλληλα θα 
αφαιρεί κάθε κίνητρο για επιτάχυνση 
δραστηριοτήτων που οδηγούν σε 
αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών 
ενόψει της έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

(31) Θα πρέπει να οριστεί καταληκτική 
ημερομηνία που θα παρέχει βάση για την 
αξιολόγηση τού κατά πόσον η υπό εξέταση 
γη έχει υποστεί αποψίλωση ή υποβάθμιση 
των δασών, κάτι που σημαίνει ότι κανένα 
βασικό ή παράγωγο προϊόν που εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού δεν θα επιτρέπεται να εισέλθει 
στην αγορά της Ένωσης ή να εξαχθεί εάν 
έχει συγκομιστεί ή παραχθεί σε γη που 
υπόκειται σε αποψίλωση ή υποβάθμιση 
δασών μετά την ημερομηνία αυτή. Η 
καταληκτική ημερομηνία επιτρέπει την 
κατάλληλη επαλήθευση και 
παρακολούθηση σύμφωνα με τις 
υφιστάμενες διεθνείς δεσμεύσεις, όπως οι 
ΣΒΑ και η διακήρυξη της Νέας Υόρκης 
για τα δάση, ενώ παράλληλα αφαιρεί κάθε 
κίνητρο για επιτάχυνση δραστηριοτήτων 
που οδηγούν σε αποψίλωση ή υποβάθμιση 
των δασών. Προκειμένου να αποφευχθεί 
μια κατάσταση στην οποία μεγάλες 
ποσότητες των σχετικών βασικών και 
παράγωγων προϊόντων δεν μπορούν 
πλέον να διατεθούν στην αγορά της 
Ένωσης και, ως εκ τούτου, τίθενται σε 
κίνδυνο οι αλυσίδες εφοδιασμού, τα 
προϊόντα που έχουν παραχθεί μπορούν να 
συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά 
έως ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι χρόνοι συγκομιδής και οι συνθήκες αποθήκευσης δεν ευθυγραμμίζονται 
κατ’ ανάγκη με την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, πρέπει να διασφαλιστεί ότι 
αποφεύγουμε την επιζήμια σπατάλη τροφίμων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για να ενισχυθεί η συμβολή της 
Ένωσης στην ανάσχεση της αποψίλωσης 
και της υποβάθμισης των δασών και να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα διατίθενται στην 
αγορά της Ένωσης βασικά και παράγωγα 
προϊόντα από αλυσίδες εφοδιασμού που 
σχετίζονται με την αποψίλωση και την 
υποβάθμιση των δασών, τα σχετικά βασικά 
και παράγωγα προϊόντα δεν θα πρέπει να 
διατίθενται ή να καθίστανται διαθέσιμα 
στην αγορά της Ένωσης, ούτε να 
εξάγονται από την αγορά της, εάν δεν είναι 
μηδενικής αποψίλωσης και δεν έχουν 
παραχθεί σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία της χώρας παραγωγής. Για να 
επιβεβαιωθεί ότι όντως συμβαίνει αυτό, θα 
πρέπει να συνοδεύονται πάντα από 
δήλωση δέουσας επιμέλειας.

(32) Για να ενισχυθεί η συμβολή της 
Ένωσης στην ανάσχεση της αποψίλωσης 
και της υποβάθμισης των δασών και να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα διατίθενται στην 
αγορά της Ένωσης βασικά και παράγωγα 
προϊόντα από αλυσίδες εφοδιασμού που 
σχετίζονται με την αποψίλωση και την 
υποβάθμιση των δασών, τα σχετικά βασικά 
και παράγωγα προϊόντα δεν θα πρέπει να 
διατίθενται ή να καθίστανται διαθέσιμα 
στην αγορά της Ένωσης, ούτε να 
εξάγονται από την αγορά της, εάν δεν είναι 
μηδενικής αποψίλωσης και δεν έχουν 
παραχθεί σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία της χώρας παραγωγής. Για να 
επιβεβαιωθεί ότι όντως συμβαίνει αυτό, θα 
πρέπει να συνοδεύονται πάντα από 
δήλωση δέουσας επιμέλειας και τα 
συστήματα δέουσας επιμέλειας των 
φορέων εκμετάλλευσης θα πρέπει να 
ελέγχονται από τρίτο εξωτερικό ελεγκτή 
σε ετήσια βάση.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Ο παρών κανονισμός καλύπτει 
διάφορα βασικά και παράγωγα προϊόντα 
που εμπίπτουν σε διαφορετικούς 
προϋπάρχοντες νομικούς κανόνες. Ενώ η 
ευθύνη και η ιχνηλασιμότητα για τα 
τρόφιμα εμπίπτουν στην ενωσιακή 
νομοθεσία για τα τρόφιμα, τα προϊόντα 
ξυλείας καλύπτονται από τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α. Όταν 
εκδοθεί ο παρών κανονισμός, ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 δεν θα 
εφαρμόζεται πλέον. Η εφαρμογή των 
ίδιων κανόνων και ορισμών για αλυσίδες 
εφοδιασμού που διαφέρουν σημαντικά 
μεταξύ τους δεν ανταποκρίνεται στις 
πραγματικές συνθήκες που επικρατούν 
και θα δυσχεράνει τόσο τους φορείς 
εκμετάλλευσης όσο και τις εθνικές αρχές 
ελέγχου στην εφαρμογή του κανονισμού. 
Επομένως, όπου απαιτείται, η Επιτροπή 
θα πρέπει να αναπτύξει κατευθυντήριες 
γραμμές για τη θέσπιση ειδικών κανόνων 
σχετικά με τις απαιτήσεις δέουσας 
επιμέλειας, τα εργαλεία ιχνηλασιμότητας 
και τους κανόνες περί ευθύνης στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τα διάφορα 
βασικά προϊόντα. Οι εν λόγω κανόνες θα 
πρέπει επίσης να εναρμονιστούν όσο το 
δυνατόν περισσότερο με τους κανόνες 
δέουσας επιμέλειας που ορίζονται στην 
[επικείμενη οδηγία για τη βιώσιμη 
εταιρική διακυβέρνηση].
_______________
1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, 
για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των 
φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν 
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά 
(ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση ενιαίας αντιμετώπισης που υιοθέτησε η Επιτροπή στην πρότασή της θα εμποδίσει 
την ομαλή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Με βάση συστημική προσέγγιση, οι 
φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 
βεβαιώνονται ότι τα σχετικά βασικά και 
παράγωγα προϊόντα που σκοπεύουν να 
διαθέσουν στην αγορά της Ένωσης 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
μηδενικής αποψίλωσης και νομιμότητας 
του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό 
αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει 
να θεσπίσουν και να εφαρμόζουν 
διαδικασίες δέουσας επιμέλειας. Η 
διαδικασία δέουσας επιμέλειας που 
απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τρία στοιχεία: 
απαιτήσεις πληροφοριών, αξιολόγηση 
κινδύνου και μέτρα μετριασμού του 
κινδύνου. Οι διαδικασίες δέουσας 
επιμέλειας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες 
ώστε να παρέχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τους 
προμηθευτές των βασικών και παράγωγων 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών που καταδεικνύουν ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις για τη μη 
αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών 
και για τη νομιμότητα, μεταξύ άλλων με 
τον προσδιορισμό της χώρας και της 
περιοχής παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συντεταγμένων γεωεντοπισμού των 
σχετικών γεωτεμαχίων. Οι εν λόγω 
συντεταγμένες γεωεντοπισμού που 
βασίζονται στον χρονισμό, τον εντοπισμό 

(33) Με βάση συστημική προσέγγιση, οι 
φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 
βεβαιώνονται ότι τα σχετικά βασικά και 
παράγωγα προϊόντα που σκοπεύουν να 
διαθέσουν στην αγορά της Ένωσης 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
μηδενικής αποψίλωσης και νομιμότητας 
του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό 
αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει 
να θεσπίσουν και να εφαρμόζουν 
διαδικασίες δέουσας επιμέλειας. Η 
διαδικασία δέουσας επιμέλειας που 
απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τρία στοιχεία: 
απαιτήσεις πληροφοριών, αξιολόγηση 
κινδύνου και μέτρα μετριασμού του 
κινδύνου. Οι διαδικασίες δέουσας 
επιμέλειας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες 
ώστε να παρέχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τους 
προμηθευτές των βασικών και παράγωγων 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών που καταδεικνύουν ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις για τη μη 
αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών 
και για τη νομιμότητα, μεταξύ άλλων με 
τον προσδιορισμό της χώρας και της 
περιοχής παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συντεταγμένων γεωεντοπισμού των 
σχετικών περιοχών παραγωγής. Οι εν 
λόγω συντεταγμένες γεωεντοπισμού που 
βασίζονται στον χρονισμό, τον εντοπισμό 
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θέσης και/ή τη γεωσκόπηση θα μπορούσαν 
να κάνουν χρήση των διαστημικών 
δεδομένων και υπηρεσιών που παρέχονται 
στο πλαίσιο του διαστημικού 
προγράμματος της Ένωσης 
(EGNOS/Galileo και Copernicus). Βάσει 
των πληροφοριών αυτών, οι φορείς 
εκμετάλλευσης θα πρέπει να διενεργούν 
αξιολόγηση κινδύνου. Όταν εντοπίζεται 
κίνδυνος, οι φορείς εκμετάλλευσης θα 
πρέπει να μετριάζουν τον εν λόγω κίνδυνο, 
ώστε να επιτυγχάνουν μηδενικό ή 
αμελητέο κίνδυνο. Μόνο μετά την 
ολοκλήρωση των απαιτούμενων βημάτων 
της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας και 
την εξαγωγή συμπεράσματος ότι συντρέχει 
μηδενικός ή αμελητέος μόνο κίνδυνος μη 
συμμόρφωσης του σχετικού βασικού ή 
παράγωγου προϊόντος με τον παρόντα 
κανονισμό, θα πρέπει να επιτρέπεται στον 
φορέα εκμετάλλευσης να διαθέσει το 
σχετικό βασικό ή παράγωγο προϊόν στην 
αγορά της Ένωσης ή να το εξαγάγει.

θέσης και/ή τη γεωσκόπηση των σχετικών 
περιοχών παραγωγής θα μπορούσαν να 
κάνουν χρήση των διαστημικών 
δεδομένων και υπηρεσιών που παρέχονται 
στο πλαίσιο του διαστημικού 
προγράμματος της Ένωσης 
(EGNOS/Galileo και Copernicus). Βάσει 
των πληροφοριών αυτών, οι φορείς 
εκμετάλλευσης θα πρέπει να διενεργούν 
αξιολόγηση κινδύνου. Όταν εντοπίζεται 
κίνδυνος, οι φορείς εκμετάλλευσης θα 
πρέπει να μετριάζουν τον εν λόγω κίνδυνο, 
ώστε να επιτυγχάνουν μηδενικό ή 
αμελητέο κίνδυνο. Μόνο μετά την 
ολοκλήρωση των απαιτούμενων βημάτων 
της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας και 
την εξαγωγή συμπεράσματος ότι συντρέχει 
μηδενικός ή αμελητέος μόνο κίνδυνος μη 
συμμόρφωσης του σχετικού βασικού ή 
παράγωγου προϊόντος με τον παρόντα 
κανονισμό, θα πρέπει να επιτρέπεται στον 
φορέα εκμετάλλευσης να διαθέσει το 
σχετικό βασικό ή παράγωγο προϊόν στην 
αγορά της Ένωσης ή να το εξαγάγει.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει 
να αναλαμβάνουν επίσημα την ευθύνη για 
τη συμμόρφωση των σχετικών βασικών ή 
παράγωγων προϊόντων που σκοπεύουν να 
διαθέσουν στην αγορά της Ένωσης ή να 
εξαγάγουν, καθιστώντας διαθέσιμες 
δηλώσεις δέουσας επιμέλειας. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να παρέχει 
υπόδειγμα των εν λόγω δηλώσεων. Αυτό 
αναμένεται να διευκολύνει την επιβολή 
του παρόντος κανονισμού μέσω των 
αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων, καθώς 
και να αυξήσει τη συμμόρφωση των 

(34) Οι φορείς εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν σχετικό βασικό ή παράγωγο 
προϊόν για πρώτη φορά στην αγορά της 
Ένωσης ή εξάγουν ένα προϊόν σε τρίτη 
χώρα θα πρέπει να αναλαμβάνουν επίσημα 
την ευθύνη για τη συμμόρφωση των 
σχετικών βασικών ή παράγωγων 
προϊόντων που σκοπεύουν να διαθέσουν 
στην αγορά της Ένωσης ή να εξαγάγουν, 
καθιστώντας διαθέσιμες δηλώσεις δέουσας 
επιμέλειας. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να παρέχει υπόδειγμα των εν λόγω 
δηλώσεων. Αυτό αναμένεται να 
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φορέων εκμετάλλευσης. διευκολύνει την επιβολή του παρόντος 
κανονισμού μέσω των αρμόδιων αρχών και 
δικαστηρίων, καθώς και να αυξήσει τη 
συμμόρφωση των φορέων εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Προκειμένου να αναγνωριστεί η 
ορθή πρακτική, θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν συστήματα 
πιστοποίησης ή άλλα συστήματα 
επαληθευμένα από τρίτους κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου, τα 
οποία ωστόσο δεν θα πρέπει να 
υποκαθιστούν την ευθύνη του φορέα 
εκμετάλλευσης όσον αφορά τη δέουσα 
επιμέλεια.

(35) Προκειμένου να αναγνωριστεί η 
ορθή πρακτική, θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν συστήματα 
πιστοποίησης ή άλλα συστήματα 
επαληθευμένα από τρίτους, όπως το 
Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών (FSC), το 
πρόγραμμα για την έγκριση της δασικής 
πιστοποίησης (PEFC) και το πρότυπο 
ISO 38200, κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία ωστόσο 
δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν την ευθύνη 
του φορέα εκμετάλλευσης όσον αφορά τη 
δέουσα επιμέλεια.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Οι έμποροι θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνοι για τη συλλογή και την τήρηση 
πληροφοριών που διασφαλίζουν τη 
διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού των 
σχετικών βασικών και παράγωγων 
προϊόντων που καθιστούν διαθέσιμα στην 
αγορά. Οι μεγάλοι έμποροι που δεν είναι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έχουν 

(36) Οι έμποροι θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνοι για τη συλλογή και την τήρηση 
πληροφοριών που διασφαλίζουν τη 
διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού των 
σχετικών βασικών και παράγωγων 
προϊόντων που καθιστούν διαθέσιμα στην 
αγορά. Οι μεγάλοι έμποροι που δεν είναι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έχουν 
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σημαντική επιρροή στις αλυσίδες 
εφοδιασμού και διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διασφάλιση μηδενικής 
αποψίλωσης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους 
φορείς εκμετάλλευσης.

σημαντική επιρροή στις αλυσίδες 
εφοδιασμού και διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη στήριξη των φορέων 
εκμετάλλευσης ώστε να διασφαλίζουν ότι 
οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι μηδενικής 
αποψίλωσης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους 
φορείς εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Θα πρέπει να εφαρμόζονται και 
άλλα νομοθετικά μέσα της ΕΕ που ορίζουν 
απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα αξίας όσον αφορά δυσμενείς 
επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα ή 
το περιβάλλον στον βαθμό που δεν 
υπάρχουν ειδικές διατάξεις με τον ίδιο 
στόχο, χαρακτήρα και αποτέλεσμα στον 
παρόντα κανονισμό, τα οποία μπορούν να 
προσαρμόζονται υπό το πρίσμα των 
μελλοντικών νομοθετικών τροποποιήσεων. 
Η ύπαρξη του παρόντος κανονισμού δεν 
θα πρέπει να αποκλείει την εφαρμογή 
άλλων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ που 
θεσπίζουν απαιτήσεις σχετικά με τη 
δέουσα επιμέλεια στην αξιακή αλυσίδα. 
Όταν οι άλλες αυτές νομοθετικές πράξεις 
της ΕΕ προβλέπουν πιο ειδικές διατάξεις ή 
προσθέτουν απαιτήσεις στις διατάξεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, οι 
διατάξεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται 
σε συνδυασμό με αυτές του παρόντος 
κανονισμού. Επιπλέον, όταν ο παρών 
κανονισμός προβλέπει πιο συγκεκριμένες 
διατάξεις, αυτές δεν θα πρέπει να 
ερμηνεύονται κατά τρόπο που υπονομεύει 
την αποτελεσματική εφαρμογή άλλων 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ για τη 
δέουσα επιμέλεια, ή την επίτευξη του 

(38) Θα πρέπει να εφαρμόζονται και 
άλλα νομοθετικά μέσα της ΕΕ που ορίζουν 
απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα αξίας όσον αφορά δυσμενείς 
επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα ή 
το περιβάλλον, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) 
2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου1α και [η επικείμενη 
οδηγία για τη βιώσιμη εταιρική 
διακυβέρνηση]1β, στον βαθμό που δεν 
υπάρχουν ειδικές διατάξεις με τον ίδιο 
στόχο, χαρακτήρα και αποτέλεσμα στον 
παρόντα κανονισμό, τα οποία μπορούν να 
προσαρμόζονται υπό το πρίσμα των 
μελλοντικών νομοθετικών τροποποιήσεων. 
Η ύπαρξη του παρόντος ειδικού για 
βασικά προϊόντα κανονισμού δεν θα 
πρέπει να αποκλείει την εφαρμογή άλλων 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ που 
θεσπίζουν απαιτήσεις σχετικά με τη 
δέουσα επιμέλεια στην αξιακή αλυσίδα. 
Όταν οι άλλες αυτές νομοθετικές πράξεις 
της ΕΕ προβλέπουν πιο ειδικές διατάξεις ή 
προσθέτουν απαιτήσεις στις διατάξεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, οι 
διατάξεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται 
σε συνδυασμό με αυτές του παρόντος 
κανονισμού. Επιπλέον, όταν ο παρών 
κανονισμός προβλέπει πιο συγκεκριμένες 
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γενικού τους στόχου. διατάξεις, αυτές δεν θα πρέπει να 
ερμηνεύονται κατά τρόπο που υπονομεύει 
την αποτελεσματική εφαρμογή άλλων 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ για τη 
δέουσα επιμέλεια, ή την επίτευξη του 
γενικού τους στόχου.

__________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 
και για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, 
σ. 13).
1β COM(2022)0071 final. 

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
εφαρμογή και επιβολή του παρόντος 
κανονισμού είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την επίτευξη των στόχων του. Για τον 
σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να 
θεσπίσει και να διαχειρίζεται σύστημα 
πληροφοριών που θα υποστηρίζει τους 
φορείς εκμετάλλευσης και τις αρμόδιες 
αρχές κατά την υποβολή των αναγκαίων 
πληροφοριών όσον αφορά τα σχετικά 
βασικά και παράγωγα προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά, καθώς και την 
πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να 
υποβάλλουν τις δηλώσεις δέουσας 
επιμέλειας στο σύστημα πληροφοριών. Στο 
σύστημα αυτό θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές και οι 
τελωνειακές αρχές, ώστε να διευκολύνεται 
η εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους 

(41) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
εφαρμογή και επιβολή του παρόντος 
κανονισμού είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την επίτευξη των στόχων του. Για τον 
σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να 
θεσπίσει και να διαχειρίζεται σύστημα 
πληροφοριών που θα υποστηρίζει τους 
φορείς εκμετάλλευσης και τις αρμόδιες 
αρχές κατά την υποβολή των αναγκαίων 
πληροφοριών όσον αφορά τα σχετικά 
βασικά και παράγωγα προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά, καθώς και την 
πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να 
υποβάλλουν τις δηλώσεις δέουσας 
επιμέλειας και μια ετήσια έκθεση ελέγχου 
από τρίτο ελεγκτή στο σύστημα 
πληροφοριών. Στο σύστημα αυτό θα 
πρέπει να έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες 
αρχές και οι τελωνειακές αρχές, ώστε να 
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βάσει του παρόντος κανονισμού. Το 
σύστημα πληροφοριών θα πρέπει επίσης 
να είναι προσβάσιμο σε ευρύτερο κοινό 
και τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα να 
παρέχονται σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο 
μορφότυπο σύμφωνα με την πολιτική 
ανοικτών δεδομένων της Ένωσης.

διευκολύνεται η εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Τα μη εμπορικά ευαίσθητου 
χαρακτήρα δεδομένα θα πρέπει επίσης να 
είναι προσβάσιμα σε ευρύτερο κοινό και 
τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα να 
παρέχονται σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο 
μορφότυπο σύμφωνα με την πολιτική 
ανοικτών δεδομένων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Για τα σχετικά βασικά προϊόντα 
που εισέρχονται ή εξέρχονται από την 
αγορά της Ένωσης, οι αρμόδιες αρχές είναι 
επιφορτισμένες με την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης των σχετικών βασικών και 
παράγωγων προϊόντων με τις υποχρεώσεις 
βάσει του παρόντος κανονισμού, ενώ ο 
ρόλος των τελωνείων είναι να 
διασφαλίζουν ότι στην τελωνειακή 
διασάφηση γίνεται αναφορά στη δήλωση 
δέουσας επιμέλειας, κατά περίπτωση, και, 
επιπλέον, αφού τεθεί σε εφαρμογή η 
ηλεκτρονική διεπαφή για την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών και 
των αρμόδιων αρχών, να ελέγχουν την 
κατάσταση της δήλωσης δέουσας 
επιμέλειας έπειτα από την αρχική ανάλυση 
κινδύνου που διενεργείται από τις αρμόδιες 
αρχές στο σύστημα πληροφοριών και να 
ενεργούν αναλόγως (δηλ. να αναστέλλουν 
ή να αρνούνται ένα βασικό ή παράγωγο 
προϊόν, εάν αυτό τους ζητηθεί μέσω της 
κατάστασης στο σύστημα πληροφοριών). 
Η συγκεκριμένη οργάνωση ελέγχων 
απορρίπτει την εφαρμογή του 
κεφαλαίου VII του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/1020 όσον αφορά την εφαρμογή 

(42) Για τα σχετικά βασικά προϊόντα 
που εισέρχονται ή εξέρχονται από την 
αγορά της Ένωσης, οι αρμόδιες αρχές είναι 
επιφορτισμένες με την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης των σχετικών βασικών και 
παράγωγων προϊόντων με τις υποχρεώσεις 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού βάσει 
των δηλώσεων δέουσας επιμέλειας και 
της ετήσιας έκθεσης ελέγχου που 
υποβάλλονται από τους φορείς 
εκμετάλλευσης, ενώ ο ρόλος των 
τελωνείων είναι να διασφαλίζουν ότι στην 
τελωνειακή διασάφηση γίνεται αναφορά 
στη δήλωση δέουσας επιμέλειας, κατά 
περίπτωση, και, επιπλέον, αφού τεθεί σε 
εφαρμογή η ηλεκτρονική διεπαφή για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
τελωνειακών και των αρμόδιων αρχών, να 
ελέγχουν την κατάσταση της δήλωσης 
δέουσας επιμέλειας έπειτα από την αρχική 
ανάλυση κινδύνου που διενεργείται από τις 
αρμόδιες αρχές στο σύστημα πληροφοριών 
και να ενεργούν αναλόγως (δηλ. να 
αναστέλλουν ή να αρνούνται ένα βασικό ή 
παράγωγο προϊόν, εάν αυτό τους ζητηθεί 
μέσω της κατάστασης στο σύστημα 
πληροφοριών). Η συγκεκριμένη οργάνωση 
ελέγχων απορρίπτει την εφαρμογή του 
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και επιβολή του παρόντος κανονισμού. κεφαλαίου VII του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/1020 όσον αφορά την εφαρμογή 
και επιβολή του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Ο κίνδυνος διάθεσης στην αγορά 
της Ένωσης μη συμμορφούμενων βασικών 
και παράγωγων προϊόντων ποικίλλει 
ανάλογα με το εκάστοτε βασικό και 
παράγωγο προϊόν, καθώς και με τη χώρα 
προέλευσης και παραγωγής του. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης που προμηθεύονται βασικά 
και παράγωγα προϊόντα από χώρες ή 
τμήματα αυτών που παρουσιάζουν χαμηλό 
κίνδυνο καλλιέργειας, υλοτόμησης ή 
παραγωγής σχετικών βασικών προϊόντων, 
κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού 
θα πρέπει να υπόκεινται σε λιγότερες 
υποχρεώσεις, κάτι που θα μείωνε το 
κόστος συμμόρφωσης και τον διοικητικό 
φόρτο. Τα βασικά και παράγωγα 
προϊόντα από χώρες υψηλού κινδύνου, ή 
τμήματα αυτών, θα πρέπει να υπόκεινται 
σε ενισχυμένο έλεγχο από τις αρμόδιες 
αρχές.

(46) Ο κίνδυνος διάθεσης στην αγορά 
της Ένωσης μη συμμορφούμενων βασικών 
και παράγωγων προϊόντων ποικίλλει 
ανάλογα με το εκάστοτε βασικό και 
παράγωγο προϊόν, τη διάρθρωση της 
αλυσίδας εφοδιασμού και τη χώρα ή την 
περιφέρεια προέλευσής του. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης που προμηθεύονται βασικά 
και παράγωγα προϊόντα από χώρες ή 
περιφέρειες αυτών που παρουσιάζουν 
χαμηλό κίνδυνο καλλιέργειας, υλοτόμησης 
ή παραγωγής σχετικών βασικών 
προϊόντων, κατά παράβαση του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να υπόκεινται σε 
λιγότερες υποχρεώσεις, κάτι που θα μείωνε 
το κόστος συμμόρφωσης και τον 
διοικητικό φόρτο.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει τον κίνδυνο 

(47) Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει τον κίνδυνο 
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αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών 
σε επίπεδο χώρας ή τμημάτων αυτής με 
βάση μια σειρά κριτηρίων που 
αντικατοπτρίζουν τόσο ποσοτικά, 
αντικειμενικά και διεθνώς αναγνωρισμένα 
δεδομένα, όσο και ενδείξεις ότι οι χώρες 
συμμετέχουν ενεργά στη καταπολέμηση 
της αποψίλωσης και υποβάθμισης των 
δασών. Αυτές οι πληροφορίες συγκριτικής 
αξιολόγησης αναμένεται ότι θα 
διευκολύνουν τους φορείς εκμετάλλευσης 
στην Ένωση να επιδεικνύουν δέουσα 
επιμέλεια και τις αρμόδιες αρχές να 
παρακολουθούν και να επιβάλλουν τη 
συμμόρφωση, παρέχοντας παράλληλα 
κίνητρο στις χώρες παραγωγής να 
ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των 
συστημάτων γεωργικής παραγωγής τους 
και να μειώσουν τον αντίκτυπό τους στην 
αποψίλωση των δασών. Αυτό θα βοηθήσει 
να καταστούν οι αλυσίδες εφοδιασμού πιο 
διαφανείς και βιώσιμες. Το εν λόγω 
σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης θα 
πρέπει να βασίζεται στην ταξινόμηση των 
χωρών σε τρία επίπεδα: χαμηλού, 
συνήθους ή υψηλού κινδύνου. Για να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη διαφάνεια και 
σαφήνεια, η Επιτροπή θα πρέπει ιδίως να 
δημοσιοποιεί τα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για τη συγκριτική 
αξιολόγηση, τους λόγους για την 
προτεινόμενη αλλαγή ταξινόμησης και 
την απάντηση της οικείας χώρας. Για τα 
σχετικά βασικά και παράγωγα προϊόντα 
από χώρες χαμηλού κινδύνου ή τμήματα 
χωρών που προσδιορίζονται ως χαμηλού 
κινδύνου, θα πρέπει να επιτρέπεται στους 
φορείς εκμετάλλευσης να εφαρμόζουν 
απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια, ενώ οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
υποχρεούνται να εφαρμόζουν ενισχυμένο 
έλεγχο στα σχετικά βασικά και παράγωγα 
προϊόντα από χώρες υψηλού κινδύνου ή 
τμήματα χωρών που χαρακτηρίζονται ως 
υψηλού κινδύνου. Θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα για τον καθορισμό των 
χωρών ή τμημάτων αυτών που 
παρουσιάζουν χαμηλό ή υψηλό κίνδυνο 

αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών 
σε επίπεδο χώρας ή τμημάτων αυτής και 
να προσδιορίσει τις χώρες χαμηλού 
κινδύνου με βάση μια σειρά κριτηρίων που 
αντικατοπτρίζουν τόσο ποσοτικά, 
αντικειμενικά και διεθνώς αναγνωρισμένα 
δεδομένα, όσο και ενδείξεις ότι οι χώρες 
συμμετέχουν ενεργά στη καταπολέμηση 
της αποψίλωσης και υποβάθμισης των 
δασών. Αυτές οι πληροφορίες συγκριτικής 
αξιολόγησης αναμένεται ότι θα 
διευκολύνουν τους φορείς εκμετάλλευσης 
στην Ένωση να επιδεικνύουν δέουσα 
επιμέλεια και τις αρμόδιες αρχές να 
παρακολουθούν και να επιβάλλουν τη 
συμμόρφωση, παρέχοντας παράλληλα 
κίνητρο στις χώρες παραγωγής να 
ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των 
συστημάτων γεωργικής παραγωγής τους 
και να μειώσουν τον αντίκτυπό τους στην 
αποψίλωση των δασών. Αυτό θα βοηθήσει 
να καταστούν οι αλυσίδες εφοδιασμού πιο 
διαφανείς και βιώσιμες. Για τα σχετικά 
βασικά και παράγωγα προϊόντα από χώρες 
χαμηλού κινδύνου ή τμήματα χωρών που 
προσδιορίζονται ως χαμηλού κινδύνου, θα 
πρέπει να επιτρέπεται στους φορείς 
εκμετάλλευσης να εφαρμόζουν 
απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια. Θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα για 
τον καθορισμό των χωρών ή τμημάτων 
αυτών που παρουσιάζουν χαμηλό κίνδυνο.
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παραγωγής σχετικών βασικών και 
παράγωγων προϊόντων που δεν 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
διεξάγουν τακτικούς ελέγχους των φορέων 
εκμετάλλευσης και των εμπόρων για να 
διαπιστώνουν κατά πόσον όντως 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
επίσης να διεξάγουν ελέγχους μετά την 
παραλαβή ή βάσει σχετικών πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων βάσιμων 
ανησυχιών από τρίτα μέρη. Για την 
ολοκληρωμένη κάλυψη των σχετικών 
βασικών και παράγωγων προϊόντων, των 
αντίστοιχων φορέων εκμετάλλευσης και 
εμπόρων και του όγκου του μεριδίου τους 
σε βασικά και παράγωγα προϊόντα, θα 
πρέπει να εφαρμόζεται διττή προσέγγιση. 
Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να υποχρεούνται να ελέγχουν ένα ορισμένο 
ποσοστό φορέων εκμετάλλευσης και 
εμπόρων και, παράλληλα, να καλύπτουν 
ένα συγκεκριμένο ποσοστό σχετικών 
βασικών και παράγωγων προϊόντων. Τα 
ποσοστά αυτά θα πρέπει να είναι 
υψηλότερα για τα σχετικά βασικά και 
παράγωγα προϊόντα από χώρες υψηλού 
κινδύνου ή τμήματα αυτών.

(48) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
διεξάγουν τακτικούς ελέγχους των φορέων 
εκμετάλλευσης και των εμπόρων για να 
διαπιστώνουν κατά πόσον όντως 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
επίσης να διεξάγουν ελέγχους μετά την 
παραλαβή ή βάσει σχετικών πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων βάσιμων 
ανησυχιών από τρίτα μέρη. Για την 
ολοκληρωμένη κάλυψη των σχετικών 
βασικών και παράγωγων προϊόντων, των 
αντίστοιχων φορέων εκμετάλλευσης και 
εμπόρων και του όγκου του μεριδίου τους 
σε βασικά και παράγωγα προϊόντα, θα 
πρέπει να εφαρμόζεται διττή προσέγγιση. 
Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να υποχρεούνται να ελέγχουν ένα ορισμένο 
ποσοστό φορέων εκμετάλλευσης και 
εμπόρων και, παράλληλα, να καλύπτουν 
ένα συγκεκριμένο ποσοστό σχετικών 
βασικών και παράγωγων προϊόντων. Τα 
ποσοστά αυτά θα πρέπει να είναι 
χαμηλότερα για τα σχετικά βασικά και 
παράγωγα προϊόντα από περιοχές 
εφοδιασμού και προμηθευτές χαμηλού 
κινδύνου.

Or. en
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Οι έλεγχοι των φορέων 
εκμετάλλευσης και των εμπόρων από τις 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καλύπτουν τα 
συστήματα δέουσας επιμέλειας και τη 
συμμόρφωση των σχετικών βασικών και 
παράγωγων προϊόντων με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού. Οι έλεγχοι θα 
πρέπει να βασίζονται σε σχέδιο ελέγχων 
βάσει κινδύνου. Το σχέδιο θα πρέπει να 
περιέχει κριτήρια κινδύνου που επιτρέπουν 
στις αρμόδιες αρχές να διενεργούν 
ανάλυση κινδύνου των δηλώσεων δέουσας 
επιμέλειας που υποβάλλονται από φορείς 
εκμετάλλευσης και εμπόρους. Τα κριτήρια 
κινδύνου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τον κίνδυνο αποψίλωσης των δασών που 
συνδέεται με σχετικά βασικά και 
παράγωγα προϊόντα στη χώρα παραγωγής, 
το ιστορικό συμμόρφωσης των φορέων 
εκμετάλλευσης και των εμπόρων με τις 
υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία 
που διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές. Η 
ανάλυση κινδύνου των δηλώσεων δέουσας 
επιμέλειας θα πρέπει να παρέχει στις 
αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα 
προσδιορισμού της ταυτότητας των 
φορέων εκμετάλλευσης, των εμπόρων και 
των σχετικών βασικών και παράγωγων 
προϊόντων που πρέπει να ελεγχθούν και θα 
πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση 
ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας 
δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών που 
συλλέγει τις δηλώσεις δέουσας επιμέλειας.

(49) Οι έλεγχοι των φορέων 
εκμετάλλευσης και των εμπόρων από τις 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καλύπτουν τα 
συστήματα δέουσας επιμέλειας και τη 
συμμόρφωση των σχετικών βασικών και 
παράγωγων προϊόντων με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού. Οι έλεγχοι θα 
πρέπει να βασίζονται σε σχέδιο ελέγχων 
βάσει κινδύνου. Το σχέδιο θα πρέπει να 
περιέχει κριτήρια κινδύνου που επιτρέπουν 
στις αρμόδιες αρχές να διενεργούν 
ανάλυση κινδύνου των δηλώσεων δέουσας 
επιμέλειας που υποβάλλονται από φορείς 
εκμετάλλευσης και εμπόρους. Τα κριτήρια 
κινδύνου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τον κίνδυνο αποψίλωσης των δασών που 
συνδέεται με σχετικά βασικά και 
παράγωγα προϊόντα στη χώρα παραγωγής, 
το ιστορικό συμμόρφωσης των φορέων 
εκμετάλλευσης και των εμπόρων με τις 
υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία 
που διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές. Η 
ανάλυση κινδύνου των δηλώσεων δέουσας 
επιμέλειας και της ετήσιας έκθεσης 
ελέγχου από τρίτο ελεγκτή θα πρέπει να 
παρέχει στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα 
προσδιορισμού της ταυτότητας των 
φορέων εκμετάλλευσης, των εμπόρων και 
των σχετικών βασικών και παράγωγων 
προϊόντων που πρέπει να ελεγχθούν και θα 
πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση 
ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας 
δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών που 
συλλέγει τις δηλώσεις δέουσας επιμέλειας. 
Όπου είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, 
οι αρμόδιες αρχές —σε στενή συνεργασία 
με τις αρχές τρίτων χωρών— θα πρέπει 
επίσης να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους.

Or. en
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Σε περίπτωση που από την 
ανάλυση κινδύνου των δηλώσεων δέουσας 
επιμέλειας προκύπτει υψηλός κίνδυνος μη 
συμμόρφωσης συγκεκριμένων σχετικών 
βασικών και παράγωγων προϊόντων, οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να 
λαμβάνουν άμεσα προσωρινά μέτρα για να 
αποτρέπουν τη διάθεση ή τη 
διαθεσιμότητά τους στην αγορά της 
Ένωσης. Στην περίπτωση που τα εν λόγω 
σχετικά βασικά και παράγωγα προϊόντα 
εισέρχονται ή εξέρχονται από την αγορά 
της Ένωσης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να ζητούν από τις τελωνειακές αρχές την 
αναστολή της θέσης τους σε ελεύθερη 
κυκλοφορία ή της εξαγωγής τους, ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να μπορούν διενεργήσουν 
τους απαραίτητους ελέγχους. Το αίτημα 
αυτό θα πρέπει να κοινοποιείται μέσω του 
συστήματος διεπαφής μεταξύ τελωνειακών 
και αρμόδιων αρχών. Η αναστολή της 
διάθεσης ή της διαθεσιμότητας στην αγορά 
της Ένωσης, της θέσης σε ελεύθερη 
κυκλοφορία ή της εξαγωγής θα πρέπει να 
περιορίζεται σε τρεις εργάσιμες ημέρες, 
εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές χρειάζονται 
επιπλέον χρόνο για να αξιολογήσουν τη 
συμμόρφωση των σχετικών βασικών και 
παράγωγων προϊόντων με τον παρόντα 
κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή, οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν 
πρόσθετα προσωρινά μέτρα για την 
παράταση της περιόδου αναστολής ή να 
ζητούν την παράταση αυτή από τις 
τελωνειακές αρχές στην περίπτωση 
σχετικών βασικών ή παράγωγων 
προϊόντων που εισέρχονται ή εξέρχονται 
από την αγορά της Ένωσης.

(50) Σε περίπτωση που από την 
ανάλυση κινδύνου των δηλώσεων δέουσας 
επιμέλειας προκύπτει υψηλός κίνδυνος μη 
συμμόρφωσης συγκεκριμένων σχετικών 
βασικών και παράγωγων προϊόντων, οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να 
λαμβάνουν άμεσα προσωρινά μέτρα για να 
αποτρέπουν τη διάθεση ή τη 
διαθεσιμότητά τους στην αγορά της 
Ένωσης. Στην περίπτωση που τα εν λόγω 
σχετικά βασικά και παράγωγα προϊόντα 
εισέρχονται ή εξέρχονται από την αγορά 
της Ένωσης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να ζητούν από τις τελωνειακές αρχές την 
αναστολή της θέσης τους σε ελεύθερη 
κυκλοφορία ή της εξαγωγής τους, ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να μπορούν διενεργήσουν 
τους απαραίτητους ελέγχους. Το αίτημα 
αυτό θα πρέπει να κοινοποιείται μέσω του 
συστήματος διεπαφής μεταξύ τελωνειακών 
και αρμόδιων αρχών. Η αναστολή της 
διάθεσης ή της διαθεσιμότητας στην αγορά 
της Ένωσης, της θέσης σε ελεύθερη 
κυκλοφορία ή της εξαγωγής θα πρέπει να 
περιορίζεται σε πέντε εργάσιμες ημέρες, 
εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές χρειάζονται 
επιπλέον χρόνο για να αξιολογήσουν τη 
συμμόρφωση των σχετικών βασικών και 
παράγωγων προϊόντων με τον παρόντα 
κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή, οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν 
πρόσθετα προσωρινά μέτρα για την 
παράταση της περιόδου αναστολής ή να 
ζητούν την παράταση αυτή από τις 
τελωνειακές αρχές στην περίπτωση 
σχετικών βασικών ή παράγωγων 
προϊόντων που εισέρχονται ή εξέρχονται 
από την αγορά της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 
καταπολέμηση της αποψίλωσης και της 
υποβάθμισης των δασών μέσω της 
ελάττωσης της συμβολής που έχει η 
κατανάλωση της Ένωσης στο φαινόμενο 
αυτό, δεν μπορεί να επιτευχθεί από τα 
μεμονωμένα κράτη μέλη και, επομένως, 
λόγω της κλίμακάς του, μπορεί να 
επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, 
η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
του άρθρου 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτού του στόχου.

(60) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 
καταπολέμηση της αποψίλωσης και της 
υποβάθμισης των δασών μέσω της 
ελάττωσης της συμβολής που έχει η 
κατανάλωση της Ένωσης στο φαινόμενο 
αυτό και μέσω της παροχής κινήτρων για 
τη μείωση της αποψίλωσης σε χώρες 
παραγωγής, δεν μπορεί να επιτευχθεί από 
τα μεμονωμένα κράτη μέλη και, επομένως, 
λόγω της κλίμακάς του, μπορεί να 
επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, 
η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
του άρθρου 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτού του στόχου.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Θα πρέπει να δοθεί στους φορείς 
εκμετάλλευσης, στους εμπόρους και στις 
αρμόδιες αρχές εύλογο χρονικό διάστημα, 
ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν για 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού,

(61) Προκειμένου να αποφευχθούν 
διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού και 
να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις σε 
τρίτες χώρες, οι εμπορικοί εταίροι, και 
ιδίως οι μικροκαλλιεργητές, οι φορείς 
εκμετάλλευσης, οι έμποροι και οι αρμόδιες 
αρχές, θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή 
τους εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να 
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μπορέσουν να προετοιμαστούν για να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού,

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη διάθεση και διαθεσιμότητα 
στην αγορά της Ένωσης, καθώς και την 
εξαγωγή από την αγορά της Ένωσης, 
βοοειδών, κακάου, καφέ, φοινικέλαιου, 
σόγιας και ξυλείας (στο εξής: σχετικά 
βασικά προϊόντα) και προϊόντων, όπως 
αναφέρονται στο παράρτημα I, που 
περιέχουν, έχουν τραφεί ή έχουν 
κατασκευαστεί ή παρασκευαστεί 
χρησιμοποιώντας σχετικά βασικά προϊόντα 
(στο εξής: σχετικά παράγωγα προϊόντα), 
με σκοπό:

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη διάθεση και διαθεσιμότητα 
στην αγορά της Ένωσης, καθώς και την 
εξαγωγή από την αγορά της Ένωσης, 
βοοειδών, κακάου, καφέ, φοινικέλαιου, 
σόγιας, καουτσούκ και ξυλείας (στο εξής: 
σχετικά βασικά προϊόντα) και προϊόντων, 
όπως αναφέρονται στο παράρτημα I, που 
περιέχουν, έχουν τραφεί ή έχουν 
κατασκευαστεί ή παρασκευαστεί 
χρησιμοποιώντας σχετικά βασικά προϊόντα 
(στο εξής: σχετικά παράγωγα προϊόντα), 
με σκοπό:

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τη συμβολή στη μείωση της 
αποψίλωσης των δασών σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός επίσης δεν 
εφαρμόζεται σε ανακυκλωμένα υλικά και 
προϊόντα ανακύκλωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη διευκρίνιση από την αιτιολογική σκέψη 28 του νομοθετικού κειμένου.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «αποψίλωση δασών»: η 
ανθρωπογενής ή μη ανθρωπογενής 
μετατροπή δασών σε γεωργική χρήση·

(1) «αποψίλωση δασών»: η 
ανθρωπογενής μετατροπή φυσικών δασών 
ή άλλων φυσικών δασικών εκτάσεων σε 
γεωργική χρήση ή σε φυτείες δένδρων·

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «φυσικό δάσος»: δάσος το οποίο 
αποτελείται κυρίως από δένδρα που 
φύονται με φυσικό τρόπο· 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ορισμός FAO http://www.fao.org/3/18661EN/i8661en.pdf

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) «άλλη δασική έκταση»: έκταση 
γης μη ταξινομημένη ως «δάσος», με 
επιφάνεια μεγαλύτερη από 0,5 εκτάρια, με 
δένδρα ύψους άνω των 5 μέτρων και με 
συγκόμωση 5‑10%, ή με δένδρα που 
έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν τα όρια 
αυτά επί τόπου, ή καλυπτόμενη από 
συνδυασμό δένδρων, ξυλωδών και μη 
θάμνων σε ποσοστό άνω του 10%, 
εξαιρουμένων εκτάσεων που 
προορίζονται κατά κύριο λόγο για 
γεωργική ή αστική χρήση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός του FAO κατάλληλος για εκτάσεις οικοσυστημάτων δασικού μωσαϊκού και τροπικών 
δασών και σαβάνας.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) «γεωργική χρήση»: η χρήση γης 
για μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
δραστηριότητες: καλλιέργεια 
προσωρινών ή ετήσιων καλλιεργειών με 
καλλιεργητικό κύκλο διάρκειας ενός 
έτους ή μικρότερης· καλλιέργεια μόνιμων 
ή πολυετών καλλιεργειών με 
καλλιεργητικό κύκλο διάρκειας 
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μεγαλύτερης του ενός έτους, 
συμπεριλαμβανομένων των δενδρωδών 
καλλιεργειών· καλλιέργεια μόνιμων ή 
προσωρινών λειμώνων ή βοσκοτόπων· ή 
εκτάσεις υπό προσωρινή αγρανάπαυση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση για τον ορισμό της «αποψίλωσης» σύμφωνα με τον ορισμό της γεωργικής γης του 
FAO.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «υποβάθμιση δασών»: εργασίες 
υλοτόμησης που δεν είναι βιώσιμες και 
προκαλούν μείωση ή απώλεια της 
βιολογικής ή οικονομικής 
παραγωγικότητας και πολυπλοκότητας των 
δασικών οικοσυστημάτων, με αποτέλεσμα 
τη μακροπρόθεσμη μείωση της συνολικής 
παροχής οφελών από το δάσος, 
συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας, της 
βιοποικιλότητας και άλλων προϊόντων ή 
υπηρεσιών·

(6) «υποβάθμιση δασών»: εργασίες 
υλοτόμησης που δεν είναι βιώσιμες και οι 
οποίες προκαλούν μη αναστρέψιμη 
μείωση ή απώλεια της βιολογικής ή 
οικονομικής παραγωγικότητας και 
πολυπλοκότητας των δασικών 
οικοσυστημάτων, με αποτέλεσμα τη 
μακροπρόθεσμη μείωση της συνολικής 
παροχής οφελών από το δάσος, 
συμπεριλαμβανομένων της ξυλείας, της 
βιοποικιλότητας και άλλων προϊόντων ή 
υπηρεσιών· και η δασική περιοχή μετά τη 
συγκομιδή δεν ανανεώνεται μέσω 
φύτευσης ή φυσικής αναγέννησης, 
γεγονός που οδηγεί σε συνολική μείωση 
των δασικών εκτάσεων·

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «βιώσιμες εργασίες υλοτόμησης»: 
υλοτόμηση η οποία εκτελείται με 
γνώμονα τη διατήρηση της ποιότητας 
του εδάφους και της βιοποικιλότητας με 
στόχο την ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων, κατά τρόπον 
ώστε να αποφεύγονται η συγκομιδή 
πρέμνων και ριζών, η υποβάθμιση των 
πρωτογενών δασών ή η μετατροπή τους 
σε δασική φυτεία και η υλοτόμηση σε 
ευάλωτα εδάφη· ελαχιστοποιεί την 
εκτεταμένη αποψιλωτική υλοτομία και 
εξασφαλίζει τοπικά κατάλληλα όρια για 
την εξαγωγή νεκρού ξύλου από τα δάση 
και τις απαιτήσεις για τη χρήση 
συστημάτων υλοτόμησης που 
ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στην 
ποιότητα του εδάφους, 
συμπεριλαμβανομένης της συμπύκνωσης 
του εδάφους, και στα χαρακτηριστικά και 
στους βιοτόπους της βιοποικιλότητας·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο FAO δηλώνει ότι ένας παγκοσμίως συμφωνημένος ορισμός της βιώσιμης διαχείρισης των 
δασών είναι ανέφικτος λόγω της τεράστιας ποικιλότητας των τύπων δασών, των συνθηκών και 
των κοινωνικοοικονομικών πλαισίων παγκοσμίως.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «φορέας εκμετάλλευσης»: κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, στο 
πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, 
διαθέτει στην αγορά της Ένωσης σχετικά 
βασικά και παράγωγα προϊόντα ή τα εξάγει 
από την αγορά της Ένωσης·

(12) «φορέας εκμετάλλευσης»: κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, στο 
πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, 
διαθέτει για πρώτη φορά στην αγορά της 
Ένωσης σχετικά βασικά και παράγωγα 
προϊόντα ή τα εξάγει από την αγορά της 
Ένωσης·



PE729.953v03-00 34/86 PR\1253336EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) «μη συμμορφούμενα προϊόντα»: 
σχετικά βασικά και παράγωγα προϊόντα 
που δεν έχουν παραχθεί με «μηδενική 
αποψίλωση», ή δεν έχουν παραχθεί 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της 
χώρας παραγωγής, ή και τα δύο·

(18) «μη συμμορφούμενα προϊόντα»: 
σχετικά βασικά και παράγωγα προϊόντα 
που δεν έχουν παραχθεί με «μηδενική 
αποψίλωση», ή δεν έχουν παραχθεί 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της 
χώρας παραγωγής ή τους διεθνείς νόμους 
και πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα 
των αυτοχθόνων πληθυσμών και τα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας των τοπικών 
κοινοτήτων, ή δεν καλύπτονταν από 
δήλωση δέουσας επιμέλειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 3, ο ορισμός θα πρέπει επίσης να καθιστά σαφές ότι πρέπει να 
πληρούνται και τα τρία κριτήρια για τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) «γεωτεμάχιο»: έκταση γης εντός 
ενιαίου ακινήτου, όπως αναγνωρίζεται 
από τη νομοθεσία της χώρας παραγωγής, 
όπου οι συνθήκες είναι επαρκώς 
ομοιογενείς ώστε να είναι δυνατή η 
αξιολόγηση σε συνολικό επίπεδο του 
κινδύνου αποψίλωσης και υποβάθμισης 
των δασών που συνδέεται με τα βασικά 
προϊόντα τα οποία παράγονται στην εν 
λόγω έκταση γης·

(19) «περιοχή παραγωγής»: έκταση γης 
που οριοθετείται για σκοπούς 
ιχνηλασιμότητας και παρακολούθησης, 
και η οποία περιλαμβάνει γεωτεμάχιο, 
γεωργική εκμετάλλευση, φυτεία, 
συνεταιρισμό ή χωριό·
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Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) «βάσιμη ανησυχία»: 
τεκμηριωμένος ισχυρισμός που βασίζεται 
σε αντικειμενικές και επαληθεύσιμες 
πληροφορίες σχετικά με μη συμμόρφωση 
με τον παρόντα κανονισμό και ο οποίος 
ενδέχεται να καθιστά αναγκαία την 
παρέμβαση των αρμόδιων αρχών·

(21) «βάσιμη ανησυχία»: 
τεκμηριωμένος ισχυρισμός που βασίζεται 
σε αντικειμενικές και επαληθεύσιμες 
πληροφορίες σχετικά με μη συμμόρφωση 
με τον παρόντα κανονισμό και ο οποίος 
ενδέχεται να καθιστά αναγκαία την 
παρέμβαση των αρμόδιων αρχών σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α·

__________
1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, 
για την εφαρμογή στα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας των 
διατάξεων της σύμβασης του Århus 
σχετικά με την πρόσβαση στις 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 
θέματα (ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13).

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έχουν παραχθεί σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία της χώρας παραγωγής· 
και

β) έχουν παραχθεί σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία της χώρας παραγωγής, 
καθώς και με τους διεθνείς νόμους και τα 
πρότυπα για τα δικαιώματα των 
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αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών 
κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθιμικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και 
του δικαιώματος σε ελεύθερη, εκ των 
προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπεριλαμβανομένων της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Αυτοχθόνων Λαών, της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αγροτών 
και άλλων ατόμων που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές, της Σύμβασης αριθ. 169 της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας, των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης ασκούν 
δέουσα επιμέλεια πριν από τη διάθεση 
σχετικών βασικών και παράγωγων 
προϊόντων στην αγορά της Ένωσης ή πριν 
από την εξαγωγή τους από την αγορά της 
Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση των προϊόντων με το 
άρθρο 3 στοιχεία α) και β). Προς τούτο, 
χρησιμοποιούν πλαίσιο διαδικασιών και 
μέτρων, καλούμενο στο εξής «δέουσα 
επιμέλεια», όπως ορίζεται στο άρθρο 8.

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης ασκούν 
δέουσα επιμέλεια πριν από τη διάθεση 
σχετικών βασικών και παράγωγων 
προϊόντων για πρώτη φορά στην αγορά 
της Ένωσης ή πριν από την εξαγωγή τους 
από την αγορά της Ένωσης, προκειμένου 
να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση των 
προϊόντων με το άρθρο 3 στοιχεία α) και 
β). Προς τούτο, χρησιμοποιούν πλαίσιο 
διαδικασιών και μέτρων, καλούμενο στο 
εξής «δέουσα επιμέλεια», όπως ορίζεται 
στο άρθρο 8.

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την υποβολή της δήλωσης 
δέουσας επιμέλειας, ο φορέας 
εκμετάλλευσης αναλαμβάνει την ευθύνη 
για τη συμμόρφωση του σχετικού βασικού 
ή παράγωγου προϊόντος με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης τηρούν αρχείο των 
δηλώσεων δέουσας επιμέλειας επί 5 έτη 
από την ημερομηνία διάθεσης μέσω του 
συστήματος πληροφοριών που αναφέρεται 
στο άρθρο 31.

3. Ο φορέας εκμετάλλευσης που 
διέθεσε ένα προϊόν για πρώτη φορά στην 
αγορά της Ένωσης αναλαμβάνει την 
ευθύνη για τη συμμόρφωση του σχετικού 
βασικού ή παράγωγου προϊόντος με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης τηρούν αρχείο της 
ετήσιας διαδικασίας δέουσας επιμέλειας 
που εφαρμόζουν επί 5 έτη από την 
ημερομηνία διάθεσης μέσω του 
συστήματος πληροφοριών που αναφέρεται 
στο άρθρο 31 και κοινοποιούν τις 
δηλώσεις δέουσας επιμέλειας στους 
επόμενους φορείς εκμετάλλευσης και 
εμπόρους στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
υποβάλλουν, σε ετήσια βάση, δημόσια 
έκθεση σχετικά με το σύστημα δέουσας 
επιμέλειάς τους, συμπεριλαμβανομένων 
των μέτρων που έχουν ληφθεί για την 
υλοποίηση των υποχρεώσεών τους. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης που είναι ΜΜΕ 
εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση από την αιτιολογική σκέψη 37 και αναφορά της εφαρμοστέας εξαίρεσης για τους 
φορείς εκμετάλλευσης.
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν 
κάθε είδους βοήθεια στις αρμόδιες αρχές 
για να διευκολύνουν τη διενέργεια των 
ελέγχων βάσει του άρθρου 15, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά την πρόσβαση σε 
χώρους και την υποβολή τεκμηρίωσης ή 
αρχείων.

7. Το σύστημα δέουσας επιμέλειας 
των φορέων εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν προϊόντα για πρώτη φορά στην 
αγορά της Ένωσης ή τα εξάγουν από 
αυτήν επαληθεύεται με έλεγχο από τρίτο 
μέρος σε ετήσια βάση. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης κοινοποιούν τους εν λόγω 
ελέγχους από τρίτους στις αρμόδιες 
αρχές. Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν 
επίσης κάθε είδους βοήθεια στις αρμόδιες 
αρχές για να διευκολύνουν τη διενέργεια 
των ελέγχων βάσει του άρθρου 15, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά την πρόσβαση σε 
χώρους και την υποβολή τεκμηρίωσης ή 
αρχείων.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Υποχρεώσεις των εμπόρων και εξαιρέσεις 

για τις ΜΜΕ
1. Οι έμποροι που δεν είναι ΜΜΕ και 
οι οποίοι διαθέτουν σχετικό βασικό ή 
παράγωγο προϊόν για πρώτη φορά στην 
αγορά της Ένωσης ή εξάγουν ένα βασικό 
ή παράγωγο προϊόν θεωρούνται φορείς 
εκμετάλλευσης και υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις και τις διατάξεις που 
ορίζονται στα άρθρα 3, 4, 5 και 8 έως 12, 
στο άρθρο 14 παράγραφος 9, και στα 
άρθρα 15 και 20 όσον αφορά τα σχετικά 
βασικά και παράγωγα προϊόντα που 
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καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά της 
Ένωσης.
2. Οι έμποροι που είναι ΜΜΕ 
συλλέγουν και τηρούν τις ακόλουθες 
πληροφορίες για τα σχετικά βασικά και 
παράγωγα προϊόντα τα οποία σκοπεύουν 
να καταστήσουν διαθέσιμα στην αγορά:
όνομα/επωνυμία, καταχωρισμένη 
εμπορική ονομασία ή καταχωρισμένο 
εμπορικό σήμα, ταχυδρομική διεύθυνση, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και, εάν υπάρχει, διαδικτυακή διεύθυνση 
των φορέων εκμετάλλευσης ή των 
εμπόρων που τους προμήθευσαν τα 
σχετικά βασικά και παράγωγα προϊόντα ή 
εκείνων τους οποίους προμήθευσαν με τα 
σχετικά βασικά ή παράγωγα προϊόντα·
3. Οι έμποροι που είναι ΜΜΕ τηρούν 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο για τουλάχιστον 5 έτη και 
παρέχουν τις πληροφορίες αυτές στις 
αρμόδιες αρχές μετά από σχετικό αίτημα.
4. Έμποροι που είναι ΜΜΕ οι οποίοι 
γίνονται αποδέκτες νέων πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων βάσιμων 
ανησυχιών, που αναφέρουν ότι το σχετικό 
βασικό ή παράγωγο προϊόν που έχουν ήδη 
καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού ενημερώνουν 
αμέσως τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών στην αγορά των οποίων 
κατέστησαν διαθέσιμο το σχετικό βασικό 
ή παράγωγο προϊόν.
5. Οι έμποροι, είτε είναι ΜΜΕ είτε 
όχι, παρέχουν κάθε είδους βοήθεια στις 
αρμόδιες αρχές για να διευκολύνουν τη 
διενέργεια των ελέγχων βάσει του 
άρθρου 16, μεταξύ άλλων όσον αφορά την 
πρόσβαση σε χώρους και την υποβολή 
τεκμηρίωσης ή αρχείων.

Or. en
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Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Υποχρεώσεις των εμπόρων

1. Οι έμποροι που είναι ΜΜΕ 
μπορούν να καθιστούν διαθέσιμα στην 
αγορά σχετικά βασικά και παράγωγα 
προϊόντα μόνο αν διαθέτουν τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.
2. Οι έμποροι που είναι ΜΜΕ 
συλλέγουν και τηρούν τις ακόλουθες 
πληροφορίες για τα σχετικά βασικά και 
παράγωγα προϊόντα τα οποία σκοπεύουν 
να καταστήσουν διαθέσιμα στην αγορά:
α) όνομα/επωνυμία, καταχωρισμένη 
εμπορική ονομασία ή καταχωρισμένο 
εμπορικό σήμα, ταχυδρομική διεύθυνση, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και, εάν υπάρχει, διαδικτυακή διεύθυνση 
των φορέων εκμετάλλευσης ή των 
εμπόρων που τους προμήθευσαν τα 
σχετικά βασικά και παράγωγα προϊόντα·
β) όνομα/επωνυμία, καταχωρισμένη 
εμπορική ονομασία ή καταχωρισμένο 
εμπορικό σήμα, ταχυδρομική διεύθυνση, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και, εάν υπάρχει, διαδικτυακή διεύθυνση 
των εμπόρων στους οποίους 
προμήθευσαν τα σχετικά βασικά και 
παράγωγα προϊόντα.
3. Οι έμποροι που είναι ΜΜΕ τηρούν 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο για τουλάχιστον 5 έτη και 
παρέχουν τις πληροφορίες αυτές στις 
αρμόδιες αρχές μετά από σχετικό αίτημα.
4. Έμποροι που είναι ΜΜΕ οι οποίοι 
γίνονται αποδέκτες νέων πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων βάσιμων 
ανησυχιών, που αναφέρουν ότι το σχετικό 
βασικό ή παράγωγο προϊόν που έχουν ήδη 
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καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού ενημερώνουν 
αμέσως τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών στην αγορά των οποίων 
κατέστησαν διαθέσιμο το σχετικό βασικό 
ή παράγωγο προϊόν.
5. Οι έμποροι που δεν είναι ΜΜΕ 
θεωρούνται φορείς εκμετάλλευσης και 
υπόκεινται στις υποχρεώσεις και τις 
διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 και 8 έως 
12, του άρθρου 14 παράγραφος 9, και των 
άρθρων 15 και 20 του παρόντος 
κανονισμού όσον αφορά τα σχετικά 
βασικά και παράγωγα προϊόντα που 
καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά της 
Ένωσης.
6. Οι έμποροι παρέχουν κάθε είδους 
βοήθεια στις αρμόδιες αρχές για να 
διευκολύνουν τη διενέργεια των ελέγχων 
βάσει του άρθρου 16, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την πρόσβαση σε χώρους και την 
υποβολή τεκμηρίωσης ή αρχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή λόγω αναδιοργάνωσης των άρθρων 4-6.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Εάν δεν υπάρχει κατασκευαστής ή 
εισαγωγέας εγκατεστημένος στην Ένωση, 
οι επιγραμμικές αγορές συμμορφώνονται 
με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 10 για προϊόντα των οποίων 
διευκολύνουν την πώληση.

Or. en
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Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από τη διάθεση των σχετικών 
βασικών και παράγωγων προϊόντων στην 
αγορά ή πριν από την εξαγωγή τους, οι 
φορείς εκμετάλλευσης ασκούν δέουσα 
επιμέλεια για όλα τα σχετικά βασικά και 
παράγωγα προϊόντα που προμηθεύει κάθε 
προμηθευτής.

1. Πριν από τη διάθεση των σχετικών 
βασικών και παράγωγων προϊόντων για 
πρώτη φορά στην αγορά ή πριν από την 
εξαγωγή τους, οι φορείς εκμετάλλευσης 
ασκούν δέουσα επιμέλεια για όλα τα 
σχετικά βασικά και παράγωγα προϊόντα 
που προμηθεύει κάθε προμηθευτής.

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Έως τις ... [12 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 33 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με ειδικές ανά βασικό προϊόν 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
αποσαφήνιση των ευθυνών δέουσας 
επιμέλειας και των κανόνων 
ιχνηλασιμότητας των φορέων 
εκμετάλλευσης, προσαρμοσμένες στην 
αντίστοιχη αλυσίδα εφοδιασμού. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την έννοια των 
επιχειρήσεων στα σημεία ελέγχου που 
περιγράφεται στις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με τη δέουσα 
επιμέλεια για την υπεύθυνη 
επιχειρηματική συμπεριφορά, καθώς και 
άλλες απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας που 
απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης, 
ιδίως [η επικείμενη οδηγία σχετικά με τη 
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δέουσα επιμέλεια για τη βιώσιμη εταιρική 
διακυβέρνηση].

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα προϊόντα που έχουν 
μεταποιηθεί στην Ένωση και περιέχουν 
συστατικά για τα οποία έχει ήδη ασκηθεί 
δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 δεν απαιτούν πρόσθετη 
διαδικασία δέουσας επιμέλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποφυγή αλληλεπικάλυψης των απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προσδιορισμό της χώρας 
παραγωγής·

γ) προσδιορισμό της χώρας και της 
περιφέρειας παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συντεταγμένες γεωεντοπισμού, 
γεωγραφικό πλάτος και μήκος όλων των 
γεωτεμαχίων όπου έχουν παραχθεί τα 
σχετικά βασικά και παράγωγα προϊόντα, 
καθώς και το εύρος ημερομηνίας ή ώρας 
παραγωγής·

δ) συντεταγμένες της περιοχής 
παραγωγής που συλλέγονται μέσω 
γεωεντοπισμού, μεταξύ άλλων για 
γεωτεμάχιο, γεωργική εκμετάλλευση, 
φυτεία, συνεταιρισμό ή χωριό, όπου έχουν 
παραχθεί τα σχετικά βασικά και παράγωγα 
προϊόντα, καθώς και το χρονικό εύρος ή η 
περίοδος συγκομιδής της παραγωγής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα για κάθε μεμονωμένο σπόρο κακάου μέχρι 
π.χ. μια συγκεκριμένη γεωργική εκμετάλλευση ενός μικροκαλλιεργητή, αλλά να είναι δυνατή η 
ιχνηλασιμότητά του μέχρι την περιοχή παραγωγής από την οποία εφοδιάζεται ένας 
συνεταιρισμός. Η δυνατότητα να παρακολουθείται μια συγκεκριμένη περιοχή παραγωγής αντί 
για κάθε μεμονωμένο γεωτεμάχιο θα διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού και θα 
ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο αποκλεισμού των μικροκαλλιεργητών από την αλυσίδα 
εφοδιασμού.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) επαρκείς και επαληθεύσιμες 
πληροφορίες με βάση τις οποίες η 
παραγωγή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 
τη σχετική νομοθεσία της χώρας 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης κάθε 
διευθέτησης που παρέχει το δικαίωμα 
χρήσης της αντίστοιχης περιοχής για 
τους σκοπούς της παραγωγής του 
σχετικού βασικού προϊόντος.

η) επαρκείς και επαληθεύσιμες 
πληροφορίες με βάση τις οποίες η 
παραγωγή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 
τη σχετική νομοθεσία της χώρας 
παραγωγής, καθώς και σύμφωνα με τους 
διεθνείς νόμους και τα πρότυπα, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας των αυτοχθόνων πληθυσμών 
και του δικαιώματος σε ελεύθερη και εκ 
των προτέρων συναίνεση.

Or. en
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Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 33 για τη συμπλήρωση της 
παραγράφου 1 όσον αφορά περαιτέρω 
σχετικές πληροφορίες που πρέπει να 
λαμβάνονται και οι οποίες απαιτούνται 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
δέουσας επιμέλειας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
επαληθεύουν και αναλύουν τις 
πληροφορίες που συλλέγουν σύμφωνα με 
το άρθρο 9 και οποιαδήποτε άλλη σχετική 
τεκμηρίωση και, σε αυτήν τη βάση, 
διενεργούν αξιολόγηση κινδύνου για να 
διαπιστώσουν εάν υπάρχει κίνδυνος τα 
σχετικά βασικά και παράγωγα προϊόντα 
που πρόκειται να διατεθούν ή να 
εξαχθούν από την αγορά της Ένωσης να 
μην συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού. Εάν οι φορείς 
εκμετάλλευσης δεν μπορούν να 
αποδείξουν ότι ο κίνδυνος μη 
συμμόρφωσης είναι αμελητέος, δεν 
διαθέτουν το σχετικό βασικό ή παράγωγο 
προϊόν στην αγορά της Ένωσης ούτε το 
εξάγουν.

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης που 
σκοπεύουν να διαθέσουν τα σχετικά 
βασικά και παράγωγα προϊόντα για 
πρώτη φόρα στην αγορά της Ένωσης ή 
να τα εξαγάγουν από την αγορά της 
Ένωσης επαληθεύουν και αναλύουν τις 
πληροφορίες που συλλέγουν σύμφωνα με 
το άρθρο 9 και οποιαδήποτε άλλη σχετική 
τεκμηρίωση και, σε αυτήν τη βάση, 
διενεργούν αξιολόγηση κινδύνου για να 
διαπιστώσουν εάν υπάρχει κίνδυνος τα 
σχετικά βασικά και παράγωγα προϊόντα να 
μην συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού. Εάν οι φορείς 
εκμετάλλευσης δεν μπορούν να 
αποδείξουν ότι ο κίνδυνος μη 
συμμόρφωσης είναι αμελητέος, δεν 
διαθέτουν το σχετικό βασικό ή παράγωγο 
προϊόν στην αγορά της Ένωσης ούτε το 
εξάγουν.
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Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το κατά πόσον αποδίδεται 
κίνδυνος στην ενδιαφερόμενη χώρα ή 
τμήματα αυτής σύμφωνα με το άρθρο 27·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις προσαρμογές στο άρθρο 27.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ανησυχίες σε σχέση με τη χώρα 
παραγωγής και προέλευσης, όπως το 
επίπεδο διαφθοράς, η έκταση των 
φαινομένων παραποίησης εγγράφων και 
δεδομένων, η ανεπαρκής επιβολή του 
νόμου, οι ένοπλες συγκρούσεις ή η 
επιβολή κυρώσεων από το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ε) ανησυχίες σε σχέση με τη χώρα 
παραγωγής και προέλευσης, όπως το 
επίπεδο διαφθοράς, η έκταση των 
φαινομένων παραποίησης εγγράφων και 
δεδομένων, η παραβίαση ή η ανεπαρκής 
επιβολή του νόμου σχετικά με τα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας και τα 
δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών 
και των τοπικών κοινοτήτων, οι ένοπλες 
συγκρούσεις ή η επιβολή κυρώσεων από 
το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών ή το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την πολυπλοκότητα της σχετικής 
αλυσίδας εφοδιασμού, ιδίως τις δυσκολίες 
σύνδεσης βασικών προϊόντων και/ή 
παράγωγων προϊόντων με το γεωτεμάχιο 
όπου έχουν παραχθεί·

στ) την πολυπλοκότητα της σχετικής 
αλυσίδας εφοδιασμού, ιδίως τις δυσκολίες 
σύνδεσης βασικών προϊόντων και/ή 
παράγωγων προϊόντων με το γεωτεμάχιο 
όπου έχουν παραχθεί ή τους εθνικούς 
κανόνες περί προστασίας των δεδομένων 
που απαγορεύουν τη διαβίβαση τέτοιων 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) συμπληρωματικές πληροφορίες για 
τη συμμόρφωση με τον παρόντα 
κανονισμό, οι οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες που 
παρέχονται από καθεστώτα πιστοποίησης 
ή άλλα επαληθευμένα από τρίτους 
καθεστώτα, συμπεριλαμβανομένων των 
εθελοντικών καθεστώτων που 
αναγνωρίζονται από την Επιτροπή βάσει 
του άρθρου 30 παράγραφος 5 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/200149, υπό την προϋπόθεση 
ότι οι πληροφορίες πληρούν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 9.

ι) συμπληρωματικές πληροφορίες για 
τη συμμόρφωση με τον παρόντα 
κανονισμό, οι οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 
υπάρχοντα πρότυπα του κλάδου και 
καθεστώτα πιστοποίησης τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
καθεστώτων που αναγνωρίζονται από την 
Επιτροπή βάσει του άρθρου 30 
παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 
2018/200149.

__________________ __________________
49 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82).

49 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82).
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Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι παραγωγοί, και ιδίως οι 
μικροκαλλιεργητές, δεν χάνουν μια 
κρίσιμη πηγή εισοδήματος, οι φορείς 
εκμετάλλευσης αποδεσμεύονται από τους 
προμηθευτές μόνο σε έσχατη ανάγκη και 
μετά από επανειλημμένες αποτυχημένες 
προσπάθειες για τη λήψη μέτρων 
μετριασμού του κινδύνου, όπως 
αναφέρεται στα άρθρα 10 και 28. 

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 33 για τη συμπλήρωση των 
παραγράφων 2, 4 και 6 όσον αφορά 
σχετικές πληροφορίες που πρέπει να 
λαμβάνονται, κριτήρια αξιολόγησης 
κινδύνου και μέτρα μετριασμού του 
κινδύνου, τα οποία απαιτούνται σε 
συμπλήρωση όσων αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του 
συστήματος δέουσας επιμέλειας.

8. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 33 για τη συμπλήρωση των 
παραγράφων 2, 4 και 6 όσον αφορά 
σχετικές πληροφορίες που πρέπει να 
λαμβάνονται, κριτήρια αξιολόγησης 
κινδύνου και μέτρα μετριασμού του 
κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων 
ελάχιστων κριτηρίων που βασίζονται σε 
βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση 
ιδιωτικής πιστοποίησης ή καθεστώτων 
επαληθευμένων από τρίτους, τα οποία 
απαιτούνται σε συμπλήρωση όσων 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
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δέουσας επιμέλειας.

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά 
από άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ οι 
οποίες θεσπίζουν απαιτήσεις σχετικά με τη 
δέουσα επιμέλεια ως προς τη βιωσιμότητα 
της αξιακής αλυσίδας, οι φορείς 
εκμετάλλευσης που δεν είναι ΜΜΕ 
δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση όσον το 
δυνατόν ευρύτερα, μεταξύ άλλων και στο 
διαδίκτυο, πληροφορίες σχετικά με το 
σύστημα δέουσας επιμέλειάς τους, μεταξύ 
άλλων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν 
για την υλοποίηση των υποχρεώσεών τους 
όπως ορίζονται στο άρθρο 8. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης που εμπίπτουν επίσης στο 
πεδίο εφαρμογής άλλων νομοθετικών 
πράξεων της ΕΕ οι οποίες θεσπίζουν 
απαιτήσεις σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια 
στην αξιακή αλυσίδα μπορούν να 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 
δημοσιοποίησης πληροφοριών βάσει της 
παρούσας παραγράφου 
συμπεριλαμβάνοντας τις απαιτούμενες 
πληροφορίες κατά τη δημοσιοποίηση 
πληροφοριών στο πλαίσιο άλλων 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ.

2. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά 
από άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ οι 
οποίες θεσπίζουν απαιτήσεις σχετικά με τη 
δέουσα επιμέλεια ως προς τη βιωσιμότητα 
της αξιακής αλυσίδας, οι φορείς 
εκμετάλλευσης που δεν είναι ΜΜΕ 
δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση όσον το 
δυνατόν ευρύτερα, μεταξύ άλλων και στο 
διαδίκτυο, πληροφορίες σχετικά με το 
σύστημα δέουσας επιμέλειάς τους, μεταξύ 
άλλων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν 
για την υλοποίηση των υποχρεώσεών τους 
όπως ορίζονται στα άρθρα 8, 9 και 10 
καθώς και σχετικά με τα μέτρα που έχουν 
λάβει για τη στήριξη της συμμόρφωσης 
των προμηθευτών τους, ιδίως των 
μικροκαλλιεργητών, μέσω επενδύσεων 
και ανάπτυξης ικανοτήτων. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης που εμπίπτουν επίσης στο 
πεδίο εφαρμογής άλλων νομοθετικών 
πράξεων της ΕΕ οι οποίες θεσπίζουν 
απαιτήσεις σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια 
στην αξιακή αλυσίδα μπορούν να 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 
δημοσιοποίησης πληροφοριών βάσει της 
παρούσας παραγράφου 
συμπεριλαμβάνοντας τις απαιτούμενες 
πληροφορίες κατά τη δημοσιοποίηση 
πληροφοριών στο πλαίσιο άλλων 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τη διάθεση σχετικών βασικών 
ή παράγωγων προϊόντων στην αγορά της 
Ένωσης ή κατά την εξαγωγή τους από 
αυτήν, οι φορείς εκμετάλλευσης δεν 
οφείλουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
βάσει του άρθρου 10 όταν είναι σε θέση να 
επιβεβαιώσουν ότι όλα τα σχετικά βασικά 
και παράγωγα προϊόντα έχουν παραχθεί σε 
χώρες ή τμήματα αυτών που έχουν 
προσδιοριστεί ως χαμηλού κινδύνου 
σύμφωνα με το άρθρο 27.

1. Κατά τη διάθεση σχετικών βασικών 
ή παράγωγων προϊόντων στην αγορά της 
Ένωσης για πρώτη φορά ή κατά την 
εξαγωγή τους από αυτήν, οι φορείς 
εκμετάλλευσης δεν οφείλουν να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις βάσει του 
άρθρου 10 όταν είναι σε θέση να 
επιβεβαιώσουν ότι όλα τα σχετικά βασικά 
και παράγωγα προϊόντα έχουν παραχθεί σε 
χώρες ή τμήματα αυτών που έχουν 
προσδιοριστεί ως χαμηλού κινδύνου 
σύμφωνα με το άρθρο 27.

Or. en

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 
αρμόδιες αρχές καταρτίζουν σχέδιο που 
βασίζεται σε προσέγγιση βάσει κινδύνου. 
Το σχέδιο περιέχει, κατ’ ελάχιστο, 
κριτήρια κινδύνου για τη διεξαγωγή της 
ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 και, συνακόλουθα, τη 
διαμόρφωση των αποφάσεων που αφορούν 
τους ελέγχους. Κατά τον καθορισμό και 
την επανεξέταση των κριτηρίων κινδύνου, 
οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν ιδίως υπόψη 
το κατά πόσον αποδίδεται κίνδυνος στις 
χώρες ή τμήματα αυτών σύμφωνα με το 
άρθρο 27, το ιστορικό συμμόρφωσης του 
φορέα εκμετάλλευσης ή του εμπόρου με 
τον παρόντα κανονισμό, και κάθε άλλη 
σχετική πληροφορία. Με βάση τα 

3. Για τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 
αρμόδιες αρχές καταρτίζουν σχέδιο που 
βασίζεται σε προσέγγιση βάσει κινδύνου. 
Το σχέδιο περιέχει, κατ’ ελάχιστο, 
κριτήρια κινδύνου για τη διεξαγωγή της 
ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 και, συνακόλουθα, τη 
διαμόρφωση των αποφάσεων που αφορούν 
τους ελέγχους. Κατά τον καθορισμό και 
την επανεξέταση των κριτηρίων κινδύνου, 
οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη το 
ιστορικό συμμόρφωσης του φορέα 
εκμετάλλευσης ή του εμπόρου με τον 
παρόντα κανονισμό, και κάθε άλλη 
σχετική πληροφορία. Με βάση τα 
αποτελέσματα των ελέγχων και την 
εμπειρία από την εφαρμογή των σχεδίων, 
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αποτελέσματα των ελέγχων και την 
εμπειρία από την εφαρμογή των σχεδίων, 
οι αρμόδιες αρχές επανεξετάζουν τα εν 
λόγω σχέδια και τα κριτήρια κινδύνου σε 
τακτική βάση, προκειμένου να βελτιώσουν 
την αποτελεσματικότητά τους. Κατά την 
επανεξέταση των σχεδίων, οι αρμόδιες 
αρχές καθορίζουν μειωμένη συχνότητα 
ελέγχων για όσους φορείς εκμετάλλευσης 
και εμπόρους έχουν επιδείξει ιστορικό 
συνεχούς και πλήρους συμμόρφωσης με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

οι αρμόδιες αρχές επανεξετάζουν τα εν 
λόγω σχέδια και τα κριτήρια κινδύνου σε 
τακτική βάση, προκειμένου να βελτιώσουν 
την αποτελεσματικότητά τους. Κατά την 
επανεξέταση των σχεδίων, οι αρμόδιες 
αρχές καθορίζουν μειωμένη συχνότητα 
ελέγχων για όσους φορείς εκμετάλλευσης 
και εμπόρους έχουν επιδείξει ιστορικό 
συνεχούς και πλήρους συμμόρφωσης με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι αναστολές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6 λήγουν εντός 3 
εργάσιμων ημερών, εκτός αν οι αρμόδιες 
αρχές, βάσει των αποτελεσμάτων των 
ελέγχων που διενεργούνται εντός της 
περιόδου αυτής, καταλήξουν στο 
συμπέρασμα ότι απαιτείται επιπλέον 
χρόνος για να διαπιστωθεί αν τα σχετικά 
βασικά και παράγωγα προϊόντα 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση 
αυτή, οι αρμόδιες αρχές παρατείνουν την 
περίοδο αναστολής με πρόσθετα 
προσωρινά μέτρα που λαμβάνονται βάσει 
του άρθρου 21 ή, στην περίπτωση 
σχετικών βασικών ή παράγωγων 
προϊόντων που εισέρχονται ή εξέρχονται 
από την αγορά της Ένωσης, κοινοποιώντας 
στις τελωνειακές αρχές την ανάγκη 
διατήρησης της αναστολής βάσει του 
άρθρου 24 παράγραφος 6.

7. Οι αναστολές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6 λήγουν εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών, εκτός αν οι αρμόδιες 
αρχές, βάσει των αποτελεσμάτων των 
ελέγχων που διενεργούνται εντός της 
περιόδου αυτής, καταλήξουν στο 
συμπέρασμα ότι απαιτείται επιπλέον 
χρόνος για να διαπιστωθεί αν τα σχετικά 
βασικά και παράγωγα προϊόντα 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση 
αυτή, οι αρμόδιες αρχές παρατείνουν την 
περίοδο αναστολής με πρόσθετα 
προσωρινά μέτρα που λαμβάνονται βάσει 
του άρθρου 21 ή, στην περίπτωση 
σχετικών βασικών ή παράγωγων 
προϊόντων που εισέρχονται ή εξέρχονται 
από την αγορά της Ένωσης, κοινοποιώντας 
στις τελωνειακές αρχές την ανάγκη 
διατήρησης της αναστολής βάσει του 
άρθρου 24 παράγραφος 6.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ακόμη και ένας πρώτος έλεγχος θα διαρκέσει περισσότερο από 3 εργάσιμες ημέρες, δεδομένου 
ότι οι αρχές πρέπει να ζητήσουν τις σχετικές πληροφορίες από τους εμπλεκόμενους φορείς 
εκμετάλλευσης και εμπόρους και να ζητήσουν ανατροφοδότηση από τις αρχές άλλων κρατών 
μελών.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε 
οι ετήσιοι έλεγχοι που διενεργούνται από 
τις αρμόδιες αρχές του να καλύπτουν 
τουλάχιστον το 5 % των φορέων 
εκμετάλλευσης που διαθέτουν, καθιστούν 
διαθέσιμα στην αγορά της Ένωσης ή 
εξάγουν από την αγορά της Ένωσης 
καθένα από τα σχετικά βασικά προϊόντα 
στην αγορά τους, καθώς και το 5 % της 
ποσότητας καθενός από τα σχετικά βασικά 
προϊόντα που διατίθενται ή καθίστανται 
διαθέσιμα στην αγορά τους ή εξάγονται 
από την αγορά τους.

9. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε 
οι ετήσιοι έλεγχοι που διενεργούνται από 
τις αρμόδιες αρχές του να καλύπτουν 
τουλάχιστον το 15 % των φορέων 
εκμετάλλευσης που διαθέτουν, καθιστούν 
διαθέσιμα στην αγορά της Ένωσης ή 
εξάγουν από την αγορά της Ένωσης 
καθένα από τα σχετικά βασικά προϊόντα 
στην αγορά τους, καθώς και το 15 % της 
ποσότητας καθενός από τα σχετικά βασικά 
προϊόντα που διατίθενται ή καθίστανται 
διαθέσιμα στην αγορά τους ή εξάγονται 
από την αγορά τους. Για βασικά ή 
παράγωγα προϊόντα από χώρες ή 
περιφέρειες αυτών που προσδιορίζονται 
ως χαμηλού κινδύνου σύμφωνα με το 
άρθρο 27, ένα κράτος μέλος μπορεί να 
μειώσει τους ετήσιους ελέγχους στο 5 %.

Or. en

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Σε περιπτώσεις βασικών και 
παράγωγων προϊόντων τα οποία 
παράγονται σε χώρες ή τμήματα αυτών 
που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 

διαγράφεται



PR\1253336EL.docx 53/86 PE729.953v03-00

EL

υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το 
άρθρο 27, ή αν υπάρχει κίνδυνος σχετικά 
βασικά ή παράγωγα προϊόντα που 
παράγονται σε αυτές τις χώρες ή 
τμήματα αυτών να εισέλθουν στη σχετική 
αλυσίδα εφοδιασμού, η αρμόδια αρχή 
διενεργεί τον ενισχυμένο έλεγχο που 
ορίζεται στο άρθρο 20.

Or. en

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έλεγχοι σε φορείς εκμετάλλευσης Έλεγχοι σε φορείς εκμετάλλευσης και σε 
εμπόρους που δεν είναι ΜΜΕ

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σύμφωνα με το άρθρο 6.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξέταση του συστήματος δέουσας 
επιμέλειας, συμπεριλαμβανομένων της 
αξιολόγησης κινδύνου και των 
διαδικασιών μετριασμού του κινδύνου·

α) εξέταση του συστήματος δέουσας 
επιμέλειας, συμπεριλαμβανομένου του 
ελέγχου από τρίτο μέρος της αξιολόγησης 
κινδύνου και των διαδικασιών μετριασμού 
του κινδύνου·

Or. en



PE729.953v03-00 54/86 PR\1253336EL.docx

EL

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έλεγχοι σε εμπόρους Έλεγχοι σε εμπόρους που δεν είναι ΜΜΕ

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 4-6.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται 
μεταξύ τους, με αρχές από άλλα κράτη 
μέλη, με την Επιτροπή και, εάν χρειάζεται, 
με διοικητικές αρχές τρίτων χωρών, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

1. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται 
μεταξύ τους, με τελωνειακές αρχές και 
αρχές υλοποίησης από άλλα κράτη μέλη, 
με την Επιτροπή, με ΜΚΟ και φορείς 
εκμετάλλευσης και, εάν χρειάζεται, με 
διοικητικές αρχές τρίτων χωρών, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν 
τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για 
την επιβολή του παρόντος κανονισμού. 
Μεταξύ άλλων, παρέχουν πρόσβαση και 
ανταλλάσσουν δεδομένα σχετικά με τους 
φορείς εκμετάλλευσης και τους εμπόρους, 

3. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν 
τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για 
την επιβολή του παρόντος κανονισμού. 
Μεταξύ άλλων, παρέχουν πρόσβαση και 
ανταλλάσσουν δεδομένα σχετικά με τους 
φορείς εκμετάλλευσης και τους εμπόρους, 
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συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων 
δέουσας επιμέλειας, με τις αρμόδιες αρχές 
άλλων κρατών μελών προς διευκόλυνση 
της επιβολής του παρόντος κανονισμού.

συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων 
δέουσας επιμέλειας, με τις αρμόδιες αρχές 
άλλων κρατών μελών προς διευκόλυνση 
της επιβολής του παρόντος κανονισμού. Οι 
αρμόδιες αρχές τηρούν αυστηρά τους 
ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες περί 
προστασίας των δεδομένων κατά την 
ανταλλαγή πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές ειδοποιούν 
αμέσως τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών 
μελών και την Επιτροπή όταν 
διαπιστώνουν παραβίαση του παρόντος 
κανονισμού και σοβαρές ελλείψεις που 
ενδέχεται να επηρεάζουν περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη. Οι αρμόδιες αρχές 
ενημερώνουν ιδίως τις αρμόδιες αρχές 
άλλων κρατών μελών όταν εντοπίζουν 
σχετικό βασικό ή παράγωγο προϊόν στην 
αγορά που δεν συμμορφώνεται με τον 
παρόντα κανονισμό, ώστε να καταστεί 
δυνατή η απόσυρση ή η ανάκληση των 
πωλήσεων του εν λόγω βασικού ή 
παράγωγου προϊόντος σε όλα τα κράτη 
μέλη.

4. Οι αρμόδιες αρχές ειδοποιούν 
αμέσως τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών 
μελών, την Επιτροπή καθώς και τους 
ενδιαφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης 
και εμπόρους όταν διαπιστώνουν 
παραβίαση του παρόντος κανονισμού και 
σοβαρές ελλείψεις που ενδέχεται να 
επηρεάζουν περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν 
ιδίως τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών 
μελών όταν εντοπίζουν σχετικό βασικό ή 
παράγωγο προϊόν στην αγορά που δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό, ώστε να καταστεί δυνατή η 
απόσυρση ή η ανάκληση των πωλήσεων 
του εν λόγω βασικού ή παράγωγου 
προϊόντος σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στο κοινό 
και στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 30 
Απριλίου κάθε έτους, πληροφορίες σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα 
σχέδιά τους για ελέγχους, τον αριθμό και 
τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
διενεργήθηκαν σε φορείς εκμετάλλευσης 
και εμπόρους, συμπεριλαμβανομένου του 
περιεχομένου των εν λόγω ελέγχων, του 
όγκου των σχετικών βασικών και 
παράγωγων προϊόντων που ελέγχθηκαν σε 
σχέση με τη συνολική ποσότητα των 
σχετικών βασικών και παράγωγων 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, 
των χωρών προέλευσης και παραγωγής 
των σχετικών βασικών και παράγωγων 
προϊόντων, καθώς και των μέτρων που 
λαμβάνονται σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης και του κόστους των 
ελέγχων που ανακτάται.

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στο κοινό 
και στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 30 
Απριλίου κάθε έτους, πληροφορίες σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα 
σχέδιά τους για ελέγχους, τον αριθμό και 
τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
διενεργήθηκαν σε φορείς εκμετάλλευσης 
και εμπόρους, συμπεριλαμβανομένου του 
περιεχομένου των εν λόγω ελέγχων, του 
όγκου των σχετικών βασικών και 
παράγωγων προϊόντων που ελέγχθηκαν σε 
σχέση με τη συνολική ποσότητα των 
σχετικών βασικών και παράγωγων 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, 
των χωρών προέλευσης και παραγωγής 
των σχετικών βασικών και παράγωγων 
προϊόντων, καθώς και των μέτρων που 
λαμβάνονται σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης και του κόστους των 
ελέγχων που ανακτάται. Η δημοσίευση 
τηρεί τη σχετική νομοθεσία περί 
προστασίας των δεδομένων στην Ένωση 
και σε τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται
Ενισχυμένος έλεγχος

Όταν σχετικά βασικά ή παράγωγα 
προϊόντα έχουν παραχθεί σε χώρες ή 
τμήματα αυτών που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο υψηλού κινδύνου 
σύμφωνα με το άρθρο 27, ή υπάρχει 
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κίνδυνος σχετικά βασικά ή παράγωγα 
προϊόντα που παράγονται στις χώρες 
αυτές ή τμήματα αυτών να εισέλθουν στη 
σχετική αλυσίδα εφοδιασμού, κάθε 
κράτος μέλος μεριμνά ώστε οι ετήσιοι 
έλεγχοι που διενεργούνται από τις 
αρμόδιες αρχές του να καλύπτουν 
τουλάχιστον το 15 % των φορέων 
εκμετάλλευσης που διαθέτουν, καθιστούν 
διαθέσιμο ή εξάγουν από την αγορά της 
Ένωσης καθένα από τα σχετικά βασικά 
προϊόντα στην αγορά τους, καθώς και το 
15 % της ποσότητας καθενός από τα 
σχετικά βασικά προϊόντα που διατίθενται 
ή καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά 
τους ή εξάγονται από την αγορά τους τα 
οποία προέρχονται από χώρες υψηλού 
κινδύνου ή τμήματα αυτών.

Or. en

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) καταστροφή του σχετικού βασικού 
ή παράγωγου προϊόντος ή δωρεά του για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς ή σκοπούς 
δημοσίου συμφέροντος.

δ) δωρεά του σχετικού βασικού ή 
παράγωγου προϊόντος για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς ή σκοπούς δημοσίου 
συμφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καταστροφή ενός προϊόντος δεν θα ήταν σύμφωνη με την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη 
βιωσιμότητα ή τον στόχο της για την κυκλική οικονομία.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)



PE729.953v03-00 58/86 PR\1253336EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση επανειλημμένων 
παραβάσεων, οι αρχές επιβάλλουν επίσης 
τις διαθέσιμες ποινικές κυρώσεις και 
δημοσιεύουν τα ονόματα των φορέων 
εκμετάλλευσης και των εμπόρων που 
διέπραξαν τα αδικήματα.

Or. en

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να 
καταστρέφουν μη συμμορφούμενο 
σχετικό βασικό ή παράγωγο προϊόν μετά 
από σχετικό αίτημα των αρμοδίων αρχών, 
ή όταν το κρίνουν απαραίτητο και 
αναλογικό. Το κόστος του μέτρου αυτού 
βαρύνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατέχει το σχετικό βασικό ή παράγωγο 
προϊόν. Εφαρμόζονται αναλόγως τα 
άρθρα 197 και 198 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 952/2013. Μετά από σχετικό αίτημα 
των αρμόδιων αρχών, τα μη 
συμμορφούμενα σχετικά βασικά και 
παράγωγα προϊόντα μπορούν 
εναλλακτικά να κατασχεθούν και να 
τεθούν από το τελωνείο στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών.

10. Τα μη συμμορφούμενα σχετικά 
βασικά ή παράγωγα προϊόντα μπορούν να 
κατασχεθούν και να τεθούν από το 
τελωνείο στη διάθεση των αρμοδίων 
αρχών για πώληση ή δωρεά. Το κόστος 
του μέτρου αυτού βαρύνει το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που κατέχει το σχετικό 
βασικό ή παράγωγο προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καταστροφή των εμπορευμάτων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 197 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 952/2013 (τελωνειακός κώδικας), μπορεί να δικαιολογηθεί μόνον εάν τα εμπορεύματα 
συνιστούν κίνδυνο για τους καταναλωτές. Δεδομένου ότι αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, η καταστροφή των προϊόντων δεν θα ήταν βιώσιμη 
και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.
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Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να καταστεί δυνατή η 
προσέγγιση βάσει κινδύνου που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 
για τα σχετικά βασικά και παράγωγα 
προϊόντα που εισέρχονται ή εξέρχονται 
από την αγορά της Ένωσης και για να 
διασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι είναι 
αποτελεσματικοί και διενεργούνται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή, οι αρμόδιες 
αρχές και οι τελωνειακές αρχές 
συνεργάζονται στενά και ανταλλάσσουν 
πληροφορίες.

1. Για να καταστεί δυνατή η 
προσέγγιση βάσει κινδύνου που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 
για τα σχετικά βασικά και παράγωγα 
προϊόντα που εισέρχονται ή εξέρχονται 
από την αγορά της Ένωσης και για να 
διασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι είναι 
αποτελεσματικοί και διενεργούνται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή, οι αρμόδιες 
αρχές, οι τελωνειακές αρχές και οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς εκμετάλλευσης και 
έμποροι συνεργάζονται στενά και 
ανταλλάσσουν πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) οι φορείς εκμετάλλευσης, οι 
έμποροι και οι εθνικές αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αναπτύσσει 1. Η Επιτροπή αναπτύσσει 
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ηλεκτρονική διεπαφή που βασίζεται στο 
περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα 
τελωνεία, ώστε να είναι δυνατή η 
διαβίβαση δεδομένων, ιδίως των 
κοινοποιήσεων και των αιτημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφοι 5 
έως 8, μεταξύ των εθνικών τελωνειακών 
συστημάτων και του συστήματος 
πληροφοριών που αναφέρεται στο 
άρθρο 31. Η ηλεκτρονική αυτή διεπαφή 
τίθεται σε λειτουργία το αργότερο τέσσερα 
έτη από την ημερομηνία έκδοσης της 
σχετικής εκτελεστικής πράξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3.

ηλεκτρονική διεπαφή που βασίζεται στο 
περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα 
τελωνεία, ώστε να είναι δυνατή η 
διαβίβαση δεδομένων, ιδίως των 
κοινοποιήσεων και των αιτημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφοι 5 
έως 8, μεταξύ των εθνικών τελωνειακών 
συστημάτων και του συστήματος 
πληροφοριών που αναφέρεται στο 
άρθρο 31. Η ηλεκτρονική αυτή διεπαφή 
τίθεται σε λειτουργία το αργότερο δύο έτη 
από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής 
εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης 
χωρών και συνεργασία με τρίτες χώρες

Χώρες χαμηλού κινδύνου και συνεργασία 
με άλλες τρίτες χώρες

Or. en

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
σύστημα τριών βαθμίδων για την 
αξιολόγηση χωρών ή τμημάτων αυτών. 
Οι χώρες θεωρείται ότι παρουσιάζουν 
συνήθη κίνδυνο, εκτός εάν προσδιοριστεί, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ότι 
παρουσιάζουν χαμηλό ή υψηλό κίνδυνο. 
Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει χώρες 
ή τμήματα αυτών που παρουσιάζουν 

1. Η Επιτροπή προσδιορίζει χώρες ή 
περιφέρειες αυτών που παρουσιάζουν 
χαμηλό κίνδυνο παραγωγής σχετικών 
βασικών ή παράγωγων προϊόντων που δεν 
συμμορφώνονται με το άρθρο 3 
στοιχείο α). Ο κατάλογος των χωρών ή των 
περιφερειών αυτών που παρουσιάζουν 
χαμηλό κίνδυνο δημοσιεύεται μέσω 
εκτελεστικής πράξης ή πράξεων που 
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χαμηλό ή υψηλό κίνδυνο παραγωγής 
σχετικών βασικών ή παράγωγων 
προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με το 
άρθρο 3 στοιχείο α). Ο κατάλογος των 
χωρών ή των τμημάτων αυτών που 
παρουσιάζουν χαμηλό ή υψηλό κίνδυνο 
δημοσιεύεται μέσω εκτελεστικής πράξης ή 
πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 34 παράγραφος 2. Ο κατάλογος 
αυτός επικαιροποιείται, όπως απαιτείται, 
υπό το πρίσμα νέων αποδεικτικών 
στοιχείων.

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης η οποία αναφέρεται στο 
άρθρο 34 παράγραφος 2. Ο κατάλογος 
αυτός επικαιροποιείται, όπως απαιτείται, 
υπό το πρίσμα νέων αποδεικτικών 
στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τον προσδιορισμό των χωρών ή 
τμημάτων αυτών που παρουσιάζουν 
χαμηλό ή υψηλό κίνδυνο σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 λαμβάνονται υπόψη 
πληροφορίες που παρέχει η ενδιαφερόμενη 
χώρα και βασίζεται στα ακόλουθα 
κριτήρια αξιολόγησης:

2. Για τον προσδιορισμό των χωρών ή 
περιφερειών αυτών που παρουσιάζουν 
χαμηλό κίνδυνο σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 λαμβάνονται υπόψη 
πληροφορίες που παρέχει η χώρα, οι 
ενδιαφερόμενες περιφερειακές αρχές, οι 
φορείς εκμετάλλευσης καθώς και ΜΚΟ 
και άλλα τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη και 
βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια 
αξιολόγησης:

Or. en

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή κοινοποιεί στις 
ενδιαφερόμενες χώρες την πρόθεσή της να 

3. Η Επιτροπή κοινοποιεί στις 
ενδιαφερόμενες χώρες και περιφερειακές 
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προβεί σε αλλαγή της υφιστάμενης 
κατηγορίας κινδύνου και τις καλεί να 
παράσχουν κάθε πληροφορία που κρίνεται 
χρήσιμη από την άποψη αυτή. Η Επιτροπή 
δίνει στις χώρες επαρκή χρόνο για να 
παράσχουν απάντηση, η οποία μπορεί να 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 
μέτρα που λαμβάνει η χώρα για να 
διορθώσει την κατάσταση στην περίπτωση 
ενδεχόμενης μετάταξης της χώρας ή 
τμήματος αυτής σε κατηγορία υψηλότερου 
κινδύνου.

αρχές, καθώς και στους ενδιαφερόμενους 
φορείς εκμετάλλευσης και εμπόρους, την 
πρόθεσή της να διαγράψει μια χώρα ή 
περιφέρεια αυτής από τον κατάλογο 
χαμηλού κινδύνου και τις καλεί να 
παράσχουν κάθε πληροφορία που κρίνεται 
χρήσιμη από την άποψη αυτή. Η Επιτροπή 
δίνει στις χώρες και στις περιφερειακές 
αρχές επαρκή χρόνο για να παράσχουν 
απάντηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με μέτρα που 
λαμβάνει η χώρα ή η περιφερειακή αρχή 
για να διορθώσει την κατάσταση στην 
περίπτωση ενδεχόμενης μετάταξης της 
χώρας ή τμήματος αυτής σε κατηγορία 
υψηλότερου κινδύνου. Η Επιτροπή 
ενημερώνει επίσης τους ενδιαφερόμενους 
φορείς εκμετάλλευσης και εμπόρους ώστε 
να δοθεί επαρκής χρόνος για την 
εφαρμογή μέτρων μετριασμού του 
κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 10 ή, 
όπου απαιτείται, προσαρμογών στην 
αλυσίδα εφοδιασμού τους.

Or. en

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον λόγο ή τους λόγους για τους 
οποίους προτίθεται να προβεί σε αλλαγή 
της κατηγορίας κινδύνου της χώρας ή 
τμημάτων αυτής·

α) τον λόγο ή τους λόγους για τους 
οποίους προτίθεται να προβεί σε αλλαγή 
του προσδιορισμού της χώρας ή 
περιφέρειας αυτής ως χαμηλού κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις συνέπειες του προσδιορισμού 
της ως χώρας υψηλού ή χαμηλού 
κινδύνου.

γ) τις συνέπειες της διαγραφής της 
από τον κατάλογο χαμηλού κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τις 
χώρες παραγωγής που αφορά ο παρών 
κανονισμός για την ανάπτυξη εταιρικών 
σχέσεων και συνεργασίας με στόχο την 
από κοινού αντιμετώπιση της αποψίλωσης 
και της υποβάθμισης των δασών. Οι εν 
λόγω εταιρικές σχέσεις και οι μηχανισμοί 
συνεργασίας επικεντρώνονται στη 
διατήρηση, την αποκατάσταση και 
βιώσιμη χρήση των δασών, την 
αποψίλωση των δασών, την υποβάθμιση 
των δασών και τη μετάβαση σε βιώσιμες 
μεθόδους παραγωγής, επεξεργασίας, 
κατανάλωσης και εμπορίας των βασικών 
προϊόντων. Οι εταιρικές σχέσεις και οι 
μηχανισμοί συνεργασίας μπορεί να 
περιλαμβάνουν δομημένους διαλόγους, 
προγράμματα και δράσεις υποστήριξης, 
διοικητικές ρυθμίσεις και διατάξεις σε 
υφιστάμενες συμφωνίες που παρέχουν 
στις χώρες παραγωγής τη δυνατότητα 
μετάβασης σε γεωργική παραγωγή που 
διευκολύνει τη συμμόρφωση των σχετικών 
βασικών και παράγωγων προϊόντων με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Οι 
εν λόγω συμφωνίες και η αποτελεσματική 
τους εφαρμογή λαμβάνονται υπόψη στο 
πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης 
βάσει του άρθρου 27 του παρόντος 
κανονισμού.

1. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τις 
χώρες παραγωγής που αφορά ο παρών 
κανονισμός για την αξιοποίηση 
υφιστάμενων και μελλοντικών εταιρικών 
σχέσεων και συμφωνιών ελεύθερων 
συναλλαγών και για την ανάπτυξη νέων 
εργαλείων βοήθειας με στόχο την από 
κοινού αντιμετώπιση της αποψίλωσης και 
της υποβάθμισης των δασών. Οι εν λόγω 
εταιρικές σχέσεις και οι μηχανισμοί 
συνεργασίας επικεντρώνονται στη 
διατήρηση, την αποκατάσταση και 
βιώσιμη χρήση των δασών, την 
αποψίλωση των δασών, την υποβάθμιση 
των δασών και τη μετάβαση σε βιώσιμες 
μεθόδους παραγωγής, επεξεργασίας, 
κατανάλωσης και εμπορίας των βασικών 
προϊόντων. Οι εταιρικές σχέσεις και οι 
μηχανισμοί συνεργασίας μπορεί να 
περιλαμβάνουν δομημένους διαλόγους, 
προγράμματα και δράσεις 
χρηματοδοτικής και τεχνικής 
υποστήριξης, διοικητικές ρυθμίσεις που 
παρέχουν στις χώρες και περιφέρειες 
παραγωγής τη δυνατότητα μετάβασης σε 
γεωργική παραγωγή που διευκολύνει τη 
συμμόρφωση των σχετικών βασικών και 
παράγωγων προϊόντων με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την επιβίωση 
των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τα 
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δάση, των μικροκαλλιεργητών και των 
αυτόχθονων πληθυσμών. Η Επιτροπή 
συνεργάζεται ιδίως με τις χώρες 
παραγωγής για την άρση των νομικών 
εμποδίων όσον αφορά τη συμμόρφωσή 
τους, συμπεριλαμβανομένων της εθνικής 
διαχείρισης του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος γης και της νομοθεσίας περί 
προστασίας των δεδομένων. Στόχος των 
εν λόγω εταιρικών σχέσεων είναι η 
ανάπτυξη κοινών χαρτών πορείας για τη 
στήριξη της συνεχούς βελτίωσης προς την 
κατεύθυνση της κατάταξης στην 
κατηγορία χαμηλού κινδύνου σύμφωνα με 
το άρθρο 27.

Or. en

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εταιρικές σχέσεις και η 
συνεργασία προωθούν την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων διαδικασιών χωροταξικού 
σχεδιασμού, σχετικής νομοθεσίας, 
φορολογικών κινήτρων και άλλων 
συναφών εργαλείων για τη βελτίωση της 
διατήρησης των δασών και της 
βιοποικιλότητας, της αειφόρου διαχείρισης 
και της αποκατάστασης των δασών, την 
αντιμετώπιση της μετατροπής των δασών 
και των ευάλωτων οικοσυστημάτων σε 
άλλες χρήσεις γης, τη βελτιστοποίηση των 
κερδών για το τοπίο, της ασφάλειας της 
γαιοκτησίας, της παραγωγικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, την 
εξασφάλιση διαφανών αλυσίδων 
εφοδιασμού, την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των κοινοτήτων που 
εξαρτώνται από τα δάση, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μικροκαλλιεργητών, των αυτόχθονων 
πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, 

3. Οι εταιρικές σχέσεις και η 
συνεργασία προωθούν την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων διαδικασιών χωροταξικού 
σχεδιασμού, σχετικής νομοθεσίας, 
φορολογικών κινήτρων και άλλων 
συναφών εργαλείων για τη βελτίωση της 
διατήρησης των δασών και της 
βιοποικιλότητας, της αειφόρου διαχείρισης 
και της αποκατάστασης των δασών, την 
αντιμετώπιση της μετατροπής των δασών 
και των ευάλωτων οικοσυστημάτων σε 
άλλες χρήσεις γης, τη βελτιστοποίηση των 
κερδών για το τοπίο, της ασφάλειας της 
γαιοκτησίας, της παραγωγικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, την 
εξασφάλιση διαφανών αλυσίδων 
εφοδιασμού και ιχνηλασιμότητας, την 
ενίσχυση των δικαιωμάτων των 
κοινοτήτων που εξαρτώνται από τα δάση, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μικροκαλλιεργητών, των αυτόχθονων 
πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, 
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αλλά και τη διασφάλιση της πρόσβασης 
του κοινού σε έγγραφα που αφορούν τη 
διαχείριση των δασών και άλλες σχετικές 
πληροφορίες.

αλλά και τη διασφάλιση της πρόσβασης 
του κοινού σε έγγραφα που αφορούν τη 
διαχείριση των δασών και άλλες σχετικές 
πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή συμμετέχει σε διεθνείς 
διμερείς και πολυμερείς συζητήσεις 
σχετικά με πολιτικές και δράσεις για την 
ανάσχεση της αποψίλωσης και της 
υποβάθμισης των δασών, μεταξύ άλλων σε 
πολυμερή φόρουμ όπως η σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα, ο Οργανισμός 
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών, η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για την καταπολέμηση της απερήμωσης, η 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον, το φόρουμ των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δάση, η σύμβαση-πλαίσιο 
των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του 
κλίματος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Εμπορίου, οι ομάδες των G7 και G20. Η 
συμμετοχή αυτή περιλαμβάνει την 
προώθηση της μετάβασης στη βιώσιμη 
γεωργική παραγωγή και βιώσιμη 
διαχείριση των δασών, καθώς και την 
ανάπτυξη διαφανών και βιώσιμων 
αλυσίδων εφοδιασμού, αλλά και τη 
συνέχιση των προσπαθειών για τον 
προσδιορισμό και τη συνομολόγηση 
αυστηρών προτύπων και ορισμών που 
διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
των δασικών οικοσυστημάτων.

4. Η Επιτροπή συμμετέχει σε διεθνείς 
διμερείς και πολυμερείς συζητήσεις 
σχετικά με πολιτικές και δράσεις για την 
ανάσχεση της αποψίλωσης και της 
υποβάθμισης των δασών, μεταξύ άλλων σε 
πολυμερή φόρουμ όπως η σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα, ο Οργανισμός 
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών, η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για την καταπολέμηση της απερήμωσης, η 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον, το φόρουμ των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δάση, η σύμβαση-πλαίσιο 
των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του 
κλίματος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Εμπορίου, οι ομάδες των G7 και G20, η 
COP26. Η συμμετοχή αυτή περιλαμβάνει 
την προώθηση της μετάβασης στη βιώσιμη 
γεωργική παραγωγή και βιώσιμη 
διαχείριση των δασών, καθώς και την 
ανάπτυξη διαφανών και βιώσιμων 
αλυσίδων εφοδιασμού, αλλά και τη 
συνέχιση των προσπαθειών για τον 
προσδιορισμό και τη συνομολόγηση 
αυστηρών προτύπων και ορισμών που 
διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
των δασικών οικοσυστημάτων.

Or. en
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Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν 
επιμελώς και αμερόληπτα τις βάσιμες 
ανησυχίες και λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων και 
ακροάσεων φορέων εκμετάλλευσης και 
εμπόρων, με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών 
παραβιάσεων των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και, κατά περίπτωση, 
προσωρινών μέτρων σύμφωνα με το 
άρθρο 21 για την αποτροπή της διάθεσης, 
διαθεσιμότητας και εξαγωγής από την 
αγορά της Ένωσης των σχετικών βασικών 
και παράγωγων προϊόντων που αποτελούν 
αντικείμενο έρευνας.

2. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν 
επιμελώς και αμερόληπτα τις βάσιμες 
ανησυχίες δυνάμει των κριτηρίων που 
καθορίζονται στο άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 και 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων ελέγχων και 
ακροάσεων φορέων εκμετάλλευσης και 
εμπόρων, με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών 
παραβιάσεων των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και, κατά περίπτωση, 
προσωρινών μέτρων σύμφωνα με το 
άρθρο 21 για την αποτροπή της διάθεσης, 
διαθεσιμότητας και εξαγωγής από την 
αγορά της Ένωσης των σχετικών βασικών 
και παράγωγων προϊόντων που αποτελούν 
αντικείμενο έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός Aarhus προβλέπει λεπτομερείς κανόνες για το κοινό που ζητεί την επανεξέταση 
μη νομοθετικών διοικητικών πράξεων οι οποίες εκδίδονται από θεσμικό όργανο ή οργανισμό 
της ΕΕ, εάν οι εν λόγω πράξεις έχουν νομικά και εξωτερικά αποτελέσματα και περιέχουν 
διατάξεις που ενδέχεται να αντιβαίνουν στο περιβαλλοντικό δίκαιο. Θα πρέπει, επομένως, να 
εφαρμόζονται τα κριτήριά του για τη διατύπωση βάσιμων ανησυχιών.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που έχει επαρκές συμφέρον, 
συμπεριλαμβανομένων προσώπων που 
έχουν υποβάλει βάσιμες ανησυχίες 
σύμφωνα με το άρθρο 29, έχει πρόσβαση 

1. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1376/2006, κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που έχει επαρκές συμφέρον, 
συμπεριλαμβανομένων προσώπων που 
έχουν υποβάλει βάσιμες ανησυχίες 
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σε δικαστήριο ή άλλο ανεξάρτητο και 
αμερόληπτο κρατικό όργανο αρμόδιο για 
τον έλεγχο, τόσο ως προς την διαδικασία 
όσο και ως προς την ουσία, της 
νομιμότητας των αποφάσεων, πράξεων ή 
παραλείψεων της αρμόδιας αρχής δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού.

σύμφωνα με το άρθρο 29, έχει πρόσβαση 
σε δικαστήριο ή άλλο ανεξάρτητο και 
αμερόληπτο κρατικό όργανο αρμόδιο για 
τον έλεγχο, τόσο ως προς την διαδικασία 
όσο και ως προς την ουσία, της 
νομιμότητας των αποφάσεων, πράξεων ή 
παραλείψεων της αρμόδιας αρχής δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση ανωτέρω.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο δύο έτη μετά την 
έναρξη ισχύος, η Επιτροπή προβαίνει σε 
μια πρώτη επανεξέταση του παρόντος 
κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση, 
συνοδευόμενη ενδεχομένως από 
νομοθετική πρόταση. Η έκθεση 
επικεντρώνεται ιδίως στην αξιολόγηση της 
αναγκαιότητας και της σκοπιμότητας 
επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και σε άλλα 
οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων 
εκτάσεων με υψηλά αποθέματα άνθρακα 
και εκτάσεων με υψηλή αξία 
βιοποικιλότητας, όπως λιβάδια, τυρφώνες 
και υγρότοποι, καθώς και σε περαιτέρω 
βασικά προϊόντα.

1. Το αργότερο δύο έτη μετά την 
έναρξη ισχύος, η Επιτροπή προβαίνει σε 
μια πρώτη επανεξέταση του παρόντος 
κανονισμού και υποβάλλει, βάσει 
λεπτομερούς εκτίμησης επιπτώσεων, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση, συνοδευόμενη 
ενδεχομένως από νομοθετική πρόταση. Η 
έκθεση επικεντρώνεται ιδίως

α) στην αξιολόγηση της 
αναγκαιότητας και της σκοπιμότητας 
επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και σε άλλα 
οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων 
εκτάσεων με υψηλά αποθέματα άνθρακα 
και εκτάσεων με υψηλή αξία 
βιοποικιλότητας, όπως λιβάδια, τυρφώνες 
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και υγρότοποι·
β) στην αναγκαιότητα και τη 
σκοπιμότητα επέκτασης του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε 
άλλα βασικά και παράγωγα προϊόντα· 
ειδικότερα σε άλλα κρέατα που 
προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν 
τραφεί με βασικά και παράγωγα προϊόντα 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό, σε μεταποιημένο βόειο κρέας, 
ξυλάνθρακα, ζαχαροκάλαμο·
γ) στον αντίκτυπο που έχει ο παρών 
κανονισμός στους γεωργούς, ιδίως στους 
μικροκαλλιεργητές, τους αυτόχθονες 
πληθυσμούς και τις τοπικές κοινότητες, 
αλλά και στην ενδεχόμενη αναγκαιότητα 
πρόσθετης στήριξης για τη μετάβαση σε 
βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού·
δ) στην αναγκαιότητα και τη 
σκοπιμότητα πρόσθετων εργαλείων 
διευκόλυνσης του εμπορίου που θα 
υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων 
του κανονισμού, μεταξύ άλλων μέσω της 
αναγνώρισης καθεστώτων πιστοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επανεξέταση του αντικτύπου στους μικροκαλλιεργητές είναι πολύ σημαντική και επείγουσα, 
διότι η ΕΕ πρέπει να αποφύγει την αύξηση της φτώχειας μέσω της ακούσιας μετατόπισης των 
φορέων εκμετάλλευσης σε μεγάλες φυτείες στην αλυσίδα εφοδιασμού τους. Θα πρέπει επίσης να 
είναι εφικτό να επανεξεταστεί ήδη ο αντίκτυπός τους μετά από δύο έτη.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αργότερο πέντε έτη μετά την 
έναρξη ισχύος και στη συνέχεια ανά 
τουλάχιστον πέντε έτη η Επιτροπή 
προβαίνει σε γενική επανεξέταση του 
παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο 

διαγράφεται
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση, συνοδευόμενη 
ενδεχομένως από νομοθετική πρόταση. 
Στο πλαίσιο της πρώτης έκθεσης θα 
αξιολογηθούν ειδικότερα, βάσει ειδικών 
μελετών, τα εξής:
α) η αναγκαιότητα και η 
σκοπιμότητα πρόσθετων εργαλείων 
διευκόλυνσης του εμπορίου που θα 
υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων 
του κανονισμού, μεταξύ άλλων μέσω της 
αναγνώρισης καθεστώτων πιστοποίησης·
β) ο αντίκτυπος του κανονισμού 
στους αγρότες, ιδίως στους 
μικροκαλλιεργητές, στους αυτόχθονες 
πληθυσμούς και στις τοπικές κοινότητες, 
αλλά και η ενδεχόμενη αναγκαιότητα 
πρόσθετης υποστήριξης για τη μετάβαση 
σε βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της γενικής 
επανεξέτασης βάσει της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή προβαίνει σε μια πρώτη 
επανεξέταση του παραρτήματος I το 
αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού και στη 
συνέχεια ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 
προκειμένου να αξιολογηθεί αν είναι 
σκόπιμο να τροποποιηθούν ή να 
επεκταθούν τα σχετικά παράγωγα 
προϊόντα που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο του παραρτήματος I ώστε να 
διασφαλιστεί ότι όλα τα παράγωγα 
προϊόντα που περιέχουν, έχουν τραφεί ή 
έχουν κατασκευαστεί ή παρασκευαστεί με 
σχετικά βασικά προϊόντα περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο αυτόν, εκτός εάν η ζήτηση 

3. Με την επιφύλαξη της γενικής 
πρώτης επανεξέτασης βάσει της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή διενεργεί 
επανεξέταση του παραρτήματος I ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου 
να αξιολογηθεί αν είναι σκόπιμο να 
τροποποιηθούν ή να επεκταθούν τα 
σχετικά παράγωγα προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος I ώστε να διασφαλιστεί ότι 
όλα τα παράγωγα προϊόντα που περιέχουν 
ή έχουν κατασκευαστεί ή παρασκευαστεί 
με σχετικά βασικά προϊόντα 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτόν, 
εκτός εάν η ζήτηση για τα εν λόγω 
παράγωγα προϊόντα έχει αμελητέα 
επίδραση στην αποψίλωση των δασών. Οι 
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για τα εν λόγω παράγωγα προϊόντα έχει 
αμελητέα επίδραση στην αποψίλωση των 
δασών. Οι επανεξετάσεις βασίζονται σε 
αξιολόγηση της επίδρασης των σχετικών 
βασικών και παράγωγων προϊόντων στην 
αποψίλωση και την υποβάθμιση των 
δασών και λαμβάνουν υπόψη αλλαγές 
στην κατανάλωση, όπως προκύπτει από 
επιστημονικά στοιχεία.

επανεξετάσεις βασίζονται σε αξιολόγηση 
της επίδρασης των σχετικών βασικών και 
παράγωγων προϊόντων στην αποψίλωση 
και την υποβάθμιση των δασών και 
λαμβάνουν υπόψη αλλαγές στην 
κατανάλωση, όπως προκύπτει από 
επιστημονικά στοιχεία. Η Επιτροπή 
μπορεί να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 33 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος I ώστε 
να συμπεριλάβει σχετικά παράγωγα 
προϊόντα που περιέχουν ή έχουν 
κατασκευαστεί ή παρασκευαστεί με τη 
χρήση σχετικών βασικών προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μετά από επανεξέταση κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 3, η 
Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 33 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος I ώστε να συμπεριλάβει 
σχετικά παράγωγα προϊόντα που 
περιέχουν ή έχουν κατασκευαστεί ή 
παρασκευαστεί με τη χρήση σχετικών 
βασικών προϊόντων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα άρθρα 3 έως 12, 14 έως 22, 24, 2. Τα άρθρα 3 έως 12, 14 έως 22, 24, 
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29 και 30 εφαρμόζονται 12 μήνες από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

29 και 30 εφαρμόζονται 24 μήνες από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία διαχωρισμένων αλυσίδων εφοδιασμού για τα σχετικά βασικά και παράγωγα 
προϊόντα θα χρειαστεί χρόνο και ενδέχεται να απαιτήσει ειδικούς κανόνες και κατευθυντήριες 
γραμμές για τα βασικά προϊόντα, δεδομένου ότι τα ειδικά για τα βασικά προϊόντα προβλήματα 
στις αλυσίδες εφοδιασμού μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από το ένα προϊόν στο άλλο.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα άρθρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 εφαρμόζονται 24 μήνες από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού για τους φορείς 
εκμετάλλευσης που είναι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις53 οι οποίες ιδρύθηκαν έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020, με την εξαίρεση των 
προϊόντων που καλύπτονται στο 
παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 995/2010.

3. Τα άρθρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 εφαρμόζονται 36 μήνες από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού για τους φορείς 
εκμετάλλευσης που είναι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις53 ή ΜΜΕ οι οποίες ιδρύθηκαν 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, με την 
εξαίρεση των προϊόντων που καλύπτονται 
στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 995/2010.

__________________ __________________
53 Όπως ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, 
σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις 
επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την 
τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση των 
οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου.

53 Όπως ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, 
σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις 
επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την 
τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση των 
οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου.

Or. en
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Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Βοοειδή ex 0102 Βοοειδή ζωντανά
ex 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη
ex 0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα
ex 0206 10 Παραπροϊόντα σφαγίων 
βρώσιμα, βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη
ex 0206 22 Βρώσιμα συκώτια βοοειδών, 
κατεψυγμένα
ex 0206 29 Παραπροϊόντα σφαγίων 
βρώσιμα, βοοειδών (εκτός από γλώσσες 
και συκώτια), κατεψυγμένα
ex 4101 Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών 
(νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, 
διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα 
διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς 
διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε 
περγαμηνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με 
άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή 
σχισμένα κατά μήκος
ex 4104 Δέρματα δεψασμένα ή μη 
κατεργασμένα βοοειδών, αποτριχωμένα, 
έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι 
αλλιώς παρασκευασμένα
ex 4107 Δέρματα παρασκευασμένα μετά 
τη δέψη ή μετά την αποξήρανση και 
δέρματα περγαμηνοειδή, βοοειδών, 
αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά 
μήκος 

Κακάο 1801 00 00 Κακάο σε σπόρους και 
θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή 
φρυγμένα
1802 00 00 Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) 
και άλλα απορρίμματα κακάου
1803 Πάστα κακάου, έστω και 
αποβουτυρωμένη
1804 00 00 Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου
1805 00 00 Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα 
διατροφής που περιέχουν κακάο
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Καφές 0901 Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή 
χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. 
Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν 
καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι 
αναλογίες του μείγματος

Φοινικέλαιο 1511 Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, 
έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς 
μετασχηματισμένα

1207 10 Καρύδια και αμύγδαλα φοινίκων

1513 21 Ακατέργαστα λάδια λαχανοφοίνικα 
(φοινικοπυρηνέλαιο) και babassu και τα 
κλάσματά τους

1513 29 Λάδια λαχανοφοίνικα 
(φοινικοπυρηνέλαιο) και babassu και τα 
κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, 
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα (εκτός 
από ακατέργαστα λάδια)

2306 60 Πίτες και άλλα στερεά 
υπολείμματα καρυδιών ή αμυγδάλων 
φοίνικα, έστω και σπασμένα ή 
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από 
την εξαγωγή ελαίων από καρύδια ή 
αμύγδαλα φοίνικα

Σόγια 1201 Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα

1208 10 Αλεύρια από κουκιά σόγιας

1507 Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω 
και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς 
μετασχηματισμένα

2304 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, 
έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με 
μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του 
σογιέλαιου

Ξύλο 4401 Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, 
κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με 
παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή σε 
μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και 
θραύσματα ξύλου, έστω και 
συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, 
πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές

4403 Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και 
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ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο 
σομφός ή ορθογωνισμένη

4406 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές 
ή παρόμοιοι

4407 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη 
κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή 
ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, 
λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με 
εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει 
τα 6 mm

4408 Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία 
περιλαμβάνονται και εκείνα που 
λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε 
απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα 
αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για 
παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και 
άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, 
κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και 
πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή 
κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους 
που δεν υπερβαίνει τα 6 mm

4409 Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται 
και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, 
μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη 
μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, 
εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, 
γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ’ όλο 
το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις 
πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω 
και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα 
ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση

4410 Πλάκες-διαφράγματα από μικρά 
τεμάχια, πετάσματα με την ονομασία 
«oriented strand board» (OSB) και 
παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα (π.χ. 
πετάσματα επονομαζόμενα «waferboard»), 
από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και 
συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες 
οργανικές συνδετικές ύλες

4411 Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου 
ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και 
συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα 
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οργανικά συνδετικά

4412 Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα 
αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε 
φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια 
ξυλεία σε απανωτά φύλλα

4413 00 00 Ξυλεία με την ονομασία 
«πυκνωμένη», σε όγκους, σανίδες, λεπίδες 
ή είδη καθορισμένης μορφής

4414 00 Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για 
εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και 
παρόμοια είδη

4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, 
τύμπανα και παρόμοιες συσκευασίες από 
ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από 
ξύλο. Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και 
άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, 
από ξύλο. Στεφάνια παλετών από ξύλο

(Με εξαίρεση υλικά που δεν είναι υλικά 
συσκευασίας τα οποία χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ως υλικό συσκευασίας για την 
υποστήριξη, προστασία ή μεταφορά άλλου 
προϊόντος που διατίθεται στην αγορά.)

4416 00 00 Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και 
άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα 
μέρη τους, από ξύλο, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι δούγες

4418 Τεχνουργήματα ξυλουργικής και 
τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα 
οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις 
πλάκες-διαφράγματα, συναρμολογημένες 
πλάκες για την επικάλυψη πατωμάτων και 
τα πέταυρα (shingles και shakes), από 
ξύλο

Χαρτοπολτός και χαρτί των κεφαλαίων 47 
και 48 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, 
με την εξαίρεση των προϊόντων με βάση το 
μπαμπού και των προϊόντων ανάκτησης 
(απορρίμματα και αποκόμματα)

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 και 
9403 90 30 Έπιπλα από ξύλο

9406 10 00 Προκατασκευασμένα κτίρια από 
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ξύλο

Τροπολογία

Βοοειδή ex 0102 Βοοειδή ζωντανά
ex 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη
ex 0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα

Κακάο 1801 00 00 Κακάο σε σπόρους και 
θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή 
φρυγμένα
1802 00 00 Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) 
και άλλα απορρίμματα κακάου
1803 Πάστα κακάου, έστω και 
αποβουτυρωμένη
1804 00 00 Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου
1805 00 00 Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα 
διατροφής που περιέχουν κακάο εάν 
παράγονται εκτός της ΕΕ

Καφές 0901 Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή 
χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. 
Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν 
καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι 
αναλογίες του μείγματος

Φοινικέλαιο 1511 Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, 
έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς 
μετασχηματισμένα

1207 10 Καρύδια και αμύγδαλα φοινίκων

1513 21 Ακατέργαστα λάδια λαχανοφοίνικα 
(φοινικοπυρηνέλαιο) και babassu και τα 
κλάσματά τους

1513 29 Λάδια λαχανοφοίνικα 
(φοινικοπυρηνέλαιο) και babassu και τα 
κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, 
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα (εκτός 
από ακατέργαστα λάδια)

2306 60 Πίτες και άλλα στερεά 
υπολείμματα καρυδιών ή αμυγδάλων 
φοίνικα, έστω και σπασμένα ή 
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από 
την εξαγωγή ελαίων από καρύδια ή 
αμύγδαλα φοίνικα

Ομάδες κωδικών και διακρίσεις ΕΣ 
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1517..., 3401..., 3823..., 3824..., 3826 
Παράγωγα φοινικέλαιου και 
φοινικοπυρηνέλαιου

Σόγια 1201 Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα

1208 10 Αλεύρια από κουκιά σόγιας

1507 Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω 
και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς 
μετασχηματισμένα

2304 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, 
έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με 
μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του 
σογιέλαιου

Ξύλο 4401 Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, 
κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με 
παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή σε 
μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και 
θραύσματα ξύλου, έστω και 
συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, 
πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές

4403 Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και 
ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο 
σομφός ή ορθογωνισμένη

4406 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές 
ή παρόμοιοι

4407 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη 
κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή 
ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, 
λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με 
εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει 
τα 6 mm

4408 Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία 
περιλαμβάνονται και εκείνα που 
λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε 
απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα 
αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για 
παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και 
άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, 
κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και 
πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή 
κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους 
που δεν υπερβαίνει τα 6 mm
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4409 Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται 
και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, 
μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη 
μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, 
εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, 
γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ’ όλο 
το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις 
πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω 
και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα 
ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση

4410 Πλάκες-διαφράγματα από μικρά 
τεμάχια, πετάσματα με την ονομασία 
«oriented strand board» (OSB) και 
παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα (π.χ. 
πετάσματα επονομαζόμενα «waferboard»), 
από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και 
συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες 
οργανικές συνδετικές ύλες

4411 Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου 
ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και 
συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα 
οργανικά συνδετικά

4412 Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα 
αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε 
φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια 
ξυλεία σε απανωτά φύλλα

4413 00 00 Ξυλεία με την ονομασία 
«πυκνωμένη», σε όγκους, σανίδες, λεπίδες 
ή είδη καθορισμένης μορφής

4414 00 Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για 
εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και 
παρόμοια είδη

4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, 
τύμπανα και παρόμοιες συσκευασίες από 
ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από 
ξύλο. Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και 
άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, 
από ξύλο. Στεφάνια παλετών από ξύλο

(Με εξαίρεση υλικά που δεν είναι υλικά 
συσκευασίας τα οποία χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ως υλικό συσκευασίας για την 
υποστήριξη, προστασία ή μεταφορά άλλου 
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προϊόντος που διατίθεται στην αγορά.)

4416 00 00 Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και 
άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα 
μέρη τους, από ξύλο, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι δούγες

Χαρτοπολτός και χαρτί των κεφαλαίων 47 
και 48 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, 
με την εξαίρεση των προϊόντων με βάση το 
μπαμπού και των προϊόντων ανάκτησης 
(απορρίμματα και αποκόμματα)

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 και 
9403 90 30 Έπιπλα από ξύλο

9406 10 00 Προκατασκευασμένα κτίρια από 
ξύλο

Καουτσούκ 4001 Φυσικό καουτσούκ, μπαλάτα, 
γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες 
φυσικές γόμες· σε αρχικές μορφές ή σε 
πλάκες, φύλλα ή ταινίες

4005 Καουτσούκ αναμειγμένο, μη 
βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε 
πλάκες, φύλλα ή ταινίες

4006 Καουτσούκ μη βουλκανισμένο σε 
άλλες μορφές (π.χ. ράβδοι, σωλήνες, είδη 
καθορισμένης μορφής) και είδη (π.χ. 
δίσκοι, δακτύλιοι)

4007 Νήματα και σχοινιά από 
βουλκανισμένο καουτσούκ

4008 Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και 
είδη καθορισμένης μορφής, από 
καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο

4010 Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης 
κίνησης, από καουτσούκ βουλκανισμένο

4011 Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, 
καινούρια, από καουτσούκ (άλλα)

4012 Επίσωτρα αναγομωμένα ή 
μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. 
Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα 
επισώτρων με πεπιεσμένο αέρα, που 
μπορούν να αφαιρούνται και να 
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επανατοποθετούνται, και εσωτερικές 
προστατευτικές ταινίες ελαστικών 
(τιράντες), από καουτσούκ

4013 Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ

4015 Ενδύματα και εξαρτήματα της 
ένδυσης (συμπεριλαμβανομένων των 
ειδών γαντοποιίας), από καουτσούκ 
βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, για κάθε 
χρήση

4016 Τεχνουργήματα από καουτσούκ 
βουλκανισμένο μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α., 
του κεφαλαίου 40

4017 Καουτσούκ σκληρυμένο (π.χ. 
εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο οποίο 
περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και 
θραύσματα Τεχνουργήματα από 
καουτσούκ σκληρυμένο

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Τα δάση είναι οι πνεύμονες του πλανήτη μας. Αποθηκεύουν CO2 και μας προστατεύουν, 
επομένως, από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Επιπλέον, φιλοξενούν το 80 % της 
βιοποικιλότητας της Γης και αποτελούν πηγή βιοπορισμού και εισοδήματος για το 25 % 
περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού. Ως εκ τούτου, η αυξανόμενη αποψίλωση των δασών 
του πλανήτη είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των 
Ηνωμένων Εθνών (FAO) εκτιμά ότι από το 1990 έως το 2020 υλοτομήθηκαν 420 
εκατομμύρια εκτάρια δασικής έκτασης. Πρόκειται για έκταση μεγαλύτερη από αυτήν της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
διατυπώθηκαν στην έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας του Οκτωβρίου 2020 περί υποβολής 
πρότασης για ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ανάσχεση και την αντιστροφή της 
αποψίλωσης των δασών για την οποία φέρει ευθύνη η ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα. Πιστεύει, 
ωστόσο, ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της πρότασης, όπως περιγράφεται στην παρούσα 
έκθεση.

Πεδίο εφαρμογής

Σημαντικός παράγοντας της αποψίλωσης των δασών είναι η επέκταση της γεωργικής γης για 
την παραγωγή βασικών προϊόντων όπως βοοειδή, ξυλεία, φοινικέλαιο, σόγια, κακάο, καφές 
και καουτσούκ. Ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός και η ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση 
για γεωργικά προϊόντα αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω τη ζήτηση για γεωργικές εκτάσεις 
και να ασκήσουν επιπλέον πίεση στα δάση. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό ο 
κανονισμός να μην καλύπτει μόνο τα προϊόντα ξυλείας, αλλά και τα βασικά προϊόντα που 
φυτεύονται ή παράγονται σε πρώην δασικές περιοχές, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε 
γεωργικές εκτάσεις. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι έχει αξιολογήσει τη συμπερίληψη των 
βασικών και παράγωγων προϊόντων που θα καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό βάσει 
λεπτομερούς ανάλυσης κόστους-οφέλους και έχει, επομένως, επιλέξει εκείνα τα προϊόντα για 
τα οποία μια παρέμβαση θα μπορούσε να αποφέρει τα υψηλότερα οφέλη ανά μοναδιαία αξία 
εμπορίου. Μολονότι ο αραβόσιτος και το καουτσούκ συμπεριλήφθηκαν στην εκτίμηση 
επιπτώσεων, η Επιτροπή αποφάσισε να μην τα συμπεριλάβει ως προϊόντα στο πεδίο 
εφαρμογής της πρότασής της, διότι «θα απαιτούσε πολύ μεγάλη προσπάθεια και σημαντικό 
οικονομικό και διοικητικό φόρτο, με περιορισμένη απόδοση όσον αφορά τον περιορισμό της 
αποψίλωσης των δασών που προκαλείται από την κατανάλωση στην ΕΕ».

Ο εισηγητής διαφωνεί με το συμπέρασμα αυτό και προτείνει να συμπεριληφθεί τουλάχιστον 
το καουτσούκ στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Επίσης, διευρύνει το πεδίο 
εφαρμογής ώστε να συμπεριλάβει προϊόντα που προέρχονται από προϊόντα με βάση το 
φοινικέλαιο, όπως τα καλλυντικά, δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά αντιπροσωπεύουν μεγάλο 
μερίδιο του εισαγόμενου φοινικέλαιου. Σύμφωνα με την ομάδα επιστημόνων που παρήγαγαν 
το σύνολο δεδομένων σχετικά με την ενσωματωμένη αποψίλωση για την εκτίμηση 
επιπτώσεων της Επιτροπής, υπάρχει θεμελιώδης ασυνέπεια στη σχέση κόστους-οφέλους, η 
οποία οδηγεί σε αναντιστοιχία κατά την εκτίμηση της ενσωματωμένης αποψίλωσης και της 
σχετικής οικονομικής αξίας. Τελικά, η Επιτροπή υπολόγισε την ενσωματωμένη αποψίλωση 
με βάση μόνο την εισαγωγή φυσικού καουτσούκ και όχι την αξία όλων των μεταποιημένων 
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προϊόντων καουτσούκ. 

Ο εισηγητής πιστεύει ότι ο κατάλογος που καταρτίστηκε στην εκτίμηση επιπτώσεων αποτελεί 
καλό σημείο εκκίνησης, αλλά θα πρέπει να αναθεωρηθεί περαιτέρω στο μέλλον, ώστε να 
γίνει πιο φιλόδοξος ο κανονισμός. Επομένως, ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τον 
κανονισμό δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του και να διενεργήσει, εν τω μεταξύ, 
λεπτομερείς εκτιμήσεις επιπτώσεων σχετικά με την ενδεχόμενη επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής σε άλλα οικοσυστήματα και βασικά προϊόντα, όπως σε άλλου είδους κρέας, 
μεταποιημένο βόειο κρέας, ζαχαροκάλαμο και ξυλάνθρακα.

Ρόλος των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών

Η πρόταση της Επιτροπής καθορίζει τρεις σαφείς προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 
για τη διάθεση βασικών και παράγωγων προϊόντων στην αγορά της ΕΕ. Δυστυχώς, η 
Επιτροπή αναφέρει μόνο τη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία ως μία από τις τρεις 
προϋποθέσεις. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει τον σεβασμό των διεθνών προτύπων για τα εθιμικά δικαιώματα ιδιοκτησίας και 
τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Είναι οι πρώτοι που πέφτουν θύματα της αποψίλωσης, χάνουν 
τα σπίτια τους και τα μέσα βιοπορισμού τους. Ταυτόχρονα, μελέτες δείχνουν ότι τα ποσοστά 
αποψίλωσης στις εκτάσεις που ανήκουν σε κοινότητες αυτοχθόνων είναι σημαντικά 
χαμηλότερα, δεδομένου ότι τείνουν να διαχειρίζονται ενεργά και βιώσιμα τα δάση από τα 
οποία ζουν. 

Ο εισηγητής δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες διαβίωσης των πλέον ευάλωτων ομάδων 
του πληθυσμού, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν τροποποιούνται από τον παρόντα 
κανονισμό. 

Μικροκαλλιεργητές

Το μερίδιο των μικροκαλλιεργητών στα βασικά προϊόντα που θα καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό είναι πολύ υψηλό και φτάνει έως 80 % στον τομέα του κακάου για 
παράδειγμα. Ως εκ τούτου, είναι ουσιωδώς σημαντικό ο σχεδιασμός του παρόντος 
κανονισμού να μην οδηγήσει στον αποκλεισμό των εν λόγω μικροκαλλιεργητών. Ο 
εισηγητής τονίζει, επομένως, την ανάγκη παροχής χρηματοδοτικής και τεχνικής υποστήριξης 
ώστε να βοηθηθούν οι μικροκαλλιεργητές να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, ιδίως όσον 
αφορά την απαίτηση γεωεντοπισμού. Ο εισηγητής προτείνει να δοθεί περιθώριο για λίγο 
μεγαλύτερη ευελιξία, παρέχοντας τη δυνατότητα συντεταγμένων γεωεντοπισμού για μια 
περιοχή παραγωγής και όχι απαραίτητα για κάθε γεωτεμάχιο, προκειμένου να αποφευχθεί ο 
αποκλεισμός των μικροκαλλιεργητών.

Σύστημα ιχνηλασιμότητας

Η ιδέα της ιχνηλασιμότητας μέχρι το κάθε γεωτεμάχιο μέσω γεωεντοπισμού αποτελεί το 
πλέον καινοτόμο στοιχείο της πρότασης της Επιτροπής. Ενώ αυτή η νέα ιδέα καθιστά την 
πρόταση απτή και ολοκληρωμένη για κάθε πολίτη, θέτει τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την 
εφαρμογή της στην πράξη. 

Τα βασικά προϊόντα που ενέχουν κίνδυνο αποψίλωσης ή υποβάθμισης των δασών συχνά 
προέρχονται από παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Οι εταιρείες μπορούν να διαθέτουν έως 
και 10.000 είδη και έως 190.000 προμηθευτές στα συστήματά τους, ενώ συστατικά που 
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παρουσιάζουν κίνδυνο μπορούν να προέρχονται από 15 χώρες προέλευσης κατά μέσο όρο. Οι 
αλυσίδες εφοδιασμού για τα εν λόγω βασικά προϊόντα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από 
το ένα βασικό προϊόν στο άλλο. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, δεν θα ήταν δυνατόν 
να ιχνηλατηθεί κάθε προϊόν σε ένα μεμονωμένο γεωτεμάχιο ενός μικροκαλλιεργητή. Για 
πολλά βασικά προϊόντα, οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν κοινές υποδομές αλυσίδας 
εφοδιασμού. Αυτό σημαίνει ότι τα φορτηγά παραλαμβάνουν βασικά προϊόντα από διάφορες 
περιοχές (χωρίς αποψίλωση και χωρίς αποδάσωση), αναμιγνύουν τα εν λόγω βασικά 
προϊόντα σε αποθήκες ή εργοστάσια και στη συνέχεια τα μεταφέρουν σε πλοία με μικτές 
δεξαμενές που μπορούν να εφοδιάσουν αρκετές ηπείρους. Για να διασφαλίζεται ότι ένα 
βασικό προϊόν είναι μηδενικής αποψίλωσης πρέπει αναπόφευκτα να δημιουργηθούν 
διαχωρισμένες αλυσίδες εφοδιασμού. Τα παραδείγματα προϊόντων χωρίς ΓΤΟ έχουν δείξει 
ότι αυτό είναι εφικτό, αλλά είναι περίπλοκο, απαιτεί χρόνο και κοστίζει. Ως εκ τούτου, ο 
εισηγητής πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει τις διάφορες αλυσίδες εφοδιασμού 
και να θεσπίσει κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας, τα εργαλεία 
ιχνηλασιμότητας και τους κανόνες περί ευθύνης για τις διάφορες αλυσίδες εφοδιασμού που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει 
επίσης να λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη φύση των βασικών προϊόντων. Για παράδειγμα, τα 
καφεόδεντρα πρέπει να κόβονται κάθε πέντε χρόνια. Οι διαδικασίες αυτές δεν θα πρέπει να 
ερμηνεύονται ως αποψίλωση δασών. Για να καταστεί δυνατή η ορθή εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και να προσαρμοστούν οι αλυσίδες εφοδιασμού, ο εισηγητής έχει παρατείνει 
περαιτέρω τις ημερομηνίες εφαρμογής, όπως περιγράφονται στο άρθρο 36 αντίστοιχα, κατά 
ένα έτος.

Σύστημα δέουσας επιμέλειας

Σύμφωνα με το σύστημα δέουσας επιμέλειας της Επιτροπής, οι φορείς εκμετάλλευσης και οι 
έμποροι που δεν είναι ΜΜΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος της διάθεσης στην 
αγορά μη συμμορφούμενων βασικών ή παράγωγων προϊόντων είναι αμελητέος. Εφαρμόζουν, 
επομένως, την έννοια της δέουσας επιμέλειας, συμπεριλαμβανομένων της συγκέντρωσης 
σχετικών πληροφοριών (άρθρο 9) καθώς της διενέργειας εκτίμησης κινδύνου και των μέτρων 
μετριασμού του κινδύνου (άρθρο 10). Ενώ ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την προσέγγιση της δέουσας επιμέλειας, οι ευθύνες των διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης 
και εμπόρων στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι πολύ ασαφείς στην τρέχουσα πρόταση της 
Επιτροπής και αφήνουν περιθώριο για ανασφάλεια δικαίου. Όπως είναι διατυπωμένη η 
πρόταση της Επιτροπής σημαίνει ότι κάθε μεμονωμένος φορέας εκμετάλλευσης και κάθε 
έμπορος που δεν είναι ΜΜΕ στην αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα της 
διαδικασίας δέουσας επιμέλειας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τεράστιο διοικητικό φόρτο, 
αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών και θα καταστήσει τους φορείς εκμετάλλευσης στο τέλος 
της αλυσίδας εφοδιασμού υπεύθυνους για ζητήματα που δεν εμπίπτουν στον έλεγχό τους. Ως 
εκ τούτου, ο εισηγητής διευκρινίζει ότι η πρώτη ανάλυση δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να 
διενεργείται μόνο από τον φορέα εκμετάλλευσης ή τον έμπορο που διαθέτει ένα προϊόν για 
πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ. Οι εν λόγω πληροφορίες δέουσας επιμέλειας, οι οποίες θα 
παρέχονται με εναρμονισμένο και ψηφιακό τρόπο μέσω δήλωσης δέουσας επιμέλειας, θα 
διαβιβάζονται στη συνέχεια στους άλλους φορείς εκμετάλλευσης και εμπόρους στην αλυσίδα 
εφοδιασμού. 

Συγκριτική αξιολόγηση κινδύνου των χωρών

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος συγκριτικής 
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αξιολόγησης τριών βαθμίδων, το οποίο θα κατατάσσει τις χώρες ή τα τμήματα αυτών σε 
κατηγορία χαμηλού, συνήθους ή υψηλού κινδύνου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ευελπιστεί ότι 
θα δοθούν κίνητρα στις χώρες υψηλού κινδύνου ώστε να διασφαλιστεί η ενίσχυση των 
προσπαθειών για την προστασία των δασών και να δοθεί η δυνατότητα για σταδιακή μείωση 
των απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας και ελέγχου για τους φορείς εκμετάλλευσης και τις 
αρμόδιες αρχές. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η προσέγγιση των τριών βαθμίδων θα δημιουργήσει 
προβλήματα και δεν θα συμβάλει στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η κατάταξη 
μιας χώρας σε κατηγορία υψηλού κινδύνου μπορεί να αμφισβητηθεί από την εν λόγω χώρα 
ενώπιον του ΠΟΕ. Παρά το γεγονός ότι η αξιολόγηση υψηλού κινδύνου δεν οδηγεί αυτόματα 
σε απαγόρευση για βασικά προϊόντα από τις εν λόγω χώρες, τα ενισχυμένα κριτήρια δέουσας 
επιμέλειας ενδέχεται να αποθαρρύνουν ωστόσο τις εταιρείες από το να διατηρούν αλυσίδες 
εφοδιασμού από χώρες υψηλού κινδύνου. Επιπλέον, θα τιμωρούνται οι παραγωγοί σε χώρες 
ή περιφέρειες υψηλού κινδύνου που έχουν ήδη καταβάλει προσπάθειες και έχουν προβεί σε 
επενδύσεις για να εξασφαλίσουν παραγωγή μηδενικής αποψίλωσης. Ο εισηγητής προτείνει, 
επομένως, να περιοριστεί η συγκριτική αξιολόγηση κινδύνου για τον προσδιορισμό των 
χωρών χαμηλού κινδύνου, προκειμένου να δοθεί στους παραγωγούς η δυνατότητα να 
εφαρμόζουν απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια για τις χώρες αυτές και να δοθούν κίνητρα σε 
άλλες χώρες να καταβάλουν προσπάθειες για τη μετάβαση σε καθεστώς χαμηλού κινδύνου.

Καταστροφή μη συμμορφούμενων προϊόντων

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει τη δυνατότητα των τελωνειακών αρχών να 
καταστρέφουν μη συμμορφούμενα βασικά ή παράγωγα προϊόντα κατόπιν αιτήματος της 
αρμόδιας αρχής. Δεδομένου ότι τα μη συμμορφούμενα προϊόντα δεν συνιστούν απειλή για 
την υγεία των καταναλωτών της ΕΕ και ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί για μια κυκλική οικονομία 
που αποφεύγει τα απόβλητα (τροφίμων) στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ο εισηγητής πιστεύει ότι 
η καταστροφή των μη συμμορφούμενων προϊόντων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. 

Τελικές παρατηρήσεις

Η κατανάλωση στην ΕΕ ευθύνεται μόνο για το 10 % περίπου της αποψίλωσης των δασών 
παγκοσμίως. Ο εισηγητής είναι, ωστόσο, πεπεισμένος ότι η πρόταση αυτή μπορεί να κάνει 
μεγάλη διαφορά όχι μόνο στη συμβολή της Ένωσης στην αποψίλωση των δασών, αλλά και 
στην καταπολέμηση της μη αναστρέψιμης αποψίλωσης των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 
ΕΕ είναι γνωστό ότι δίνει το παράδειγμα. Εάν οι εμπορικοί εταίροι μας και οι τρίτες χώρες 
διαπιστώσουν ότι η δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης λειτουργεί, θα 
αξιοποιήσουν τα εργαλεία που θα θέσει σε εφαρμογή η ΕΕ και θα πείσουν όλο και 
περισσότερους γεωργούς και ιδιοκτήτες δασών να συμμετάσχουν σε μια πιο βιώσιμη χρήση 
των δασών και της γεωργικής γης. Τελικά, ο παρών κανονισμός αποτελεί ένα αναπόφευκτο 
βήμα εάν θέλουμε να επιτύχουμε στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να 
είναι σαφές σε όλους μας ότι, αν δεν περιορίσουμε την αποψίλωση των δασών σε παγκόσμιο 
επίπεδο, όλες οι προσπάθειες που καταβάλλουμε στην ΕΕ για τον περιορισμό της κλιματικής 
αλλαγής θα είναι σταγόνα στον ωκεανό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση, υπό την αποκλειστική 
ευθύνη του εισηγητή. Στον εισηγητή κατατέθηκαν απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες 
κατά την εκπόνηση του σχεδίου έκθεσης:

Οντότητα και/ή πρόσωπο
Fern - Making the EU work for People and Forests
Indigenous Peoples and local communities organisations (22 associations from 33 
countries)
Mighty Earth 
Global Witness 
Greenpeace
Rainforest Alliance
Preferred by Nature
Wildlife Conservation Society
Brainforest - Gabon
Inclusive Development International
Youth for Promotion of Development - Cameroon
Synaparcam - Cameroon
Green Development Advocates - Ghana
Zoological Society of London
Resourcetrust Network - Ghana
National Action pour la Promotion et Protection des Peuples et Espéces Menacés DR 
Congo)
FarmForce
ClientEarth
Conservation International Europe
Environmental Investigation Agency
Forest People Programme
Accountability Framework Initiative (NGO)
ISEAL Alliance
Earthsight
Fairtrade Advocacy
Tropenbos
Solidaridad
IUCN - Netherlands
FTAO
Human Rights Watch
WWF European Policy Office
Earthworm
Round Table on Responsible Soy 
Ivorian Multistakeholder organization (30 CSOs and 35 farmer`s organizations)
EDRA/GHIN - European Retail and Home Improvement Association
DIHK - Deutsche Handwerkskammer (German Chamber of Crafts)
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FoodDrinkEurope - European Food and Drink Industry
BVLH - Deutscher Handelsverband Lebensmittel (German food retailer association)
PepsiCo
FEDIOL - EU vegetable oil and proteinmeal industry association
Coceral - European association of trade in cereals, oilseeds, rice, pulses, olive oil, oils and 
fats, animal feed and agrosupply
FEFAC - European Feed Manufacturer`s Association
AVEC - European Poultry Meat Sector
CIBE - International Confederation of European Beet Growers
WILMAR International Limited
USSEC - U.S. Soybean Export Council
CEFIC - European Chemicals Industry Council
APAG - European Oleochemicals & Allied Products Group
CESIO - European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates
BASF
European Brands Association (AIM)
BDSI - Bund deutscher Süßwarenindustrie (German Sweets Association)
ECA - European Chocolate Association
DBV - Deutscher Bauernverband - (German Farmer`s Association)
CEPF - Confederation of European Forest Owners
CopaCocega - European Farmers and Agricooperatives
ELO - European Landowners Association
USSE - Union de Selvicultores del Sur de Europa
EUSTAFOR - Managing State Forests Responsibly
FECOF - Federation Europeen des Communes Forestieres
UEF - Union of European Foresters
Stora Enso 
FFIF - Finnish Forest Industries
Swedish Forest Industries
EOS - European Organization of the Sawmill Industry
FAM
HDH - Hauptverband der deutschen Holzindustrie (Association of German Wood Industry)
French Conseil National du Cuir (French Leather Council)
Carbonex
CEPI - European Paper Industry
ECF - European Coffee Federation


